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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.

atendidos pelo hospital do GRAACC 
são encaminhadOs pelo Sistema 

Ser reconhecido como 
centro de referência 
sustentável de ensino, 
pesquisa, diagnóstico 
e tratamento do 
câncer infantojuvenil, 
prioritariamente para 
crianças e jovens de 
baixa renda, promovendo 
impacto na assistência à 
saúde.

Competência 

Ética 

Transparência 

Solidariedade 

Trabalho em equipe 

Igualdade nas relações 

Sustentabilidade

O GRAACC segue preceitos corporativos sólidos para manter a transparência e busca 
da excelência em todas as atividades desenvolvidas pela instituição

missão 
visão e valores
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Sempre após grandes 
conquistas vem a fase de 
consolidação. E é dessa 
forma que podemos 
definir o ano de 2014 para 
o GRAACC, um período de 
muita dedicação e trabalho 
para deixar o hospital em 
pleno funcionamento após 
ele ter dobrado de tamanho 
com a construção do novo 
prédio, finalizado em 
novembro de 2013.

Este ano iniciamos o 
atendimento em nosso 
próprio centro de 
radioterapia com tecnologia 
de Intensidade Modulada 
de Feixe – IMRT o que 
permite melhor precisão na 
irradiação do tumor, com 
redução de efeitos tardios. 
Nessa primeira fase, foram 
realizadas mais de 3 mil 
sessões de radioterapia, em 
mais de 120 pacientes.

Nossa equipe está 
comprometida diariamente 

para fazer a diferença 
e buscar os melhores 
resultados para a 
instituição, sempre com 
foco em nossa 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.

A satisfação no trabalho que 
realizamos, na qualidade 
dos serviços prestados e 
nos resultados obtidos, 
nos faz compartilhar com 
vocês nossas conquistas 
e agradecer a todos que 
colaboram para que nosso 
sonho seja possível.

Os desafios vindouros nos 
motivam a seguir na busca 
da melhor tecnologia, do 
conhecimento e, portanto, 
no aumento dos índices 
de cura. Para que tal se 
faça, continuaremos a 

contar com todos os nossos 
parceiros.

O Relatório de Atividades 
do GRAACC inclui os 
destaques das principais 
ações e campanhas, 
prestação de contas do 
balanço do ano e ainda 
apresenta os diferenciais e 
todas as áreas do hospital, 
assim como o perfil do 
público atendido e a lista 
de empresas que nos 
apoiaram em 2014.

Muito obrigado e boa 
leitura.

A satisfação no trabalho que realizamos, na qualidade dos serviços prestados e nos 
resultados obtidos, nos faz compartilhar com vocês nossas conquistas e agradecer a 
todos que colaboram para que o nosso sonho seja possível.

mensagem
do PRESIDENTe

GRAACC 
Combatendo e vencendo o câncer infantilRelatório de Atividades 2014

SErgio Amoroso
Presidente do GRAACC
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Premiação por pesquisa clínica apresentada 
na 3ª Conferência Internacional de Câncer e 
Coração  

Disfunção Diastólica Precoce em Cardiotoxidade 
Aguda Induzida por Antraciclina em Crianças. 

Houston (TX), 7 – 8 novembro, 2014.

Premiação por pesquisa apresentada no XIV 
Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica 

Quantificação de blastos por citometria de fluxo no 
oitavo dia de prednisona e avaliação do perfil de 
polimorfismos do gene receptor de glicocorticóide 
NR3C1 em crianças com leucemia linfoblástica aguda.

Brasília, 27 a 30 de novembro de 2014.

Poster Award of Excellence in Onco-Cardiology Prêmio Núbia Mendonça

Em 2014, o GRAACC foi reconhecido internacionalmente por meio de pesquisas relacionadas à 
oncologia pediátrica e também pela campanha publicitária que chama a atenção do público 
para o trabalho do GRAACC no combate ao câncer infantil (ver página 27). 

prêmios e  
reconhecimento

GRAACC 
Combatendo e vencendo o câncer infantilRelatório de Atividades 2014
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Com uma parceria bem-sucedida entre universidade, comunidade e empresariado, o GRAACC é 
referência no tratamento do câncer infantil e alcança cerca de 70% de índice de cura.

nossa  
história

O GRAACC, desde 1998, mantém 
um hospital que atende mais de 
3 mil crianças e adolescentes 
anualmente e oferece 
diagnóstico, tratamento e suporte 
multiprofissional a pacientes 
com câncer de todo o Brasil, 
sendo mais de 80% dos pacientes 
provenientes do SUS. Em parceria 
técnico-científica com a UNIFESP 
promove assistência médica, 
ensino e pesquisa. O GRAACC 
também oferece, em parceria 
com o Instituto Ronald McDonald, 
acomodação em Casa de Apoio, 
o que permite a continuidade e 
maior adesão ao tratamento para 
os pacientes de cidades longe de 
São Paulo.

