
 



 

 

  



Mensagem da Superintendência 

Vinte anos dedicados à Atenção à Saúde da População 

 

O Centro de Estudos e Pesquisas “Dr João Amorim”-CEJAM foi criado em 20 de maio de 1991, para apoiar o 

CRSMNADI – Centro de Referência da Saúde da Mulher, da Nutrição, Alimentação e Desenvolvimento 

Infantil (Hospital Pérola Byington), colaborando significativamente na construção de um modelo de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher e da Criança Desnutrida, graças a um convênio com a Secretaria de Estado da 

Saude (SES), doações da iniciativa privada, repasses estaduais e federais, enaltecido nacional e 

internacionalmente pela sua alta qualidade e eficiência. 

Encerrado este convênio com a Secretaria de Estado da Saúde em 2001, o CEJAM assumiu em 2002 mais 

uma importante missão, a Atenção à Saúde da Família, promovendo nesses últimos dez anos, outro modelo 

exemplar no Jardim Ângela, cobrindo com sua equipe do Programa Saúde da Família - PSF, 100% daquela 

população, na prevenção de doenças e na promoção da saúde, sem prejuízo da atenção aos doentes, dos 

idosos  e especialmente dos deficientes, moradores na região. Para tanto somamos nossos esforços com 

outras organizações da região, especialmente, a Associação Santos Mártires, a Associação Comunitária 

Monte Azul, o Instituto Águas Cristalinas, as Irmãs Hospitaleiras e a Congregação Santa Catarina.  

Nesses vinte anos de existência, o CEJAM, além da qualidade de gestão, propiciou diversas inovações muito 

bem aproveitadas pelo poder público:  

• O 1º Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher- PAISM de São Paulo; 

• A 1ª equipe de Agentes Comunitários no Jardim Souza, em 1995, concentradas na Saúde da Mulher, 

predecessora do PSF; 

• A 1ª AMA de São Paulo, em 2005, com a denominação de UARS, é um marco do Sistema de Saúde 

Municipal; 

• A 1ª AMA-Especialidades Capão Redondo em 2008, atualmente reproduzida e aperfeiçoada com 

outros nomes, em diversos Municípios e Estados Brasileiros; 

• O 1ª Programa de capacitação dos profissionais da Rede Básica de Saúde em Suporte Básico de Vida, 

desde 2007, com a chancela da American Heart Association, prioridade atual do Ministério da Saúde; 

• O 1º site particular da saúde, em São Paulo, (www.saudeprev.com.br). 

Através das nossas atividades, em 2010, o leitor observará como o exemplo frutificou: o nosso modelo de 

atenção à saúde estendeu-se a outros municípios, com o mesmo sucesso obtido em São Paulo. Com os 

resultados obtidos, acabamos por nos engajar em outros importantes projetos de saúde em São Paulo, em 

Embu das Artes, em Mogi das Cruzes e, até recentemente, em Itapecerica da Serra e Taboão da Serra. Em 

parceria com Hospital Israelita Albert Einstein, assumimos o Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch do 

M’Boi Mirim, em 2008; em parceria com o Hospital Samaritano o Projeto Mãe Paulistana, à partir de 2008, e 

o SAID -Serviço de Atenção Integral ao Dependente, a Saúde do Deficiente pelo Programa Deficiente 



Saudável”, desde 2002, e o NIR - Centro de Reabilitação do M’Boi Mirim, no final de 2010, a Maternidade 

Alice Campos Mendes Machado e a Atenção Básica da Saúde através da Estratégia Saúde da Família do 

município Embu das Artes, as ações de Responsabilidade Social com os moradores da Bela Vista; o preparo 

das pessoas para socorrer uma parada cardíaca credenciado pela American Heart Association, a formação de 

recursos humanos na área da saúde, através da Escola de Saúde CEJAM, e o convênio com a Escola 

Municipal de Saúde –CEFOR, dentre outras inúmeras atividades. 

Desta forma, o CEJAM tornou-se uma enorme Instituição - de cerca 30 funcionários em 2001 à quase 5.000 

funcionários em 2010 - seguindo o rumo ditado pelos seus fundadores. Ao folhear e ler este relatório o leitor 

encontrará outros detalhes das ações citadas e muitas outras, que compõem a grandeza do que 

construímos.  

Em 2011, continuaremos a nossa missão de bem atender à população mais carente, inovando e propondo 

novos modelos, ampliando ainda mais os nossos trabalhos agora nas novas instalações da Instituição na Rua 

Dr. Lund e contando com o entusiasmo redobrado dos nossos colaboradores e voluntários.  

 

 

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, criada 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 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 dos serviços foi 

organizado e implantado um modelo de Assistência Integral à Saúde da Mulher, reconhecido 

internacionalmente pela sua qualidade 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 de 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. 

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. 
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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), para 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 pode identificar seu grau de risco para as 10 principais afecções (Câncer de Mama, 

Câncer Ovário, Câncer de Colo, Câncer Endométrio, Câncer Pulmão, Osteoporose, Endometriose, DST/AIDS, 

Dislipidemias e Mortalidade Materna) e encontrar uma detalhada orientação para preveni-las. 

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

problemas de sexualidade, além de orientações em direitos reprodutivos e direitos sexuais. 

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 
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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 Sexualidade 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 da demanda espontânea e preferencialmente da referenciada pelas UBS da região 

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

Em 30.11.2005, foi firmado o Convênio nº 13/2005 com a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, para a 

implantação e implementação do Programa de Saúde da Família.  

2006 

Em 18/05/2006, foi firmado Convênio n° 80/2006 com a Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra, para 

fins de apoio Técnico e Institucional, visando especificamente à 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, com 39 equipamentos de saúde, sendo 04 AMAs – Assistências 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  e garantindo o acesso da 

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

Neste mesmo mês 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 para operacionalização do Programa Mãe Paulistana, que oferece assistência 

integral à gestante e recém-nascido.  

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

de Atendimento Domiciliar em Saúde. 

2010 

Em 11/01/2010, assinou convênio por meio de uma atuação conjunta entre o CEJAM a Autarquia Hospitalar 

Municipal, com o Hospital Samaritano com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde – PMSP, para a 

implantação de uma unidade assistencial direcionada especificamente para o atendimento integrado aos 

pacientes dependentes químicos e com co-morbidades associadas, pertencente ao Projeto SAID – Serviço de 

Atenção Integrada ao Dependente. 

08/01/2010 é fundado o Instituto de Responsabilidade Social CEJAM, com o objetivo de concretizar por meio 

da adoção de atitudes, comportamentos e práticas construtivas, que contribuem para o bem-comum, o 

enfrentamento da questão social e a melhoria da qualidade de vida de todos. A Responsabilidade Social 

nunca se esgota, pois sempre há algo a se fazer, sendo um processo educativo que evolui com o tempo.  

Em 01/04/2010 o CEJAM firmou convênio com a Prefeitura Municipal de Embu das Artes para o 

gerenciamento da Maternidade Alice Campos Mendes Machado, buscando mecanismos de integração com 

os demais serviços da Rede de Saúde Municipal, aumentando a sua resolubilidade, ampliando a 

acessibilidade dos usuários ao Sistema de Saúde e fazendo a interligação com os demais níveis do sistema. 

