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Neste ano, o GRAACC completa 25 anos 
de existência. Ao longo desta jornada 
foram mais de 6 mil pacientes tratados. 
Muitos deles curados e realizando os 
seus sonhos, como a paciente Cristiane, 
cuja história você vai conhecer nessa 
edição. Ela tratou uma Leucemia 
Mieloide Aguda quando tinha apenas 
4 anos e agora, aos 21, inspirada por 
sua experiência de vida, estuda o 
primeiro ano de medicina e pretende 
especializar-se em oncologia.

Essa é apenas uma das milhares de 
histórias de casos bem-sucedidos 
do GRAACC. Durante esses anos 
oferecemos os melhores tratamentos 
para o câncer infantil, os profissionais 

mais qualificados em oncologia 
pediátrica e todos os recursos 
necessários para garantir todas as 
chances de cura, com qualidade de vida, 
para os pacientes. Também investimos 
em pesquisa e ensino para multiplicar o 
conhecimento.

E tudo isso só é possível por causa de 
parceiros como você, que nos ajuda a 
curar crianças com câncer.

Por isso, gostaríamos de agradecer a 
todos que fazem parte da nossa história 
e do sonho de vida de cada um de 
nossos pacientes.

Muito obrigado!

Números Janeiro 
a Abril de 2016

 1º Consulta 201

Casos Novos 115

Consultas Médicas 11066

Quimioterapias - Aplicações 6136

Pacientes Radioterapia 68

Radioterapia - Sessões 1882

Internações 602

Procedimentos Cirúrgicos 670

Transplante de Medula Óssea 15

Taxa de Ocupação 86,9%

Média de Permanência (Dias) 9,7

No dia 27 de agosto acontece a 27ª edição do McDia Feliz. 
Os tíquetes podem ser adquiridos pelo telefone 5908-9100. 
Também estão disponíveis os produtos: camiseta, pelúcia, 
caneta, guarda-chuva, lápis, copo com canudo, caneca 
para colorir e bloco de anotações.

Em junho, foi realizado o show de abertura regional da 
campanha com o cantor Michel Teló.

agenda

Para comemorar seus 25 anos o GRAACC vai promover 
um Jantar de Gala, no dia 25 de julho, na Sala São Paulo. 
O evento contará com a apresentação voluntária da 
Orquestra Bachiana Filarmônica SESI –SP, com regência 
do maestro João Carlos Martins. 
O ex-ministro Maílson da Nóbrega é o anfitrião da festa, 
que ainda terá a presença do Embaixador do GRAACC, 
o ator Reinaldo Gianecchini. Com os patrocínios de Itaú 
e Crefisa e os apoios da Casa Suíça, Mezzo e Secretaria 
de Estado da Cultura, os convites para o Jantar de Gala 
GRAACC já estão disponíveis pelo telefone (11) 5908-9100 
e e-mail larissasousa@graacc.org.br 
A gastronomia será assinada pelo Buffet Charlô.

RealizaçãoCoordenação
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Ser aprovado no vestibular de medicina após vencer um 
tipo raro de câncer na infância torna a conquista ainda mais 
especial. Isso foi o que aconteceu com Cristiane Mara Reis 
Rodrigues, 21, que chegou ao Hospital do GRAACC quatro 
dias antes de completar seis anos de idade, em 2000, com 
o diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) e hoje 
comemora o primeiro período na faculdade de medicina.

Ela nasceu em Muzambinho, no sul de Minas Gerais, e 
veio para São Paulo apenas para fazer o tratamento. 
“As pessoas temem até o nome câncer ou tumor em 
cidades pequenas como a minha. Dizem que é a 
doença ruim e me chamavam de ‘a doentinha’, mas 
confiava nos médicos do GRAACC e tinha certeza da 
cura”, relembra Cristiane.