Quem faz o GRAACC 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E RADIOTERAPIA 

ENFERMAGEM

24

192

104

8

20

16

470

138

116

40

162

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

HOTELARIA

MANUTENÇÃO/INFRAESTRUTURA 

MÉDICOS

PRESTADORES DE SERVIÇOS 

MÉDICOS RESIDENTES 

VOLUNTÁRIOS 

1991

2007

1993

2010

1996

2012

1998

2013

2001

2014

2004

TRAJETÓRIA DO GRAACC

80%
mais de

de pacientes 
provenientes do sus

A voluntária Léa 

Della Casa Mingione, 

o engenheiro Jacinto 

Guidolin e o médico 

Dr. Sérgio Petrilli, 

junto com muitas 

pessoas fundam o 

GRAACC, em uma 

casinha

O atendimento da Casa 

de Apoio é ampliado 

com a inauguração da 

Casa Ronald McDonald 

São Paulo Moema, em 

parceria com o Instituto 

Ronald McDonald

Com o investimento de 

cerca de U$ 8 milhões de 

pessoas e empresas, dá-

se início a construção do 

Hospital do GRAACC

O hospital é habilitado 

como Unidade de Alta 

Complexidade em 

Oncologia (UNACON) 

pelo Ministério da 

Saúde

O GRAACC torna-

se um centro de 

pesquisa reconhecido 

mundialmente

É inaugurado o Centro 

de Radioterapia 

Pediátrica do GRAACC

É inaugurada a 

primeira casa de 

apoio para hospedar 

crianças e parentes 

de municípios longe 

de São Paulo

Com a união 

da sociedade, 

empresariado e 

Governo, R$ 36 

milhões são captados 

para investimento 

na ampliação do 

Hospital do GRAACC

É inaugurado 

o Instituto de 

Oncologia Pediátrica, 

o Hospital do 

GRAACC, em parceria 

técnico-científica 

com a UNIFESP

O Hospital do 

GRAACC dobra seu 

tamanho e passa 

a ter 8.400 metros 

quadrados, em sua 

primeira fase de 

expansão 

O Hospital do 

GRAACC inaugura a 

primeira quimioteca 

do Brasil, em 

parceria com a 

Fundação Jari
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NOVOS CASOS

O câncer infantojuvenil 
no brasil
No Brasil, por ano, são estimados 16 
casos de câncer infantil a cada 100 
mil crianças e adolescentes e o câncer 
já representa a primeira causa de 
morte por doença entre a população 
de 1 a 19 anos, de acordo com o 
Instituto Nacional do Câncer (INCA). 

Em 2014 o Brasil teve 394.450 
casos novos de câncer e, segundo 
estimativas do INCA, a incidência 
dos tumores pediátricos encontra-se 
próximo dos 3% deste total, o que 
representa cerca de 12 mil casos 

novos em crianças e adolescentes até 
os 19 anos. 

Os tumores mais frequentes na 
infância e na adolescência são as 
leucemias (que afetam os glóbulos 
brancos), os do sistema nervoso 
central e os linfomas (sistema 
linfático). Essa faixa etária também 
é acometida por neuroblastoma 
(tumor de células do sistema 
nervoso periférico, frequentemente 
de localização abdominal), tumor 
de Wilms (tipo de tumor renal), 

GRAACC 
Combatendo e vencendo o câncer infantil
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retinoblastoma (afeta a retina, 
fundo do olho), tumor germinativo 
(das células que vão dar origem 
aos ovários ou aos testículos), 
osteossarcoma (tumor ósseo) e 
sarcomas (tumores de partes moles).

O câncer infantil é diferente do câncer 
do adulto, por isso exige centros 
especializados para seu tratamento e 
quanto mais cedo for diagnosticado 
e iniciado o tratamento adequado, 
melhores são as perspectivas de 
tratamento e cura.