Em 31/05/2010 o CEJAM assumiu, através de contrato de gestão, o gerenciamento da Estratégia Saúde da 

Família e das Unidades Básicas de Saúde no Município de Mogi das Cruzes. Esta reestruturação do modelo 

de saúde redefine o papel da UBS como porta de entrada do Sistema de Saúde e a Estratégia de Saúde da 

Família dispõe de ferramentas que permitem a aproximação da comunidade, identificação e enfrentamento 

dos principais problemas de saúde, estimulando também a participação e mobilização popular. A gestão das 

UBS / PSF, das UBS 24 horas e do S A U propicia a integração da rede de serviços de saúde para aperfeiçoar o 

atendimento dos cidadãos de Mogi das Cruzes dentro dos princípios do S U S. 
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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. 
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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 de Sá Benevides (in memoriam) 

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 
 

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 

Sra. Maria Gilberta Ratto 

 

Mandato 2009 - 2013 

Titular      Suplente 
 

Dr. Alberto Quartim de Moraes    Dr. Gustavo Kullmann 

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 

Dr. Alvacyr Henrique Resende      
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Indicação de órgãos públicos e associações 
 

Mandato 2009 - 2013 
Titular      Suplente 

 

Dr. Olimpio José Nogueira Bittar (SES)    Dr. Marcelo Nascimento Araújo (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 

Sr. Carlos Nunes Filho      Sr. Walter Sato 

Dr. Marcelo Palermo 
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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
Instituto de Responsabilidade Social

 

2.269 contatos eletrônicos

2.343 contatos telefônicos

101 entrevistas sociais

290 Eventos internos e 

36 visitas residenciais e hospitalares

16.300 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 
no bairro da Bela Vista)

 

1.290 brinquedos arrecadados

3,5 toneladas de alimentos 

400 livros doados 

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

 
07 Doações de Cadeiras de Rodas 

60 funcionários capacitados no curso de Libras

 

214 Coletas de papanicolaou

214 Distribuições de material informativo

214 Avaliações Sócio

1.500 Orientações para auto
 

Programas de Educação 

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

 
98 Alunos participaram de vários Cursos na área de enfermagem

1342 Funcionários Capacitados de acordo com a agenda da Secretaria de Saúde São Paulo

5153 Funcionários Capacitados pela 

 
1.204 Funcionários treinados

credenciado pela 

 

  

Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” 

Atividades Consolidadas 
Instituto de Responsabilidade Social 

2.269 contatos eletrônicos 

2.343 contatos telefônicos 

101 entrevistas sociais 

290 Eventos internos e externos 

36 visitas residenciais e hospitalares 

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

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) 

1.290 brinquedos arrecadados 

3,5 toneladas de alimentos  

400 livros doados  

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

Doações de Cadeiras de Rodas  

60 funcionários capacitados no curso de Libras 

Coletas de papanicolaou 

Distribuições de material informativo 

Avaliações Sócio-econômicas 

Orientações para auto-exame de mama 

Alunos matriculados (cursos de Auxiliar e Técnico em enfermagem) 

Alunos participaram de vários Cursos na área de enfermagem 

1342 Funcionários Capacitados de acordo com a agenda da Secretaria de Saúde São Paulo

5153 Funcionários Capacitados pela OS-CEJAM conforme plano de trabalho/2010

Funcionários treinados em BLS e RCP Massa, através do Centro de Treinamento 
credenciado pela American Heart Association 
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Atendimentos (atividades em Eventos Sociais nas Unidades Básicas de Saúde/PSF no Jardim 

meses a 6 anos e 11 meses, moradoras 

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

1342 Funcionários Capacitados de acordo com a agenda da Secretaria de Saúde São Paulo 

CEJAM conforme plano de trabalho/2010 

em BLS e RCP Massa, através do Centro de Treinamento – CEJAM, 
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Programas na Internet 

 

459.286 Acessos ao Site

44.517 em Oportunidades Profissionais

8.831 em Fale Conosco

 

197 Atendimentos à Mulher (diagnóstico virtual 
mulheres através de questionário eletrônico)

 

12 Comunidades Ativas

72 Artigos Publicados

18 Publicações 

5.411 Pessoas cadastradas

 

 

Programas de Saúde 

 

310.142 Consultas Médicas

166.157 Consultas de Enfermagem

1.014.624 Visitas domiciliares de ACS

123.753 Visitas domiciliares de Auxiliar de Enfermagem

  27.134 Visitas domiciliares de Enfermagem

  26.449 Visitas domiciliares Médicas

 

244.688 Consultas de Pediatria

451.384 Consultas Medicina Interna/Clínica Geral

20.160 Cirurgias Gerais

2.981 Procedimentos Cirúrgicos

79.802 Inalações 

12.533 Curativos 

289.238 Medicações

2.719 Retiradas de Pontos

3.175 TRO (tratamento reidratação oral)

 

26.455 exames de eletrocardiograma

39.175 consultas cardiologia

29.261 consultas cirurgia cardiovascular

31.927 consultas endocrinologia e metabologia

27.439 consultas neurologia

40.213 consultas ortopedia e traumatologia

31.584 consultas reumatologia

30.136 consultas urologia

32.302 exames de ultras

 
94.056 kits Mãe Paulistana entregues

96.743 Gestantes acompanhadas

50.051 Recém nascidos do sexo masculino

47.691 Recém nascidos do sexo feminino

Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”

Acessos ao Site 

em Oportunidades Profissionais 

em Fale Conosco 

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

Comunidades Ativas 

Artigos Publicados 

Pessoas cadastradas 

Consultas Médicas 

Consultas de Enfermagem 

Visitas domiciliares de ACS 

123.753 Visitas domiciliares de Auxiliar de Enfermagem 

27.134 Visitas domiciliares de Enfermagem 

26.449 Visitas domiciliares Médicas 

Consultas de Pediatria 

Consultas Medicina Interna/Clínica Geral 

Cirurgias Gerais 

Procedimentos Cirúrgicos 

 

 

Medicações 

Retiradas de Pontos 

TRO (tratamento reidratação oral) 

exames de eletrocardiograma 

consultas cardiologia 

consultas cirurgia cardiovascular 

consultas endocrinologia e metabologia 

consultas neurologia 

consultas ortopedia e traumatologia 

consultas reumatologia 

consultas urologia 

exames de ultrassonografia 

94.056 kits Mãe Paulistana entregues 

Gestantes acompanhadas 

Recém nascidos do sexo masculino 

Recém nascidos do sexo feminino 

Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” 

avaliação das 10 afecções mais importantes às 



 Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”

 

1.947 Internações na Clínica Médica

1.238 Internações na Clínica Cirúrgica

877 Internações na Clínica Ortopédica

1.705 Internações na Clínica Pediátrica

5.272 Internações na Clínica Obstétrica (Ginecologia/Maternidade)

744 Internações na Clínica Psiquiátrica

161 Internações na UTI Adulto

57 Internações na UTI Pediátrica

940 Internações na UTI Neonatal

2.995 Partos Normais

1.241 Partos Cesáreos

49 Partos Instrumentais

63.474 Consultas em Clínica Médica

16.204 Consultas em

21.694 Consultas em Clínica Ortopédica

45.488 Consultas em Clínica Pediátrica

21.538 Consultas em Clínica Obstétrica (Ginecologia/Maternidade)

2.500 Consultas em Clínica Psiquiátrica

41.335 Atendimentos (Avaliação de Risco)

574 Internações Domiciliares pelo PROHDOM

2593 Atendimentos Domiciliares pelo PROHDOM

 

5018 consultas de 

1154 consultas Vascular

3140 consultas em 

5145 consultas de 

2553 consultas em 

2936 consultas em 

3766 consultas em 

1646 consultas em 

6636 consultas em 

3384 consultas em 

5366 consultas em 

582 consultas em 

7025 consultas em 

2367 Assistente social

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Unidade de Internação Adulto Masculino

2.280 Atendimentos Médicos

2.280 Atendimentos de Enfermagem

748 Psicoterapias Individuais

180 Psicoterapias em grupo

55 Atendimentos odontológicos

190 Avaliações Nutricionais

64 Grupos de Atividades Físicas

150 Grupos Psicoeducativos

40 Oficinas 

Unidade de Internação Adulto 

1.296 Atendimentos Médicos

Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” 

Internações na Clínica Médica 

Internações na Clínica Cirúrgica 

Internações na Clínica Ortopédica 

Internações na Clínica Pediátrica 

Internações na Clínica Obstétrica (Ginecologia/Maternidade) 