Apesar de ser um tratamento difícil, as lembranças 
da época são boas. O bom relacionamento com os 

pacientes e toda a equipe do GRAACC 
foram fundamentais para passar por 
esse período de forma tranquila e 

confiante.

“Por ser um tabu falar de câncer, 
acho que o GRAACC tem relação 
com a minha forma de lidar 
e analisar situações que são 
consideradas o fim do mundo 
pra maioria das pessoas. 
Diante dessa experiência na 
minha vida e após perder 
um tio por causa de câncer, 
eu decidi que seria médica”, 

relembra.

nosso orgulho

Sonhos reais

SuA CONtRibuiçãO 
viA DébitO 

AutOMátiCO

Faça sua contribuição ao GRAACC diretamente pelo débito automático de sua conta corrente. Os 
bancos Bradesco e Santander já disponibilizam esse serviço. Para passar a contribuir via débito 
automático, basta entrar em contato pelo e-mail mantenedor@graacc.org.br ou pelo telefone 
(11) 5908-9100 e solicitar a transferência periódica. Participe e ganhe praticidade na doação!

Em dezembro 
teremos 
o nosso 
tradicional jogo 
de futebol com 
muitos craques 
da bola e 
celebridades. 
Confira a data 
em nosso site.

A 3º edição da Corrida e 
Caminhada GRAACC em 
Santos será no dia 9 de 
outubro. A largada será às 
8h no Aquário Municipal 
de Santos, com percurso de 
10Km para corrida e 3km 
para caminhada.

O tradicional Jantar 
Italiano será realizado no dia 27 de outubro, às 20h, no Esporte 
Clube Pinheiros. Os convites estarão disponíveis para venda a 
partir de setembro. Garanta o seu!

Receba o Estou com o GRAACC, o jornal semestral da instituição, em seu e-mail. Você ajuda o 
GRAACC a reduzir o consumo de papel, custos de postagem e ainda colabora com a sustentabilidade 
do planeta. Você só precisa enviar um e-mail para mantenedor@graacc.org.br e solicitar a 
mudança. O próximo Estou com o GRAACC será entregue diretamente em seu e-mail. Participe 
desta campanha de sustentabilidade do GRAACC.

14º JANtAR itAliANO DO GRAACC

SHOW DE 25 ANOS
Como parte das comemorações dos 25 anos 
do GRAACC, em novembro, será realizado 
um show no Parque do Ibirapuera com 
o cantor Daniel e a Orquestra Bachiana 
Filarmônica regida pelo Maestro João 
Carlos Martins. O evento será gratuito. 
Acompanhe nossas redes sociais para mais 
informações e confirmação de data!
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Tudo começou com um sonho, uma 
casinha alugada e a missão de garantir 
a crianças e adolescentes com câncer, 
dentro do mais avançado padrão 
científico, o direito de alcançar todas as 
chances de cura com qualidade de vida.

Graças ao apoio da sociedade e de 
empresários, em 1998 o sonho se tornou 
realidade e foi inaugurado o primeiro 
prédio do Hospital do GRAACC, com oito 
andares em 4 mil metros quadrados. 
Uma parceria técnico-científica com 
a Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP) garante o ensino, a pesquisa 
e proveu os primeiros profissionais do 
novo centro médico.
 
Após a expansão realizada no final de 
2013, o GRAACC dobrou de tamanho, 

passando a ter 8,4 mil 
metros quadrados, o que 
possibilitou a inauguração 
do centro de radioterapia 
pediátrica e, nos anos 

seguintes, do pronto 
atendimento com oito 

leitos e de um centro 
cirúrgico especiali-

zado em tumores 
cerebrais, 

de história 

tornando-se a primeira unidade espe-
cializada em câncer infantil na América 
Latina a ter uma máquina de ressonância 
magnética dentro da sala de cirurgia.