12.000
6%

5%

9%

82%

6%

1ª

Fonte: INCA

Fonte: INCA

novas crianças e 
adolescentes por 

ano no brasil

causa de morte por 
doença  no brasil

o câncer infantil 
atinge cerca de

o câncer 
pediátrico

DIAGNÓSTICO EM 2014 - CASOS NOVOS NÚMEROS

SISTEMA NERVOSO CENTRAL 80

38

22

10

11

1

29

45

34

21

10

7

1

309

LEUCEMIAS 

RETINOBLASTOMA 

SARCOMAS DE PARTES MOLES 

TUMORES ÓSSEOS MALIGNOS 

LINFOMAS 

NEOPLASIAS DAS CÉLULAS GERMINATIVAS 

TUMORES RENAIS 

SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO 

CARCINOMAS 

HISTIOCITOSE

TUMORES HEPÁTICOS 

OUTROS TUMORES  

TOTAL 

95%

3.144CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS

SUS
Convênio

82
18

 
Distribuição para o total de casos 
novos no GRAACC - 2014 (em %)

Norte 
Nordeste
Centro-Oeste 
Sudeste 
Sul

6 
6 
5 

82 
9

PACIENTES 
ATENDIDOS 

EM 2014 
(em %)

Estado de São Paulo
Demais estados

75% 
25%

Distribuição SP x Outros Estados 
Base R$724

% de pacientes com 
renda mensal até 3 

salários mínimos 
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o hospital do graacc 

Para alcançar sua missão, o GRAACC 
administra e mantém um hospital – 
o Instituto de Oncologia Pediátrica 
IOP/GRAACC/UNIFESP, em parceria 
técnico-cientifica com a UNIFESP, 
que oferece diagnóstico, tratamento 
e suporte multiprofissional para 
crianças e adolescentes com câncer 
de todo o Brasil. O GRAACC também 
busca suprir a lacuna assistencial 
do tratamento adequado com 
qualidade de vida nos casos de alta 
complexidade não atendidos no país, 
atingindo cerca de 70% de índices de 
cura. 

Conheça os serviços oferecidos pelo 
Hospital do GRAACC: 

GRAACC 
Combatendo e vencendo o câncer infantil
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Reconhecido pelo Ministério da Saúde como uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia (UNACON), o Hospital do GRAACC atende mais de 3 mil crianças e adolescentes por ano.

Z  Centro de Diagnóstico por Imagem  
 
Nesse espaço, o paciente realiza 
os exames de imagem necessários 
para o diagnóstico e tratamento 
do câncer. Todos são atendidos de 
forma personalizada e os pacientes 
de baixa idade realizam os exames 
sob anestesia. O atendimento é intra-
hospitalar ou ambulatorial.

Z  Laboratório de Hematologia

Realiza exames como mielograma, 
citometria de fluxo e líquor, 
fundamentais para o diagnóstico 

DIAGNÓSTICO
preciso das leucemias. A liberação 
rápida do exame contribui para a 
agilidade das condutas médicas 
nos ambulatórios e enfermarias, 
melhorando o fluxo de atendimento 
do paciente. O laboratório também 
é responsável por criopreservar 
em nitrogênio líquido amostras de 
medula óssea e sangue periférico de 
pacientes para serem utilizados em 
pesquisas.

Z  Laboratório de Genética

Em parceria com o Departamento 
de Morfologia da Escola Paulista 
de Medicina, o Hospital do 
GRAACC instalou o ambulatório de 

Oncogenética, que visa investigar 
o histórico familiar dos pacientes 
em tratamento para identificar 
síndromes e predisposições genéticas 
ao câncer.

Z  Anatomia Patológica

Em parceria com a UNIFESP, o 
serviço de Anatomia Patológica 
realiza exames histopatológicos 
(biópsias dos tecidos tumorais) que 
são fundamentais para o correto 
diagnóstico e definição do protocolo 
de tratamento e avaliação por testes 
como imunohistoquímica.

 

Z  Quimioteca Fundação Jari

O tratamento quimioterápico é 
feito na Quimioteca, um espaço 
totalmente lúdico e humanizado, 
visando diminuir o desconforto dos 
pacientes durante a aplicação dos 
medicamentos, o que pode durar 
de duas a 12 horas. Há espaços 
reservados para a administração de 
quimioterápicos de longa duração, 
hidratação e transfusões de sangue 
em regime de hospital-dia. Além 
da infraestrutura, a capacitação 
da equipe de enfermagem e o 
envolvimento de voluntários 
propiciam tratamento efetivo e 
humano.

Z  Centro Cirúrgico

A área é especializada em cirurgias 
de alta complexidade, como as 
neurocirurgias, com microscopia 
ótica; cirurgias ortopédicas, com 
colocação de endopróteses; 
cirurgias abdominais e torácicas, 
entre outras. A área também conta 
com uma equipe de anestesiologia 
especializada em procedimentos 
pediátricos em pacientes vulneráveis 
e submetidos a cirurgias de grande 
extensão e complexas com longas 
horas de duração.