Internações na Clínica Psiquiátrica 

Internações na UTI Adulto 

Internações na UTI Pediátrica 

Internações na UTI Neonatal 

Partos Normais 

Partos Cesáreos 

Partos Instrumentais 

Consultas em Clínica Médica 

Consultas em Clínica Cirúrgica 

Consultas em Clínica Ortopédica 

Consultas em Clínica Pediátrica 

Consultas em Clínica Obstétrica (Ginecologia/Maternidade) 

Consultas em Clínica Psiquiátrica 

Atendimentos (Avaliação de Risco) 

es Domiciliares pelo PROHDOM 

Atendimentos Domiciliares pelo PROHDOM 

consultas de Ortopedia 

Vascular 

consultas em Urologia 

consultas de Cardiologia 

consultas em Cirurgia geral 

consultas em Neurologia 

consultas em Endocrinologia 

consultas em Reumatologia 

consultas em Dermatologia 

consultas em Pneumologia 

consultas em Otorrinolaringologia 

consultas em Homeopatia 

consultas em Psiquiatria 

Assistente social 

Unidade de Internação Adulto Masculino: 

2.280 Atendimentos Médicos 

2.280 Atendimentos de Enfermagem 

748 Psicoterapias Individuais 

180 Psicoterapias em grupo 

55 Atendimentos odontológicos 

190 Avaliações Nutricionais 

64 Grupos de Atividades Físicas 

150 Grupos Psicoeducativos 

Unidade de Internação Adulto Feminino: 

1.296 Atendimentos Médicos 

13 
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1.296 Atendimentos de Enfermagem 

864 Psicoterapias Individuais 

104 Psicoterapias em grupo 

34 Atendimentos odontológicos 

108 Avaliações Nutricionais 

64 Grupos de Atividades Físicas 

104 Grupos Psicoeducativos 

40 Oficinas 

Unidade de Internação Infância-Adolescência Masculino: 

1.440 Atendimentos Médicos 

1.440 Atendimentos de Enfermagem 

960 Psicoterapias Individuais 

116 Psicoterapias em grupo 

54 Atendimentos odontológicos 

120 Avaliações Nutricionais 

64 Grupos de Atividades Físicas 

116 Grupos Psicoeducativos 

40 Oficinas 

Unidade de Internação Infância-Adolescência Feminino: 

1.440 Atendimentos Médicos 

1.440 Atendimentos de Enfermagem 

960 Psicoterapias Individuais 

116 Psicoterapias em grupo 

54 Atendimentos odontológicos 

120 Avaliações Nutricionais 

64 Grupos de Atividades Físicas 

116 Grupos Psicoeducativos 

40 Oficinas 

 

311 Agentes Comunitários de Saúde Capacitados 

189 garrafas PET reutilizadas em oficinas de pufes 

27 litros de óleo reaproveitados na oficina de sabão caseiro 

Reabilitação 

NIR – Núcleo Integrado de Reabilitação Jardim Herculano 

3.995 atendimentos de Fisioterapeuta 

2.795 atendimentos de Terapeuta Ocupacional 

1.549 atendimentos de Fonoaudiólogo 

3.088 atendimentos de Psicólogo 

672 atendimentos de Assistente Social 

NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

827 Visitas Domiciliares 

796 Consultas Especialidades 

394 Consultas Compartilhadas 

140 Consultas Domiciliares Especialidades 

361 Consultas Domiciliares Compartilhadas 

710 Grupos Educativos 

18 Terapias em grupo 

41 Psicoterapias Grupo 

22 Oficinas 
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Municípios 

Embu das Artes 

 

14.757 famílias acompanhadas pela Estratégia de Saúde da Família

202.657 visitas domiciliares de ACS

231.835 consultas médicas

856.522 consultas e procedimentos de enfermagem

238.738 consultas e procedimentos odontológicos

 

2.789 atendimentos realizados por auxiliares de enfermagem

1.584 atendimentos de fisioterapeutas

600 atendimentos de enfermagem

169 atendimentos de Assistência Social

 

1106 partos normais

309 partos cesáreas

44 fórceps 

216 procedimentos ambulatoriais

97 laqueaduras 

 

Mogi das Cruzes 

 

8.140 famílias cadastradas

42.210 visitas domiciliares de ACS 

11.770 consultas médicas ESF (julho a dezembro/2010)

6.029 consultas de enfermagem (julho a dezembro/2010)

 

153.452 população estimada na 

15.560 consultas com Médicos Pediatras (junho a dezembro/2010)

39.811 consultas com médicos Clínicos Gerais (junho a dezembro/2010)

 

Taboão da Serra 

 

29.11 famílias cadastradas

110.755 população de Taboão da Serra

21.606 famílias acompanhadas pela Estratégia Saúde da Família 
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14.757 famílias acompanhadas pela Estratégia de Saúde da Família 

202.657 visitas domiciliares de ACS 

231.835 consultas médicas 

856.522 consultas e procedimentos de enfermagem 

238.738 consultas e procedimentos odontológicos 

2.789 atendimentos realizados por auxiliares de enfermagem 

1.584 atendimentos de fisioterapeutas 

600 atendimentos de enfermagem 

atendimentos de Assistência Social 

1106 partos normais 

309 partos cesáreas 

216 procedimentos ambulatoriais 

cadastradas pela Estratégia de Saúde da Família 

42.210 visitas domiciliares de ACS (julho a dezembro/2010) 

11.770 consultas médicas ESF (julho a dezembro/2010) 

6.029 consultas de enfermagem (julho a dezembro/2010) 

153.452 população estimada na área da UBS 24 Horas 

15.560 consultas com Médicos Pediatras (junho a dezembro/2010) 

consultas com médicos Clínicos Gerais (junho a dezembro/2010) 

cadastradas pela Estratégia Saúde da Família 

110.755 população de Taboão da Serra 

21.606 famílias acompanhadas pela Estratégia Saúde da Família  
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Instituto de Instituto de Instituto de Instituto de 
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Instituto de Instituto de Instituto de Instituto de Responsabilidade SocialResponsabilidade SocialResponsabilidade SocialResponsabilidade Social
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O INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

É uma organização que pertence ao CEJAM, sem fins lucrativos, criada em 08 de fevereiro de 2010, para 

desenvolver, coordenar e orientar os programas, projetos e campanhas de Responsabilidade Social do 

CEJAM.  

Exerce e se dedica a atividades com propósitos sociais por meio de execução direta ou através de parcerias 

atuando em todas as áreas de conhecimento, sobretudo assistência e desenvolvimento social, cultural, 

educação, esportes, comunicação, meio ambiente, arte, saúde, sempre pautada conceitualmente pela 

sustentabilidade em todas as ações. 

MISSÃO 

”Promover o desenvolvimento sócio- ambiental com ações voltadas para a melhoria da Qualidade de Vida e 

minimização da Questão Social, buscando a auto-sustentação e otimizando recursos com transparência e 

ética, destacando a valorização das relações humanas.” 

 

VISÃO 

 “Contribuir com excelência para o ‘Desenvolvimento Sustentável do CEJAM’ conquistando resultados 

concretos e inovadores baseados nos conceitos de equidade e justiça social”. 

 

VALORES 

Compromisso Social; 

Transparência e Ética; 

Humanização das Relações; 

Integridade e Confiabilidade; 

Respeito ao Meio Ambiente; 

 

PILARES DE ATUAÇÃO 

O desenvolvimento dos programas, projetos, campanhas são classificados e norteados por 5 (cinco) pilares 

de atuação: Saúde, Meio Ambiente, Diversidade, Educação e Inclusão. Estes pilares estão diretamente 

associados e são permeados pelos conceitos de Sustentabilidade e Voluntariado. A idéia de marketing social 

já esta imbuída e é também conseqüência das ações sociais desenvolvidas pela organização. 
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Instituto de 

Responsabilidade 

Social 

“Dr Conforto” 

Deficiente 
Saudável 

Viva Leite Campanhas Atendimento 

Móvel 

Agasalho 

Atendimento 

Palestra 

Atendendo 

quem Precisa 

Site 

Cursos / 

Eventos 

  Atenção a Saúde 

do Deficiente 

Datas 

Comemorativas 

Natal com 

Saúde 

Voluntariados 

nas UBS  

Meio Ambiente 

Sustentabilidade 

 

PILARES  

 

 

 

 

 

 

ORGANOGRAMA 

 

 

 INCLUSÃO 

  

SAÚDE 

EDUCAÇÃO 

MEIO  

AMBIENTE 

DIVERSIDADE 

SUSTENTABILIDADE 

VOLUNTARIADO 



 Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”

 

O Programa Dr. Conforto é uma iniciativa que coordena ações voluntárias. 