As famílias atendidas no hospital são, em 
sua maioria, de baixa renda. Elas chegam 
encaminhadas de centros médicos 
de norte a sul do Brasil em busca do 
tratamento adequado para suas crianças. 
Em 2015, foram atendidos 3.329 pacientes, 
sendo 366 casos novos, dos quais 90% 
provenientes do SUS. Foram realizadas 
29.262 consultas médicas, 16.460 sessões 
de quimioterapia, 1.664 procedimentos 
cirúrgicos, 44 transplantes de medula 
óssea, 5.066 sessões de radioterapia, 
entre outros. 

Atualmente, o GRAACC é um dos únicos 
hospitais brasileiros exclusivamente 
especializado em oncologia pediátrica 
e está capacitado para atender os casos 
mais difíceis de tumores infantojuvenis, 
desenvolvendo novas técnicas e proto-
colos de tratamento. Para combater o 
retinoblastoma, por exemplo, um tumor 
ocular maligno que representa 10% dos 
casos tratados no hospital, é realizada 
uma inovadora técnica de quimioterapia 
intra-arterial, por meio de cateter que 
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chega até a artéria oftálmica, levando a 
medicação diretamente dentro do olho, 
com o objetivo de preservar o globo 
ocular da criança. As chances de cura 
para esses casos chegam a até 90%.

Além disso, outras neoplasias de alta 
complexidade que necessitam de equipe 
completa, UTI, Centro Cirúrgico e Radio-
terapia têm alcançado resultados muito 
satisfatórios de cura, como os tumores 
ósseos (osteossarcomas) e os tumores 
cerebrais. 

Além do tratamento, os pacientes do 
GRAACC recebem todo o apoio de que 
precisam para passar por essa fase de 
uma forma mais tranquila e com qualida-
de de vida. Também existe acompanha-
mento após a alta, a fim de que tenham 
saúde física e emocional para retomar a 
rotina escolar e social, proporcionando 
todas as condições para que atinjam seu 
potencial máximo na vida adulta.

As conquistas foram muitas, mas os 
sonhos continuam. O GRAACC pretende 
expandir o espaço físico e continuar a 
combater e vencer o câncer infantil. 

Contamos com você!

Fo
to

: A
rn

al
do

 L
ui

z 
P

ire
s

Centro Cirúrgico

Fo
to

: G
us

ta
vo

 S
ca

te
na

Centro Cirúrgico

Quimioteca

Para que você possa eternizar a sua participação nesta história, 
foi lançada a campanha Sonhos Compartilhados. Nela, com uma 
contribuição no valor de R$ 150, é possível ter o seu nome, o de 
quem você ama, eternizado nas paredes do hospital do GRAACC.

Para participar, basta entrar no site www.sonhoscompartilha-
dosgraacc.com.br e fazer sua homenagem.

As empresas que desejarem apoiar a ação, devem entrar em 
contato pelo telefone (11) 5908-9100 para mais informações.

soNHos
Seu legado na história 
do GRAACC
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gente do bem

Qual criança nunca sonhou com o futuro, pensando em 
possibilidades e desejos de ser alguém como um famoso 
jogador de futebol, uma bailarina talentosa, um médico 
de renome, um corajoso bombeiro, um grande maestro ou 
quem sabe, até mesmo um astronauta?
 
Foi pensando nestas grandes aspirações que povoam 
a mente de crianças e jovens e na vontade de viver dos 
pacientes do nosso hospital que a agência de publicidade 
Ponto de Criação, parceira do GRAACC, criou sua nova 
campanha institucional em comemoração ao aniversário 
da instituição.
 
Sonhar é a palavra que norteia toda a direção de arte 
trazendo presente e futuro em cada peça, em um misto de 
sonho e esperança e em tom alegre e colorido, exatamente 
como deve ser a vida de todas as crianças. E quem deu 
forma a este belíssimo conceito foi a Vetor, uma das mais 
respeitas produtoras de vídeo do Brasil e responsável pelos 
filmes publicitários dos maiores anunciantes do país. Sob a 
direção de Luiza Campos, uma enorme equipe foi mobilizada 
e atuou voluntariamente para dar cara e cor ao vídeo que 

Campanha institucional especial de aniversário
em breve poderá ser conferido nas telinhas de todo o Brasil 
e na internet.
 