Z  Transplante de Medula Óssea 

Instituto Ronald McDonald

O Centro de Transplante de Medula 
Óssea conta com equipe altamente 
especializada e habilitada para 
realizar transplantes autólogos, 
alogênicos realizado principalmente 
entre irmãos ou de doadores 
não aparentados em crianças 
e adolescentes. Os leitos são 
climatizados com pressão positiva 
e o ar é hepafiltrado. A coleta de 
células-tronco periféricas é realizada 
na própria unidade. 

Z  Laboratório de Transplante de 

Medula Óssea

Um dos únicos no país, o laboratório 
prepara, congela e armazena as 
células-tronco para serem usadas 
no momento do transplante. Tem 
capacidade para armazenar células 
em nitrogênio – o método mais 
seguro para manter por muitos 
anos as células que serão usadas no 
transplante.

Z  UTI Pediátrica

Proporciona cuidados e tratamento 
individualizados, possuindo 
equipamentos e dispositivos 
complexos para monitoramento 
e cuidado integral dos pacientes, 
associado ao trabalho de uma equipe 
altamente capacitada e treinada. A 
UTI oferece condições de suporte 
para pós-operatórios complexos 
e complicações do tratamento 
oncológico.

Z  Agência Transfusional

Durante o tratamento oncológico é 
esperado um aumento no consumo 
de hemocomponentes.  

Com uma agência transfusional 
própria, é possível estreitar 
as relações entre as equipes 
responsáveis pelo cuidado dos 
pacientes, permitindo o uso racional 
do melhor hemocomponente 

possível para cada um deles, em cada 
situação específica, de modo mais 
ágil e eficiente. No local também são 
realizados procedimentos de aférese.

Z  Radioterapia de Intensidade 

Modulada

O Hospital do GRAACC tem Serviço 
de Radioterapia com tecnologia de 
Intensidade Modulada de Feixe – 
IMRT. O equipamento é constituído 
de um acelerador linear com 
capacidade de tratamento com 
radioterapia guiada por imagem 
que permite localizar o alvo em 
tempo real, reduzindo a irradiação. 
Essas tecnologias oferecem mais 
proteção dos tecidos normais e 
melhor precisão no tratamento das 
áreas tumorais, com redução de 
efeitos tardios. O serviço também 
está estruturado para realizar 
a radioterapia no paciente sob 
anestesia e radiocirurgias não 
invasivas de lesões.

Z  Reabilitação 

O setor possui médico fisiatra, 
fonoaudiólogos, fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais. 

São atendidos crianças e 
adolescentes com sequelas 
ortopédicas (também pacientes 
pós-operatórios e com próteses) e 
neurológicas, que necessitam de 
auxílio para locomoção, autocuidado, 
alimentação e comunicação. 

Os profissionais atuam em 
ambulatório e internação.

Z  Psicologia 

A área de psicologia tem o objetivo 
de aliviar o medo e a tensão dos 
pacientes, principalmente no 
momento em que recebem o 
diagnóstico. 

ASSISTÊNCIA 
MULTIPROFISSIONALRosilene da Silva Brito

ex-paciente do GRAACC

Eu tive assistência integral 
do GRAACC, que inclusive 
possibilitou que eu tivesse uma 
prótese do braço direito. Me 
sinto privilegiada por ter tido a 
assistência que tive.

"

"

TRATAMENTO
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A equipe acompanha o novo caso, 
trabalhando a comunicação com a 
família, a forma com que reagem e 
aderem ao tratamento. 

Z  Odontologia 

Esse acompanhamento durante 
e depois do tratamento controla 
os problemas bucais, reduz a 
possibilidade de dor, promove a 
cicatrização mais rápida de lesões, 
como a mucosite, previne as 
infecções, favorece a alimentação 
por via oral, reduz ou evita o tempo 
de internação hospitalar e melhora a 
qualidade de vida dos pacientes.

Z  Nutrição 

No Hospital do GRAACC, todos os 
pacientes são acompanhados, 
do momento do diagnóstico 
até o final do tratamento, por 
equipes de nutrição formadas por 
nutricionistas especializadas em 
oncologia pediátrica do Programa 
de Residência Multiprofissional em 
Oncologia Pediátrica e do Curso de 
Especialização Multiprofissional em 
Oncologia Pediátrica. 