Desenvolvido desde 05/05/2000 oferece 

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

necessidades. 

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

Unidades de Saúde gerenciadas pelo CEJAM. Para a efetivação destas atividades em todos os programas do 

Instituto 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.

Em 2010 “Dr. Conforto” fez acompanhamento à pacientes em hospitais, articulações para a realização de 

exames e colaboração com as atividades sociais das Unidades de Saúde do Jardim Ângela, Embu das Artes, 

Taboão da Serra, Mogi das Cruzes, Instituições Assistenciais, e out

pouco mais de conforto e alegria aos pacientes das unidades de saúde. Foram 16.300 pessoas atendidas 

com as atividades que ocorreram em datas comemorativas ou em projetos realizados com a população 

atendida, além dos passeios com os grupos formados. Conheçam algumas destas atividades:

 

COMEMORAÇÕES AO DIA DA MULHER

 1.500 pessoas atendidas 

 

UBS SANTA LÚCIA 

Participantes - 350 Mulheres 

Equipe envolvida - 6 auxiliares de enfermagem, 2 Administrativos, 10 Agentes Comunitári

e 3 médicos. 

Atividades realizadas - Palestra Saúde Bucal, Embeleze Corte de cabelo e manicure, Palestra narcóticos 

anônimos, Planejamento Familiar, Aula de Ponto Cruz, Dinâmica surpresa, Palestra Saúde da Mulher, 

Atendimento Odontológico, Atendimento Médico, Papanicola

Planejamento familiar. 
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Programa Dr. Conforto 

O Programa Dr. Conforto é uma iniciativa que coordena ações voluntárias. 

Desenvolvido desde 05/05/2000 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 

jetivo 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 comp

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

Unidades de Saúde gerenciadas pelo CEJAM. Para a efetivação destas atividades em todos os programas do 

poio 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. 

forto” fez acompanhamento à pacientes em hospitais, articulações para a realização de 

exames e colaboração com as atividades sociais das Unidades de Saúde do Jardim Ângela, Embu das Artes, 

Taboão da Serra, Mogi das Cruzes, Instituições Assistenciais, e outras, sempre buscando proporcionar um 

pouco mais de conforto e alegria aos pacientes das unidades de saúde. Foram 16.300 pessoas atendidas 

com as atividades que ocorreram em datas comemorativas ou em projetos realizados com a população 

sseios com os grupos formados. Conheçam algumas destas atividades:

COMEMORAÇÕES AO DIA DA MULHER  

6 auxiliares de enfermagem, 2 Administrativos, 10 Agentes Comunitári

Palestra Saúde Bucal, Embeleze Corte de cabelo e manicure, Palestra narcóticos 

anônimos, Planejamento Familiar, Aula de Ponto Cruz, Dinâmica surpresa, Palestra Saúde da Mulher, 

Atendimento Médico, Papanicolau e exame de mama, Distribuição de flores e 
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O Programa Dr. Conforto é uma iniciativa que coordena ações voluntárias. 

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 

jetivo 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 

lhe uma escuta compreensiva as suas 

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

Unidades de Saúde gerenciadas pelo CEJAM. Para a efetivação destas atividades em todos os programas do 

poio de colaboradores (pessoas físicas ou jurídicas) que mensalmente realizam 

investimentos sociais na forma de contribuições financeira ao projeto, contamos também com o apoio dos 

forto” fez acompanhamento à pacientes em hospitais, articulações para a realização de 

exames e colaboração com as atividades sociais das Unidades de Saúde do Jardim Ângela, Embu das Artes, 

ras, sempre buscando proporcionar um 

pouco mais de conforto e alegria aos pacientes das unidades de saúde. Foram 16.300 pessoas atendidas 

com as atividades que ocorreram em datas comemorativas ou em projetos realizados com a população 

sseios com os grupos formados. Conheçam algumas destas atividades: 

6 auxiliares de enfermagem, 2 Administrativos, 10 Agentes Comunitários, 4 Enfermeiros 

Palestra Saúde Bucal, Embeleze Corte de cabelo e manicure, Palestra narcóticos 

anônimos, Planejamento Familiar, Aula de Ponto Cruz, Dinâmica surpresa, Palestra Saúde da Mulher, 

u e exame de mama, Distribuição de flores e 
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UBS SANTA MARGARIDA 

Participantes - 202 mulheres com idade entre 15 e 95 anos 

Equipe envolvida – Enfª Nathalie Silva de Sousa e Dra. Andréa 

Atividades realizadas - Coletas de Papanicolau, Palestras, Distribuição de Preservativos, Solicitação de 

Exames, Prescrição e troca de receitas de contraceptivos,  Esclarecimento de dúvidas jurídicas para mulheres 

com o advogado Dr. Judson C. de Sousa, Curso de pintura em tecido com Claudia Regina, Curso de arranjos 

com flores naturais Sr. Ricardo, cuidado nutrição com a nutricionista do NASF Simone, Corte de cabelo, 

Palestras DST´s, Planejamento Familiar com a enfermeira Nathalie, Brindes Internos e Doação de Flores. 

 

 

UBS JARDIM CAIÇARA 

Participantes - 200 mulheres  

Atividades realizadas - Semana da mulher e o sétimo aniversário da Unidade. As atividades desta semana 

estimulou as discussões sobre saúde para práticas de mudança de vida, inclusive valorizando o cuidado com  

a aparência.Foi dado enfoque quanto a conscientização da importância dos exames preventivos.E no último 

dia finalizou com uma confraternização com muita alegria e a certeza que a UBS. JARDIM CAIÇARA “faz a 

diferença.”. As palestras foram: Cuidados com a Pele - Dra. Karina Brandão Patton, Obesidade Mórbida 

adulta e infantil - Dr. Wallid, Planejamento Familiar - Enfermeira Mairim Debra R. Suarez e Dra. Silvia Regina 

Motta Da Prato, Hábitos Alimentares Saudáveis - Nutricionista Simone. 

 

 

UBS JARDIM NAKAMURA 

Participantes - 200 mulheres 

Equipe envolvida - 02 enfermeiras (Wanda e Cleoni), 10 auxiliares de enfermagem, 10 ACS, 01 médico, 05 

ATA, 01 dentista, 02 ASB. 

Atividades realizadas - Palestras: Prevenção de câncer de colo de útero, Saúde bucal, Coleta de 

papanicolaou, Entrega de resultados de exames, Entrega de lembranças com mensagens em comemoração 

ao Dia Internacional da Mulher. 
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CASF SÃO LUIZ 

Participantes - 121 mulheres 

Equipe envolvida - 10 funcionários: ACS, Auxiliares de enfermagem, enfermeiras, Atas e a gerente. 

Atividades realizadas - Cartazes sobre prevenção do câncer do colo de útero, violência contra a mulher, 

onde procurar ajuda, com números de telefone, por ex: delegacia, centro de referência da mulher, etc. 

Houve também uma apresentação sobre a meta da Unidade de exames de papanicolau e a falta de 

participação das mulheres para realização deste exame, nesta mesma intervenção a comunidade foi 

convidada a participar do mutirão de papanicolau que ocorreu no sábado (13/03). Houve também 

apresentação teatral, entrega de uma rosa e frutas no dia do mutirão. 