As estrelas deste filme não poderiam ser outras senão alguns 
de nossos pequenos pacientes que estão atualmente em 
tratamento no Hospital do GRAACC. E ao lado deles, grandes 
personalidades das artes, do esporte, da música e, ainda, 
o único astronauta brasileiro a ir para o espaço, Marcos 
Pontes. Junto dele, a bailarina Ana Botafogo, o ator Reinaldo 
Gianecchini, Dj Aloke e o Maestro João Carlos Martins e ainda 
o craque Paulo Henrique Ganso transformaram sonhos em 
realidade junto com o GRAACC no vídeo. E para arrematar 
esta belíssima campanha, a trilha do filme é a música “20 
e poucos anos”, do Fábio Jr, na voz da turminha da banda 
Pequeno Cidadão, jovens artistas muito carismáticos que 
desde cedo já estão apoiando a causa.
 
E são essas pessoas especiais juntamente com outras 
empresas e parceiros e suas extraordinárias equipes que 
aqui homenageamos e agradecemos, sempre reforçando a 
máxima que dá o tom da campanha de 25 anos do GRAACC: 
Juntos vamos sonhar e ir muito mais além.
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Empresas podem fazer doações para o GRAACC com valores 
a partir de R$ 1 mil, por um período mínimo de 12 meses 
e fazer parte do programa Sócio Investidor. Uma delas é a 
ZBRA Soluções.

“Após uma visita ao GRAACC e ver a competência e seriedade 
do trabalho realizado por todos os profissionais, ficou claro que 

Atualmente, são empresas sócias investidoras do GRAACC:

Foto: Divulgação

Em comemoração ao dia das mães, 
a Casa Ronald McDonald São Paulo – 
Moema proporcionou um dia de beleza, 
em parceria com o Espaço B, para as 
mulheres da casa. Elas receberam 

aconteceu
CACAu ShOw 
Com a campanha Natal de Carinho, 
a Cacau Show sorteou R$ 300 mil 
para um consumidor e destinou 
outros R$ 300 mil ao GRAACC. Em 
abril, o vencedor da promoção e o 
ator Murilo Rosa, garoto propaganda 
da campanha, visitaram o hospital e 
realizaram a entrega da doação.

GRuPO uNiDOS PARA O beM
No primeiro semestre do ano, aconteceu 
a segunda edição da Feijoada com 
Bingo, organizada pelo grupo Unidos 
para o Bem. Parte da renda do evento 
foi revertida ao GRAACC.

lA ROChe POSAy
A companhia francesa realizou uma 
doação que contribui para os custos do 
tratamento de crianças e adolescentes 
com câncer no hospital.

ShOPPiNG elDORADO
O Shopping Eldorado é uma empresa 
parceira do GRAACC e apoia uma ação 
para recolher Notas Fiscais em prol da 
instituição. Em uma outra ação, toda 
a renda líquida do estacionamento 
arrecadada na primeira segunda-feira 
de cada mês é doada ao hospital.

GReeN
Em comemoração aos 30 anos da 
empresa, a GREEN destinou parte do 
lucro líquido da venda da coleção GREEN 
BY MISSAKO ao Hospital do GRAACC.

tratamento capilar enquanto as 
crianças se divertiram com a visita 
do Capitão América. Para finalizar o 
dia, todos puderam prestigiar uma 
apresentação da cantora Bibba Chuqui.