Z  Enfermagem 

Atuando de forma interdisciplinar e 
integrada a toda a equipe de saúde, 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem possibilitam o avanço 
na prestação de cuidado seguro e 
de qualidade aos pacientes cuja 
condição de doença exige a busca de 
soluções rápidas e consistentes. 

Z  CForT 

A Clínica Multiprofissional de 
Atendimento aos Pacientes 
Fora de Tratamento (CForT) 
tem como objetivo minimizar 
efeitos tardios (como distúrbio 
no crescimento, esterilidade, 
doenças cardíacas, pulmonares 
renais e hepáticas), diagnosticar 
precocemente tumores secundários 
e proporcionar qualidade de vida. 
Criada em 2005 e inspirada no 

modelo hospitalar filantrópico 
do St Jude Children’s Research 
Hospital, nos Estados Unidos, a 
CForT tem uma equipe de nove 
profissionais: enfermeiro, médico, 
assistente social, nutricionista, 
psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, fonoaudiólogo e 
professora de escola hospitalar. 

São encaminhados para a clínica 
pacientes que completaram todo o 
tratamento oncológico há no mínimo 
dois anos.

Z  Clínica da Dor

O controle da dor é um componente 
importante no cuidado dos pacientes 
durante todo o tratamento, por 
isso um grupo multiprofissional 
acompanha e monitora a evolução 
diária da dor de cada paciente, desde 
a chegada ao hospital até o final do 
tratamento. 

O método possibilita à equipe médica 
escolher a medicação adequada para 
cada pessoa e avaliar a efetividade 
dos medicamentos, possibilitando 
o bom controle da dor, componente 
importante do cuidado com os 
pacientes. 

A preocupação principal é assegurar 
a qualidade de vida das crianças 
e adolescentes e o retorno às 
atividades normais. 

Z  Cuidados Paliativos 

Estes cuidados têm como principal 
objetivo promover a qualidade de 
vida e aliviar sintomas que causam 
desconforto aos pacientes e seus 
familiares, podem ser incorporados 
desde a fase do diagnóstico e 
prestados em qualquer fase da 
doença, independentemente da 
sua evolução, permitindo planejar e 
organizar o cuidado individualizado e 
integral do paciente e sua família. 

Z  Serviço Social 

O Serviço Social tem o papel de 
orientar pacientes e familiares sobre 

seus direitos e deveres, capacitando-
os para utilizar melhor os recursos 
sociais disponíveis na comunidade, 
com o objetivo de auxiliar na busca 
da reorganização do dia a dia da 
família.

GRAACC 
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Casos complexos

TRANSPLANTE HAPLOIDÊNTICO

Desde 2012, o Hospital do 
GRAACC é habilitado como 
Unidade de Assistência 
de Alta Complexidade em 
Oncologia (UNACON) e tem se 
concentrado em atender os 
casos mais difíceis, como os 
tumores neurológicos, oculares 
e ortopédicos. 

Um exemplo de neoplasia 
complexa é o retinoblastoma, 
um tumor ocular maligno que 
representa cerca de 10% dos 
casos tratados no hospital. 
No GRAACC é realizada 
uma inovadora técnica de 
quimioterapia intra-arterial, 
inserida por um cateter que 
chega até a artéria oftálmica, 
levando a medicação 
diretamente dentro do olho, 
com o objetivo de preservar o 
globo ocular.

O GRAACC também é um dos 
poucos hospitais no Brasil 
que realiza o transplante 
haploidêntico, o transplante 
de medula óssea (TMO) de 
doador com apenas 50% 
de compatibilidade, que 
somente é possível quando o 
doador for o pai, mãe ou filho. 
Esse procedimento ajuda a 
aumentar as chances de cura 
daqueles pacientes que estão 
há muito tempo na fila de 
espera por um doador 100% 
idêntico.

As chances de cura 
chegam a até 90%.

Há 15 anos, o GRAACC mantém 
um convênio técnico-científico 
com a UNIFESP que responde ao 
setor de Oncologia Pediátrica do 
Departamento de Pediatria da 
Universidade. 

Para os alunos, especializandos e 
residentes, a parceria proporciona 
a experiência prática no hospital, 
aperfeiçoando a qualificação dos 
novos profissionais, que ajudarão 
a difundir técnicas de prevenção e 
tratamento do câncer infantil em 

todo o país. A atuação dos estudantes 
é dirigida a crianças e adolescentes 
e engloba as seguintes modalidades: 
tratamento ambulatorial, internação 
(em enfermaria, unidade de cuidados 
especiais e unidade de tratamento 
intensivo – UTI), procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos, 
cirúrgicos, quimioterapia, radiologia 
e tratamento de suporte. O 
ensino difundido aos estudantes, 
especializandos e residentes é feito 
em conjunto com especialistas de 
diversos setores, que interagem 

no tratamento multiprofissional e 
contribuem, assim, para a obtenção 
de melhores resultados. 