 

 

UBS SÃO MARCOS 

Participantes - 229 Mulheres 

Equipe envolvida – 20 Agentes Comunitárias de Saúde, 01 Auxiliar de enfermagem e 01 Enfermeira 

Atividades realizadas - Auto-exame das mamas, 223 coletas de papanicolau e Palestras: Mulher do Embu e 

Embu das Mulheres, Saúde da Mulher, física, psíquica e Social, Especial da Mulher gestante, Mesa redonda , 

Distribuição de brindes e Auto exame das mamas. 

 

 

UBS JARDIM CAPELA 

Participantes - 71 mulheres. 

Equipe envolvida – AGC, enfermeiros e médicos voluntários.      

Atividades realizadas - Oficina de artesanato, Oficina de dança, Oficina de dança, Grupo de climatério 

Sorteio de brindes  

 

UBS ALTO DO RIVIERA  

Participantes - 119 mulheres 

Equipe envolvida – 01 gerente, 03 médicos, 04 enfermeiros, 09 auxiliares de enfermagem, 10 agentes 

comunitários de saúde e 03 auxiliares técnicos administrativos. 

Atividades realizadas - Palestras: Coleta de papanicolau, Massagens, limpeza de pele, palestras sobre 

sexualidade feminina, aula de bijouterias. 



Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” 
24 

 

Eventos Realizados 

    

UBS JARDIM CAPELA UBS SANTA MARGARIDA 

  
  

UBS JARDIM CAIÇARA UBS SANTA LUCIA 

    

UBS SÃO MARCOS UBS JARDIM NAKAMURA 

 

 

FESTAS JUNINAS 

 283 pessoas atendidas 

 

UBS JD. KAGOHARA e UBS JARDIM NAKAMURA 

Participantes – 45 idosos 

Equipe envolvida – gerente e demais funcionários 

Atividades realizadas - Passeio com os idosos à AABB - Associação Atlética Banco do Brasil. Os idosos se 

divertiram muito, dançaram quadrilha, participaram do bingo e dançaram forró ao som de uma banda ao 

vivo. Todos referiram que o passeio foi muito bom e agradeceram a oportunidade de participarem deste 

evento. 
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UBS CHÁCARA SANTA MARIA 

Participantes – 28 idosos 

Equipe envolvida – Gerente Laurinda, Enfermeira Maria Auxiliadora, ACS Antonia Iranilce e  ACS Luziana 

Atividades realizadas - Palestras sobre prevenção de acidentes domésticos. Quadrilha com clientes e 

funcionários. Lanches fornecidos pelos clientes e UBS e Inclusão social.  

 

 

UBS SANTA LÚCIA 

Projeto baile da terceira idade 

Participantes: 150 idosos 

Local: OSEN Copacabana 

Atividades Realizadas – Orientações sobre a Saúde do Idoso, quadrilha e danças. Contrataram som e DJ, 

comidas e bebidas. O entrosamento e o benefício aos participantes foram demonstrados ao decorrer do 

baile, todos estavam empolgados e felizes por essa iniciativa da unidade juntamente com a comunidade. O 

baile era voltado principalmente a melhor idade, mas isso não impediu que os jovens participassem. A 

repercussão foi tanta que os participantes já solicitaram outro baile. 

 

UBS SÃO LUIZ 

Participantes -  60 pessoas 

Equipe envolvida – gerentes e demais funcionários. 

Atividades realizadas - Terapia Comunitária, grupo de adolescentes com psicóloga Marlene bateram papo 

sobre álcool e drogas. Exposição sobre projeto, apresentação de quadrilha  do grupo geração . Os mesmos 

saborearam um belo lanche contendo, cachorro quente, pipoca milho cozido, refrigerante e bolo. 

 

Eventos Realizados 

UBS JARDIM KAGOHARA UBS CHÁCARA SANTA MARIA 
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UBS SANTA LÚCIA 

 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO 

11.806 pessoas atendidas 

 

Com o departamento de Eventos o Instituto de Responsabilidade Social buscou parcerias com os 

colaboradores para que fossem adquiridas novas fantasias do personagem “Zé Gotinha”, com o intuito de 

valorizar e intensificar a 2ª fase de vacinação de crianças contra a poliomielite 2010 que vacinou cerca de 25 

mil crianças. Recebemos 17 novas fantasias de 9 colaboradores. Segue neste relatório a organização de 

alguns destes eventos. 

 

 

UBS JD. KAGOHARA 

Participantes -  1.500 pessoas 

Equipe Envolvida: Gerente Tattiane Quirino Pereira, Enfermeira Lilian A. Mota e demais 

funcionários. 

Atividades Realizadas -  Houve interação da equipe de saúde, do Zé gotinha e Maria gotinha para todas as 

crianças que se vacinaram, através de distribuição de bexigas, brincadeiras e danças na própria UBS e no 

carro do som cedido pelo parceiro TURIN,  que andou pelas ruas do bairro, ao término da campanha de 

vacinação alguns itens utilizados na decoração foram distribuídos para as crianças. 

 

 

UBS JD. CAIÇARA 

Participantes - 2.532 pessoas 

Equipe Envolvida:.Gerente Dra. Elizabeth e demais funcionários. 

Atividades Realizadas - A unidade entrou em ritmo de copa! E para vacinar as crianças  preparam enfeites 

e lembranças: chapeuzinhos, bandeirinhas, apitos e bexigas, cada criança vacinada é gol. Assim o dia da 
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campanha transcorreu de maneira harmoniosa e fizemos muitos gols! Houve uma palestra sobre saúde 

bucal com a Dra. Rose aparecida Lopes Siqueira, busca ativa sobre tuberculose e coleta de 

colpoccitopatologia pelos agentes comunitários de saúde. 

 

 

UBS JD. CAIÇARA (2ª fase da Campólio) 

Participantes - 2.380 pessoas 

Equipe Envolvida - Gerente Dra. Elizabeth e demais funcionários. 

Atividades Realizadas - Foi feito grupo para orientação de Higiene Bucal com demonstração e distribuição 

de Kits Higiênicos (creme dental e escovas de dente infantis) apresentado por Guilherme Agente 

Comunitário de Saúde. Realizaram a 2ª fase da Campólio, preocupados em oferecer grupos educativos para 

a UBS, para que o local se tornasse agradável o momento da vacinação. Foram distribuídos brindes para as 

crianças por estarem sendo vacinadas. Foi realizada busca ativa dos sintomáticos respiratórios com coleta de 

escarro, hipertenso jovens, coleta de papanicolau e grupos de orientação de higiene bucal. O dia transcorreu 

de maneira satisfatória, mesmo com o tempo ruim conseguiram vacinar as crianças. 

 

 

UBS JARDIM NAKAMURA 

Participantes - 1194 pessoas   

Equipe Envolvida - 30 funcionários 

Atividades Realizadas - Vacinação das crianças menores de 05 anos, pintura no rosto e cabelos “copa do 

mundo,” esculturas e balões,caracterização das crianças com adornos, apitos copa do mundo. 

 

 

UBS SANTA LÚCIA  

Participantes – 3.000 pessoas entre adultos e crianças   

Equipe Envolvida - 30 funcionários 

Atividades Realizadas - A Campólio teve como principal objetivo o de motivar e sensibilizar a população 

sobre a importância da vacinação. O público foi atraído pela decoração da unidade, as brincadeiras com o Zé 

Gotinha e também caracterização de alguns funcionários. A População se sentiu à vontade e os funcionários 

estavam bem engajados. A unidade teve, mais uma vez, um ótimo número de vacinações nesta campanha. 
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Entrega de brindes feito com bexigas  entregue as crianças, Brincadeiras com as crianças e o Zé Gotinha, 

Tintas de rosto para pintura nas crianças.  

