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JUSTIFICATIVA 
 
 

Há aproximadamente 50 anos, o Sr. Ângelo Aquino recebeu um conselho que se tornou um 
lema em sua vida nos anos seguintes: não deixar herança material para os filhos; apenas dar 
os estudos. Foi exatamente o que ele fez. Na época, Sr. Ângelo era chefe de manutenção da 
empresa Souza Cruz e, além do seu salário, completava o orçamento trabalhando como 
taxista e investindo em uma tipografia. Nascido no Brás e criado na Mooca, Sr. Ângelo 
Aquino conseguiu formar seus três filhos em Medicina. 
 
Enquanto os mais velhos, Guido e Antonio recompensavam o empenho do pai, estudando 
com afinco em uma faculdade de Santos (eles foram da primeira turma de médicos 
formados pela instituição), Sr. Ângelo construía, aos poucos, uma pequena clínica para os 
filhos na Rua do Oratório, no bairro da Mooca, onde mora há mais de 60 anos. Mais tarde, 
o caçula, Roberto também se formou e, a exemplo de Guido, se especializou em 
oftalmologia. Antonio optou pela otorrinolaringologia. 
 
Desde 15 de novembro de 1975, data de inauguração da clinica, até hoje, o  
impreendimento da família Aquino só cresceu. Atualmente O CEMA, hospital 
especializado em olhos, ouvidos, nariz e garganta, é centro de referência por suas 
características diferenciadas de instalação física e de prestação de serviços. 
 
O Centro Médico instalado há 26 anos, na Zona Leste de São Paulo, transformou-se em um 
Hospital conhecido em praticamente todo o Brasil. 
 
Três por centro dos pacientes que procuram a instituição são provenientes de outros 
estados. O próprio Ministério da Saúde encaminha ao CEMA casos considerados 
complexos por outros centros do país. 
 
O Hospital CEMA também atende as seguintes especialidades: Acupuntura; Alergologia; 
Cabeça e Pescoço; Cardiologia; Clínica Médica; Cirurgia Plástica; Crâniomaxilofacial; 
Estética Ocular; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Medicina do Sono; Neurologia; 
Odontologia; Orientação Nutricional; Ortodontia; Pneumologia e Psicologia. 
 
Em 13 mil metros de área construída, com capacidade instalada para 110 leitos, o Hospital 
atende cerca de 35 mil pacientes por mês. O centro cirúrgico do CEMA está capacitado 
para a realização de mais de mil cirurgias mensais e o serviço de internação oferece 
conforto e segurança aos pacientes e acompanhantes. 
 
O esforço dirigido para a satisfação dos clientes é o desafio que estimula dirigentes, 
médicos, enfermeiros e funcionários administrativos a manter a instituição como centro de 
referência, além de viverem uma incessante busca pelo aprimoramento contínuo. O 
Hospital CEMA fica na Rua Oratório, 1369, Mooca, São Paulo. 