Além disso, também em parceria 
com a UNIFESP, é realizada a 
residência multiprofissional por 
meio do Programa de Residência 
Multiprofissional em Oncologia 
Pediátrica, que conta com bolsas 
financiadas pelo Ministério da 
Educação (MEC). As áreas atendidas 
são: nutrição, fonoaudiologia, 
fisioterapia e psicologia. 

Médicos especialistas e residentes têm a oportunidade de ter uma experiência prática no hospital, 
levando ao aperfeiçoamento e à qualificação de novos profissionais que ajudarão a difundir técnicas 
de prevenção e tratamento adequado.

Profissionais 
formados até 2014 
no GRAACC

Profissionais com 
especialização em 
Transplante de Medula Óssea 
formados até 2014 no GRAACCEquipe de médicos e residentes do GRAACC.

GRAACC 
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15

191

ENSINO 
NO GRAACC
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O GRAACC vem aprimorando e buscando novas técnicas que promovam maior 
qualidade de vida e elevem as chances de cura dos pacientes em todo país por meio 
de pesquisas e disseminação do conhecimento.

PESQUISA NO 
GRAACC

 
Investigação em crianças e 
adolescentes com câncer com o 
intuito principal de comprovar 
a eficácia e a segurança de um 
novo tratamento, podendo ser 
este um novo medicamento, 
material, procedimento, 
método diagnóstico ou 
equipamento.

Pesquisa clínica

Pesquisa TRANSLACIONAL

Pesquisas institucionais: 13 
Pesquisa translacional: 7 
Estudos patrocinados: 9

Pesquisa no GRAACC 
em 2014

Parceiros

Financiamento

Children’s Oncology 
Group (COG)

 
Sociedade Brasileira 

de Oncologia 
Pediátrica (SOBOPE)

 
Grupo Latino-
Americano de 

Oncologia PediÁtrica 
(GALOP)

Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de 

São Paulo (FAPESP)

National Institute of 
Health – EUA

O laboratório de investigação 
genética do GRAACC realiza um 
tipo de pesquisa que tem como 
objetivos entender os aspectos 
biológicos da doença e traduzir 
os achados para refinar o 
diagnóstico, a determinação 
prognóstica e auxiliar no 
manejo dos pacientes.

O GRAACC mantém 
equipes responsáveis por 
desenvolver pesquisas 
clínicas e translacionais 
com o objetivo de buscar 
marcadores prognósticos 
e desenvolver protocolos 
terapêuticos para 
aumentar a assertividade 
dos diagnósticos e 
terapias das neoplasias da 
infância e adolescência, 
impactando no aumento 
das chances de cura.
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Desde a sua fundação, o voluntariado 
é um dos principais pilares que 
sustentam os serviços prestados pelo 
GRAACC. 

A principal função do grupo é 
promover a humanização do 
atendimento hospitalar, além de 
ajudar na captação de recursos, 
por meio de bazares, eventos ou 
desenvolvimento de diferentes 
atividades em seus 22 setores de 
atuação.

Desde 2008, o corpo de voluntários 
da instituição é certificado com a 
ISO 9001, tendo sua certificação 
renovada a cada três anos, como 
aconteceu em 2014.

O GRAACC promove ações que oferecem qualidade de vida para crianças e adolescentes durante o 
tratamento.

HUMANIZAÇÃO 
NO GRAACC

Voluntariado ÁREAS DE ATUAÇÃO DO 
VOLUNTARIADO

     HOSPITALAR
   Brinquedoteca
   Quimioteca
   Suprimentos
   Internação 
   Serviço Social
   Recepção
   Agência Transfusional
   Escola Móvel
   Cantinho da Paz

     SERVIÇOS
   Costura
   Cerimonial
   Artesanato
   Informações Internas
   Gestão de Voluntários
   Suporte à Pesquisa 
   Suporte à Enfermagem 
   Qualidade
   SAME 
   Suporte às Ações Voluntárias      
 
     RECURSOS
   Bazar
   Visitas
   Suporte Administrativo – DI

Erika Brito
mãe do Rômulo, paciente do GRAACC

Encontrei no GRAACC uma equipe 
muito humana, entretenimento 
em meio ao tratamento, ajuda 
psicológica e ensino.