 

 

UBS JD. HERCULANO 

Participantes – 1.200 pessoas  

Equipe Envolvida – Gerente e demais funcionários 

Atividades Realizadas - Dentro da proposta “cantinho da criança” realizaram: oficina de balões artesanais; 

formas e flores com a colaboradora Luciana de Melo Travassos, oficina de pintura maquiagem artística com 

a colaboradora Elaine de Jesus Conceição e distribuição de brindes para crianças pelas as agentes 

comunitárias. A dedicação da equipe da UBS Jardim Herculano demonstra o sentido de tudo o que fazem 

para cuidar da população, em especial das crianças. Em cada atividade realizada nas campanhas de 

vacinação promoveram a prevenção à saúde de maneira diferente: através das formas obtidas com os 

balões, em cada rostinho pintado, em cada sorriso manifestado, nas brincadeiras, na alegria do Zé Gotinha, 

na emoção de mais um dia, na certeza de que saúde combina com alegria. 

 

 

Parceiros/Padrinhos do Personagem Zé Gotinha 

• A Cad F Gerenciamento e Projetos Ltda. 

• Alexandre Papi Assessoria Contábil Ltda 

• Assemed Ass. Médica em Diagnóstico por Imagem Ltda. 

• Campos Tecnologia em Serv. E Instalações Ltda. 

• Dotcom do Brasil tecnologia em Informação Ltda. 

• DSR Confecções e Comércio LTDA ME 

• Jorge Tadeu Batista dos Santos - ME 

• Milla Lanches 

• RV Distribuidora Produtos Alimentícios Ltda. 

• Start do Brasil Serviços de Limpeza Ltda. – ME 
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Eventos Realizados 

 

 

UBS ALTO DO RIVIERA UBS JARDIM CAIÇARA 

  

UBS JARDIM HERCULANO UBS JARDIM KAGOHARA 

    

UBS JARDIM PARANAPANEMA UBS PARQUE DO LAGO 

  
 

UBS JARDIM SANTA MARGARIDA UBS VILA CALU 

    

UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO UBS SANTA LÚCIA 
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DIA DAS CRIANÇAS – 889 pessoas atendidas 

 

UBS SÃO MARCOS 

Participantes – 296 crianças 

Equipe Envolvida – funcionários voluntários das duas instituições e ACS da UBS São Marcos 

Atividades Realizadas - Não realizaram palestras nem apresentações e sim brincadeiras de roda, pintura, 

fantoches, contos de histórias, fantoches e brincadeiras com quebra cabeça, distribuição de balas pirulitos, 

pipoca. Realizou o cine criança 2010 e notaram momentos de descontração e alegria, houve doação de 

brinquedos, além de materiais e apoio da secretaria de saúde de Embu das Artes.  

 

 

CASF SÃO LUIZ 

Participantes – 55 crianças 

Equipe Envolvida – funcionários 

Atividades Realizadas Houve doação de pães, refrigerantes, bolo, balas, pirulitos, data show e notebook 

da Secretaria Municipal de Saúde. Recreação com parceria da Secretaria de Esportes de Embu com pintura 

no rosto e animais de bexiga. Foi servido cachorro quente, suco, bala e pirulito. Apresentação de palestra da 

PROERDE com parceria da polícia militar foi servido pão com patê de salsicha, suco e bala e apresentação da 

dupla de dança Ismael e Ernandes. 

 

 

UBS JARDIM CAIÇARA 

FESTIVAL DE JOVENS TALENTOS UBS JD. CAIÇARA 

Participantes – 200 pessoas 

Equipe Envolvida – gerentes e demais funcionários 

Atividades Realizadas: Apresentações artísticas, brinquedos, algodão doce, pintura facial, maquiagem 
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UBS JARDIM HERCULANO – NIR I 

Participantes – 80 crianças (Crianças com deficiência que recebem acompanhamento da equipe 

multidisciplinar NIR I Jardim Herculano) 

Equipe Envolvida – gerente e demais colaboradores 

Atividades Realizadas - Recepção dos pacientes, familiares e cuidadores - grupo de acolhimento, 

valorização do cuidador, Cantinho da Criança: verificação da carteira de vacinação, pintura artística - rosto, 

oficina de escultura de balões,  Orientação de higiene e saúde bucal, "Roda de Conversa" com O Sr. William 

Coelho (Billy) da ONG MAIS DIFERENÇAS - MOVIMENTO SUPERAÇÃO (Inclusão de pessoas com deficiência) 

com a participação de cuidadores, pacientes e profissionais da saúde. Aplicação: Vivência "Dificuldades e 

Superações" e Campeonato de Rima: a música e o tema "Inclusão". 

 

 

UBS SANTA LÚCIA  

Participantes – 200 crianças 

Equipe Envolvida – 8 agentes comunitários, 1 Auxiliar de Enfermagem, 1 Enfermeiro , 7 ATAs,  

gerente e demais colaboradores 

Atividades Realizadas - Grupos educativos, Consultas médicas e odontológicas, Palestras, Teatros, Enfeites 

com bexigas e palhaços, Lanches para as crianças, Carrinho de Algodão doce e pipoca para servir aos 

participantes, Brincadeiras e Brindes, Pintura no rosto das crianças. 

 

 

UBS JD. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

Participantes -  58 crianças 

Funcionários envolvidos e convidados - gerentes, conselho gestor, associação de bairro,Diretores 

de escolas e a população do bairro  

Atividades Realizadas – Foi ministrada pela enfermeira Fabiana Palestra sobre higiene Corporal e cuidados 

com alimentação, Palestra com a Dentista Dra Daniele, Práticas Desportivas (orientação sobre karatê) e após 

distribuição de brindes e doces. 
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Eventos Realizados 

    

UBS SANTA LÚCIA UBS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

    

CASF SÃO LUIZ UBS JARDIM MARCOS 

    

UBS JARDIM CAIÇARA CASF SÂO LUIZ 

  

 

UBS Jardim Herculano  

 

 

ADOLESCENTES – 211 pessoas atendidas 

 

UBS JARDIM CAIÇARA  

I ENCONTRO DE ADOLESCENTES E JOVENS MÃES 

Local - SOLO SAGRADO 

Participantes – 40 pessoas 
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Atividades Realizadas - Enfermeiras realizaram palestras sobre sexualidade, adolescência, gravidez e DST. 

Esse foi o primeiro encontro de adolescentes e mães da UBS Jd. Caiçara teve por objetivo o período de férias 

para levar adolescentes, gestantes e mães jovens para passear e falar das suas experiências e sexualidade, 

orientando sobre o sexo não seguro. Ao levarmos agentes comunitários de saúde objetivamos também a 

aproximação dos mesmos com o tema, já que são ponte entre UBS e população. 

 

 

UBS SÃO LUIZ 

SEMANA DO ADOLESCENTE 

Participantes – 30 pessoas 

Equipe Envolvida – gerente e demais funcionários 

Atividades Realizadas - Foi comemorado o aniversário da unidade, semana do adolescente, oficina do 

ECA, bate-papo com o psicólogo Leandro (tema livre) show de talentos (apresentação de grupos de dança e 

música) como premiação foi dado uma cesta de chocolates para o 1º lugar, 2º e 3º prêmio pacotes de 

chocolates e para todos os participantes bombons.houve também uma dinâmica sobre HIV/AIDS e 

sexualidade. 

 

 

UBS JD. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

Centro de Atendimento ao Adolescente  

Participantes - 45 pessoas 

Equipe envolvida - Rogério Celestino Dos Santos 

Atividades Realizadas - Palestra ministrada pelo gerente da UBS Fátima, com o titulo: Saúde do 

Adolescente e Intersetoriedade, os participantes tinham entre 12 anos e 17 anos o projeto iniciou-se em 

05/08/2010 com encontro de representantes da prefeitura e da rede a fim de fortalecer parcerias. Em 

14/08/2010 reuniram jovens grafiteiros da comunidade, como pintura e decoração para a inauguração  do 

atendimento na unidade de saúde. As consultas na unidade se iniciaram a partir de 19/08/2010 e conta com 

uma recepção individual para os adolescentes, prontuário único(individual) coleta de papanicolau, 

distribuição de preservativos e anticoncepcionais, realização de testes de gravidez, tratamento 

odontológico, mural com o objetivo de deixar mensagens. 
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CASF JD. SÃO LUIZ 

Palestra com a equipe do CRECA-CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Participantes - 30 pessoas 

Equipe envolvida - Gerente e demais funcionários 

Atividades realizadas - Houve apresentação do vídeo “x-salada e pão com ovo” que abordava questões de 

sexualidade, direitos e respeito adversidade, depois discussão com o psicólogo. Após debate os jovens foram 

para a cozinha onde prepararam junto com a nutricionista Tânia 02 sucos: couve com limão e laranja com 

beterraba. Encerramos à tarde com bolo e sucos. 