1º Registro de Imóveis e Anexos de Catanduva/SP • Actua Trade • Adriano Silva Imóveis • AFGlobal • Airtemp Ar Condicionado 
• All Trust • Allink Transportes Internacionais • Alma Culinária • Anna Pegova • Anoreg /SP • Antilhas Embalagens Editora e 
Gráfica • Arteslar Presentes • Atlanta Tour • Auto Posto Luson • Avanzi Telecom • Avvio • Baldacci • Banco Indusval• Bianca 
Gibbon • Bombas ROWA • Brookfield Gestão de Empreendimentos • CBE • Cibrapel • Concórdia Corretora de Valores • Credit 
Suisse Hedging - Griffo • Criogênesis • CS Brasil • Cunha Ricca • Daryus • Digicomp Engenharia e Tecnologia • Drina Presentes 
• Ecos Card • Embracon Seguros • Fellipelli • Fundação Cargill • Germed Pharma • Gestor Créditos • Grupo Implamed • Grupo 
Lídima • Grupo Protege • H.B. Cavalcanti e Mazzillo Advogados • Hershey’ s • Intercam Corretora de Câmbio • JSL • Libercon • 
Lindoya Verão • Lello • Loft Comercial • Look Química • Lojas Matsumoto • LTSeg Corretora de Seguros • MaestroRA • Melitta 
• Mileno • Minas de Presentes • NET Educação • Ondina • Pernambucanas • Phytoessence Fragrâncias • Quórum Essências • 
Rafael Baltresca - Palestrante • RVS Serviços Médicos • Steck Materiais Elétricos • Taimes • TBE – Transmissoras Brasileiras 
de Energia • Tenneco • SDI WEB • UNS Idiomas • Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados • Vegus • Vult Cosmética 
• You,Inc • ZBRA Soluções

deveríamos contribuir para a continuidade do tratamento de 
crianças e adolescentes com câncer atendidos na instituição” 

Milton Terra, sócio da ZBRA Soluções
 
Para fazer parte, entre em contato pelo graacc@graacc.org.br 
para receber todas as informações.
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aconteceu

eSSAS SãO AS eMPReSAS Que ReAliZARAM CAMPANhAS e AçÕeS eM PROl DO GRAACC NeSte SeMeStRe:

Açovisa, Akemi Açaí, Avianca, Balatucada, Bel Col, Bettanin, Blog Mulherão, Bradesco Amex, Bradesco Bônus Clube, 
Bradesco Fidelidade Cartões, Câmara de Valores Imobiliários do Estado de São Paulo, Capodarte, Cardios, Carol Bassi 
Jewelry, CBSM Dotz, Chapel School - Oblatos de Maria, Citibank, Colégio Eduardo Gomes, Comunidade Chinesa e Associação 
21 Tomates Fritos, Copernicus, DAJ, Deco ArtClub, Dream Plastic, Ecomax, Editora Atlas, Editora Mol, Editora WMF Martins 
Fontes, Empretec, Fast Shop, FOM, Green By Missako, Grupo Unidos para o Bem, GTA, Health Tech, Hype Chic, Ídolos Eternos, 
Intelítera Editora, JHSF, Kod Burguer, Level Up, Light Hair Professional, Localfrio, L’Oréal - La Roche Posay, Made in China, 
Malagueta – Munny, Mania de Churrasco, Maneng, MeSeems, Metroprom, milliCare, Movement, Multiplus, NewLentes, 
Os Compadres, Phoenix Mecano, Praxian, Revista Sorria, Santa Maria, Shopping Eldorado, Solo, Sumirê, Takita e Mancini, 
Torra Torra, Ultraceram, Ultraviolet, Valspar, Vepakum e Xter

A 16ª Corrida e Caminhada do 
GRAACC reuniu mais de 7,5 
mil pessoas nas imediações 
do Parque do Ibirapuera, no 
dia 8 de maio, em São Paulo. 
O valor total arrecadado com 
as inscrições foi destinado 
exclusivamente para ajudar no 
tratamento dos pacientes do 
Hospital do GRAACC.

Corrida dos
soNHos
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