"

"

Recursos
Hospitalar
Serviços
Coordenação Geral

24
56
18

2

Mulheres
Homens 

82
18

VOLUNTARIADO
POR ÁREA

(em %)

VOLUNTARIADO
POR SEXO

(em %)

relatorio-atividades-v2.indd   20-21 19/06/15   10:30



22 23

Para que as crianças e adolescentes 
não parem de estudar, desde 
2002, os pacientes do GRAACC são 
acompanhados pela Escola Móvel, 
que os mantém envolvidos nas 
atividades escolares do ensino 
fundamental até a universidade. 

O atendimento se adequa às 
condições e locais em que o paciente 
se encontra dentro do hospital, assim 
ele não perde o ano letivo.

A iniciativa é reconhecida pelo 
Ministério da Educação e Cultura 
(MEC) e segue a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. 

A equipe mantém contato com a 
escola de origem dos pacientes e 
com seus pais informando sobre 
a necessidade e importância dos 
estudos durante o tratamento. O 
aluno recebe aulas particulares que 
seguem o cronograma da escola onde 
está regularmente matriculado. 

A Escola Móvel também promove 
cursos de especialização, vinculados 
à UNIFESP, para professores em 

Educação em Saúde no Atendimento 
Escolar Hospitalar, no modelo de 
residência, com dois anos de duração 
e bolsa de estudos. Em 2014, estavam 
em formação três professores 
residentes.

GRAACC 
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Paciente da Escola Móvel tem atendimento individual e personalizado de acordo com suas necessidades.

Vestibular

Escola Móvel 

O tratamento lúdico realizado 
na brinquedoteca auxilia na 
qualidade de vida dos pacientes, 
contribui para a aderência 
e adesão ao tratamento, na 
socialização e também na troca 
de experiências entre as famílias – 
que contam ainda com atividades 
específicas e terapêuticas, como 
oficinas de artesanato, quilling e 
artes plásticas.  
Algumas instituições de saúde 
implantaram brinquedotecas 

inspiradas no modelo do GRAACC, 
como a Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Hospital 
Albert Einstein (São Paulo, SP), o 
Hospital Amaral Carvalho (Jaú, 
SP), o Centro Infantil Boldrini 
(Campinas, SP) e o Hospital Sarah 
Kubitschek (Brasília, DF). 

Brinquedoteca Terapêutica Senninha 

Parceiros de humanização
 
Z Acolchoados do Amor  
Z Associação Arte Despertar 
Z Associação Viva e Deixe Viver 
Z Avianca– Cia Aérea 
Z Fotocultura para todos 
Z Dedobol 
Z Escola Móbile 
Z Joe - Amicão 
Z Make a Wish 
Z Operação Arco-Íris 
Z Saracura 
Z St Nicholas School

Você sabia?

DADOS DE ATENDIMENTO DE 2014

199

529

159

23

10.235

453

MUNICÍPIOS DO BRASIL

ESTADOS DO BRASIL

ESCOLAS DE SÃO PAULO

ESCOLAS DO BRASIL

AULAS

*ALUNOS

*sendo 272 fixos e 181 esporádicos

O ATENDIMENTO SE ADEQUA 
ÀS CONDIÇÕES E LOCAIS 

EM QUE O PACIENTE SE 
ENCONTRA DENTRO DO 

HOSPITAL, ASSIM ELE NÃO 
PERDE O ANO LETIVO

  Para os alunos do 
ensino médio, a Escola 
Móvel e o GRAACC, em 

parceria com o MEC, promove a 
realização das provas da Fuvest 
e Enem dentro do próprio 
hospital.

Em 2014, cinco pacientes 
fizeram a prova do ENEM e um 
da FUVEST nas dependências 
do hospital.

Instalada em 1998 em parceria 
com o Instituto Ayrton Senna, 
a brinquedoteca do GRAACC 
é pioneira no Brasil. Seu 
modelo inspirou a criação da 
Lei 11.104, de 21 de março 
de 2005, estabelecendo 
a obrigatoriedade de 
instalação de brinquedotecas 
nas unidades de saúde de 
todo o país que ofereçam 
atendimento pediátrico em 
regime de internação.
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Por meio de uma parceria entre 
GRAACC e o Instituto Ronald 
McDonald, a Casa Ronald McDonald 
São Paulo Moema hospeda os 
pacientes de cidades distantes da 
capital paulista que não têm onde 
ficar para poder dar sequência ao 
tratamento no Hospital do GRAACC, 
que exige, em média, 18 meses de 
cuidados intensos.