 

 

CASF JD. SÃO LUIZ 

Participantes - 30 pessoas 

Equipe envolvida - Gerente e demais funcionários 

Atividades realizadas - Interação com o totem (projeto ecos) avaliação com a enfermagem, com pesagem 

e medidas, aferição de P.A e destro, vacinação, oficina sobre alimentação saudável, apresentação de vídeos 

educativos. 

 

 

CASF JD. SÃO LUIZ 

Participantes - 36 pessoas 

Equipe envolvida - Gerente e demais funcionários 

Atividades realizadas - Organização de palestras, peça de teatro, decoração da unidade e participação em 

passeata sobre o tema que ocorrerá no dia 06/08/2010. 
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Eventos Realizados 

    

UBS JARDIM CAIÇARA CASF JD SÃO LUIZ 

 

 

PASSEIOS – 590 pessoas atendidas 

 

UBS PARANAPANEMA - “Bem Estar na Melhor Idade" 

Local-Solo Sagrado 

Participantes - 35 idosos e 02 profissionais. 

Atividades Realizadas - O passeio foi realizado no Solo Sagrado (09h as 14h) onde os Idosos tiveram 

contato direto com a natureza, conheceram diversas espécies de plantas, carpas e visitação a uma exposição 

de arte, além disso, discutiram sobre preservação ambiental, sustentabilidade e responsabilidade social com 

enfoque na separação e  coleta seletiva de lixo. Apesar do tempo chuvoso o passeio foi muito proveitoso, 

contaram com a colaboração de um guia onde os acompanhou todo o tempo proporcionando assim um 

maior aproveitamento do local.  

 

 

UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO 

Local – SESC Interlagos 

Participantes: 31 pessoas 

Atividades Realizadas - Participaram de várias atividades em grupo, tais como: caminhada, dança 

integrativa, oficina de cultivo de plantas e terapia em grupo. 
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UBS/AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO 

Local – ADJ - Associação de Diabetes Juvenil  

Equipe Envolvida - Adrianne Stein e demais funcionários 

Participantes - 22 pessoas do Programa de Auto-Monitoramento Glicêmico 

Atividade Realizada - Palestras 

 

 

UBS CHÁCARA SANTA MARIA 

Local - Parque Colonial - Avenida Manuel Alves Soares, 1100 

Participantes - 38 pessoas 

Atividades Realizadas - Acolhimento na UBS, com entrega de lanches, Entrosamento de funcionários e 

clientes no ônibus, Passeio de Bonde, Aula Educativa sobre Orquídeas e plantas, Atividade Física com música 

e dança: Afromix, Brincadeiras, por exemplo o escorregador Jacaré, Incentivo a preservação do meio 

ambiente e Teatro Brasil Menino (relembrando costumes e folclores do Brasil) 

 

 

UBS CHÁCARA SANTA MARIA  

Local - SESC - Interlagos 

Equipe Responsável - Maria Laurinda David Moura de Couto e Adriane Miranda 

Participantes - 27 pessoas 

Atividades Realizadas - Verificado Pressão Arterial, Orientação sobre o passeio, Transporte até o SESC – 

Interlagos, Passeio em carro aberto do estacionamento até entrada da saguão, Caminhada, Pique – Nique ao 

ar livre, Visita ao viveiro de plantas, Volta para o ginásio: Show do Afromix, Dança com Afromix,  Atividade 

de dança, Show com Demônios da Garoa, Artesanato, Jogos de Dama e Dominó. 
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UBS JARDIM NAKAMURA 

Local - Parque do Ibirapuera e Planetário 

Participantes – 35 pessoas 

Atividades Realizadas - No dia 20/05/10 realizaram um passeio ao Parque do Ibirapuera com os idosos e 

hipertensos do grupo de caminhada. O objetivo deste passeio foi alcançado através de um dia atividades e 

lazer aos pacientes, como caminhada, gincanas, Tai Chi , finalizando com a visita ao planetário que os deixou 

encantados com o local que não conheciam. 

 

 

UBS JARDIM NAKAMURA 

Local - Parque Ecológico do Tiete 

Equipe Envolvida - Patrícia Pereira e Wanda Farias Ramos 

Participantes - 23 

Atividades Envolvidas - Em comemoração ao dia internacional de Combate ao Diabetes, convidamos 

nossos usuários cadastrados no Programa de auto-monitoramento glicêmico a participarem de um dia de 

descontração, abordando como tema a importância a adesão ao tratamento, alimentação equilibrada e 

coma presença do educador físico do NASF exercitaram corpo e alma. 

 

 

UBS PARQUE DO LAGO 

Local - Parque Villa Lobos 

Participantes - 47 

Atividades Realizadas - Feito aplicação de práticas corporais pelo Educador Físico Jorge, palestra sobre 

dengue, confraternização (pic-nic), caminhada. Tinha objetivo lazer, cultura, interação com meio ambiente e 

palestras sobre auto cuidado. 
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UBS JARDIM CAIÇARA E PAVS 

Local - Parque Ecológico Guarapiranga 

Participantes - 21 crianças e 09 adultos 

Atividades Realizadas - Foi realizado, no dia 31/07/2010, através do Programa Ambientes Verdes e 

Saudáveis - PAVS, um passeio ao Parque Ecológico do Guarapiranga/Programa Criança Ecológica, com 

crianças de 08 a 10 anos. O roteiro foi composto por uma contação de histórias relacionadas à importância 

da água, fauna, flora e sua preservação. Apresentação de um vídeo apresentando os personagens que 

compõem a Turma da Criança Ecológica. Visita ao museu do lixo. Um intervalo foi realizado para que as 

crianças pudessem conhecer a área de lazer do parque, em seguida, foram levadas para a “Trilha da Água 

Amiga”. Descobriram também, atividades que ajudam o meio ambiente como: a coleta seletiva, o cuidado 

com as plantas e os animais. Além de todos estes ensinamentos, o principal ponto da dinâmica foi o 

aprendizado sobre a importância do trabalho em equipe e da força de vontade do grupo para salvar o rio. A 

atividade fechou a programação do passeio, por volta das 12h30, e foi encerrada com a entrega de 01 

cartilha da Turma da Criança Ecológica para cada participante. 

 

 

UBS JD. GUARUJÁ 

Local - MEGA ARTESANAL NA EXPO IMIGRANTES  

Equipe Envolvida - Andréia Soares E Maria Das Dores, Adriana Reis, Lucy E Isabel 

Participantes - 40 pessoas 

Atividades Realizadas - No local foram apresentadas diversas atividades artesanais, o que possibilitou 

cursos gratuitos para os grupos. 

 

 

UBS JD. GUARUJÁ 

Local - SESC INTERLAGOS 

Equipe Envolvida - Marcia Ribas Galete, voluntária Lucia de Fátima e a Agente de apoio 

administrativo Maria Consolação. 

Participantes - 42 pessoas 

Atividades Realizadas - café, poesia e violão, oficina de cultivo de plantas, oficinas de artesanato, jogos de 

mesa. contando causos, culinária temática, dança integrativa e show com a banda San Marco. 
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UBS JD GUARUJÁ 

Local - SESC INTERLAGOS 

Equipe Envolvida - Marcia Ribas Galete e Andrea C. Soares 

Participantes – 75 pessoas  

Atividades Realizadas – Teatro, show, atividades para 3ª idade para comemorar o dia da 3ª idade 

 

 

UBS JD. KAGOHARA 

Local - SOLO SAGRADO  

Equipe Envolvida - Tatiane Quirino Pereira e Eliana Freire Sena 

Participantes - 20 pessoas 

Atividades Realizadas - O passeio foi realizado com a intenção de proporcionar um momento de 

descontração e interação entre os respectivos grupos (UBS Kagohara e UBS Jd. Paranapanema) onde os 

mesmos puderam desfrutar de atividades relacionadas com a natureza, relaxamento, arte paisagismo e 

cultura japonesa. Falou-se sobre reciclagem, coleta seletiva de lixo, incentivando assim a sustentabilidade e 

preservação da natureza. 

 

 

UBS JD. KAGOHARA 

Local - MUSEU DO IPIRANGA 

Equipe Envolvida - Tatiane Quirino Pereira e Dr. Pedro Suarez Romano e Ana Paula Fernandes de 

Souza 

Participantes - 32 pessoas 

Atividades Realizadas - Os pacientes se divertiram muito, interagindo entre si com os demais 

participantes, fizeram caminhada no jardim, visita ao museu guiados pelo instrutor local e lanche 

comunitário. Todos disseram que o passeio foi muito bom e agradeceram a oportunidade de participarem 

deste evento. 
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UBS JD. ARACATI 

Local – PARQUE VILA LOBOS 

Equipe Envolvida – Karina L. Dantas Brito, Jorge (Educador Físico do NASF)  e Dayane auxiliar de 

enfermagem 

Participantes - 47 pessoas 

Atividades Realizadas: O grupo de caminhada fez meditação, ginástica, bate papo sobre o tema:” viver e 

aprender novamente”. 

 

 

UBS JD. ARACATI 

Local – PARQUE IBIRAPUERA 

Equipe Envolvida – gerente e demais funcionários 

Participantes - 20 pessoas 

Atividades Realizadas: Logo pela manhã uma breve confraternização de café da manhã, diversas 

dinâmicas, exercícios físicos, caminhada observando as maravilhas do mesmo, finalizamos o dia com Tai Chi 

Pai Chi. Objetivo: Orientar sobre a saúde saudável e a importância de valorizar a vida, independente da 

situação, que como na caminhada: “O Importante é, sempre seguir em frente”. 

 

 

UBS JD. KAGOHARA 

Local – Zoológico de Taboão da Serra e Parque das Hortências 

Equipe Envolvida - Tatiane Quirino Pereira, Dr. Pedro Saurez Romano e Ana Paula Fernandes de 

Souza 

Participantes - 32 pessoas (GRAVIS - GRUPO DE “REEDUCAÇÃO ALIMENTAR E VIDA SAUDÁVEL,  

HIPERDIA - HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, TERCEIRA IDADE E TERAPIA COMUNITÁRIA) 

Atividades Realizadas – Foram realizadas a visita ao Parque das Hortências e Zoológico de Taboão da 

Serra, onde puderam observar muitos tipos de aves, macacos e também felinos (tigre, leão e jaguatirica). 

Houve o amigo secreto entre os participantes do evento com presentes no valor de R$1,99. foi oferecido aos 

participantes lanches com a doação de alimentos do Supermercado Ricoy. 
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Eventos Realizados 

  

UBS Jardim Caiçara  e PAVS – Pq Ec. Guarapiranga UBS Parque do Lago – Pq Villa Lobos 

    

UBS Chácara Santa Maria UBS Parque Novo Santo Amaro – SESC 

    

UBS Jardim Nakamura – Pq Ibirapuera e Planetário UBS Jardim Paranapanema – Solo Sagrado 

   

UBS Jd. Guarujá – EXPO Imigrante Mega Artesanal UBS Jardim Kagohara – Zoológico 

   

UBS Kagohara – Museu do Ipiranga 
UBS/AMA Parque Novo Santo Amaro 

ADJ (Associação de Diabetes Juvenil) 
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UBS Jardim Aracati – Parque Ibirapuera   

 

 

 

ATIVIDADES DIVERSAS – 201 pessoas atendidas  

 

UBS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

PROJETO TABAGISMO  

Participantes - 110 pessoas 

Equipe - gerentes, funcionários e comunidade. 

Vagner formado em fitoterapia deu uma palestra “Como Parar de Fumar” ele é formado em fitoterapia. Foi 

usado projetor, caixa de som, computador e faixas para divulgação. O projeto tabagismo tem como 

finalidade libertar por completo as pessoas do vicio do tabagismo, através de palestras e acompanhamento 

pelo médico da unidade. Por ter sido um projeto piloto, tivemos presentes 110 pessoas, muitos tiraram suas 

dúvidas e confirmaram a decisão de parar de fumar, fizemos uma apresentação de fumo com algodão na 

qual muitos ficaram abismados devido a nicotina que ficou no algodão, após a palestra oferecemos uma 

mesa farta de frutas, sucos e bolachas. Tivemos um ótimo feedback da população onde 20% das pessoas 

presentes conseguiram na primeira semana ficar sem fumar, eles gostaram tanto que pediram um novo 

encontro e já deixamos marcado para dezembro deste ano. No momento estamos esperando um espaço na 

agenda para fazer o acompanhamento dos mesmos e aí sim saber quem realmente parou de vez com o 

fumo. 

 

 

CASF JD. SÃO LUIZ – EMBU 

CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE 

Participantes – 40 pessoas 
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Atividades Realizadas - Foi realizado uma aula demonstrativa de Liang Gong. Ministrada pela professora 

Angélica Camargo. A população pode fazer, gratuitamente, aulas regulares de Liang Gong oferecidas pela 

Secretaria de Saúde. Já a oficina sobre cuidados da criança, Pamela Ferreira destaca para a quantidade de 

vezes que os pais que levam os filhos para UBS com casos que poderiam ser resolvidos em casa, assim a 

oficina tem o objetivo de dar orientação aos pais para identificar e resolver esses casos que são mais 

simples. Grupo Hiperdia E1 “atividades físicas” com professores do CRI; Bate papo com o Dr. Paniza sobre 

doenças do coração e Oficina, com os pais e funcionários da Creche Nilza Prestes, sobre cuidados da criança. 

 

 

CASF JD. SÃO LUIZ – EMBU 

CAMPANHA DE CARNAVAL 

Atividades Realizadas – Prevenção de DST 

 

 

UBS SANTA LÚCIA 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Local - CUIDA - Centro Comunitário do Bairro  

Participantes - 15 pacientes com ICC (Insuficiência Cardíaca Congestiva) 

Equipe - Nutricionista do NASF (Simone), Psicóloga do NASF (Raquel) e Agentes comunitários: Maria 

Railda e Moema. 

Atividades realizadas: Desenvolvimento de receitas diet e light e Orientação sobre a alimentação voltada 

para portadores de ICC. Foram realizados três eventos todos com a participação de pacientes portadores de 

ICC demonstrando aos pacientes como obter uma alimentação nutritiva e saudável e dando dicas do modo 

do preparo dessas alimentações. Os pacientes aprenderam quais alimentos devem consumir e quais devem 

evitar e os benefícios de uma alimentação saudável. 

 

 

UBS JD. SANTA MARGARIDA 

CONFRATERNIZAÇÃO COM IDOSOS  

Equipe Envolvida - Andréa Dantas D’aquila e Isabel Cristina Pereira Matos 

Participantes: 36 pessoas 

Atividades Realizadas: Amigo secreto, bingo e churrasco. 



Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” 
44 

 

Eventos Realizados 

    

UBS Santa Lúcia – Projeto Alimentação Saudável 
CASF SÃO LUIZ 

Campanha do Dia 
Mundial da Saúde 

UBS N. SRA. DE FÁTIMA 
PROJETO TABAGISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 