A criança ou adolescente, com uma 
acompanhante, recebe gratuitamente 
alimentação, transporte e suporte 
psicossocial no local, que é 
considerado “uma casa longe de 
casa”.

Com 30 suítes exclusivas para pacientes e uma acompanhante, a casa de apoio conta com salas de 
estar e de refeição, cozinha equipada, lavanderia, jardins, brinquedoteca, adoleteca e sala de TV 
tudo para garantir conforto e qualidade de vida às crianças.

Casa Ronald McDonald São Paulo Moema

CASA RONALD Mcdonald 
são paulo Moema  

GRAACC 
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endereço
Alameda dos Uapés, 690 

Planalto Paulista
são paulo   sp

Casa Ronald McDonald São Paulo Moema 

ÁREA CONSTRUÍDA

QUARTOS - SUÍTES

2.050 M² 

30

77

75

174

84%

18

20.514

56.010

VOLUNTÁRIOS

FUNCIONÁRIOS

NÚMERO DE DIÁRIAS  

PACIENTES NOVOS

NÚMERO DE PACIENTES

REFEIÇÕES SERVIDAS

TAXA DE OCUPAÇÃO 

Joseane Regina Palmeira
mãe da Brunielly, paciente do GRAACC

A Casa Ronald tem sido 
fundamental no tratamento da 
minha filha. Lá temos o apoio 
necessário para dar continuidade 
ao tratamento.

"

"
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O GRAACC preza pela 
transparência com a 
sociedade. 

Por isso, mantém uma 
estratégia de comunicação 
institucional que reforça a sua 
missão de combater e vencer o 
câncer infantil.

Sede do Desenvolvimento Institucional do GRAACC, em São Paulo

Desenvolvimento 
INSTITUCIONAL

Comunicação

GRAACC NA MÍDIA
Em 2014

Nacional
Regional
Portal

Jornal
Revista
Site
Rádio
TV

10
21
69

18
6

69
3
4

INSERÇÕES POR 
TIPO DE MÍDIA

(em %)

INSERÇÕES POR 
ABRANGÊNCIAS

(em %)
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HELLO KITTY
Em janeiro aconteceu o evento "Primeiro 
Abraço" que abriu as comemorações dos 
40 anos da Hello Kitty. A festa aconteceu 
na Brinquedoteca do GRAACC e, além 
da visita da aniversariante, o evento 
contou com a presença de Sabrina Sato, 
as bandas Fresno e Restart, entre outras 
celebridades.

Carequinhas  / Bald Cartoons
O GRAACC pediu para que personagens 
de desenhos animados ficassem 
carequinhas. Idealizada pela Ogilvy & 
Mather, a ação se tornou global em 2014 e 
ganhou dois Leões de Ouro no festival de 
Cannes nas categorias PR Lions (Relações 
Públicas) e Outdoor, prata e bronze em 
mídia e bronze em Promo&Activation. 

Unbreakable Hope
A Agência Africa em parceria com Ara 
Vartanian, criou uma ação de marketing 
que transformou fios de cabelo de 
crianças fora de tratamento em diamantes 
que enfeitam os três anéis assinados pelo 
designer. As joias foram vendidas e os 
valores repassados para o GRAACC.

LIGA GRAACC
Em novembro, em parceria com as rádios 
TOP, Kiss, Mundial, Iguatemi e Terra FM, 
o GRAACC promoveu uma maratona de 
conscientização do diagnóstico precoce 
e captação de recursos para o hospital. 
A ação teve apoio da agência Ogilvy & 
Mather.

Há 11 anos, o boletim impresso trimestral “Estou com o 
GRAACC” é enviado aos parceiros e doadores da instituição. 

Em 2014, a tiragem total foi de 488 mil exemplares e tem o 
objetivo de prestar contas das doações recebidas.

REDES SOCIAIS

estou com o graacc

Fãs da página - 181.851

36 mil seguidores (@graacc)

889 inscritos

845 (@instagraacc)

Alcance Viral - 4.892.336 

Falando - 993.069

Visualização da página - 75.362

Ouro em PR

Prata e dois Bronzes em Branded 
Content

Ouro em Outdoor

Bronze em Cyber

Prata e Bronze em Promo

Ouro na categoria Integration

Prata em TV/Cinema/Online Film 
(Branded Content)

Bronze em Non-Traditional 
(Health Care Services)

Wave FestivalLIA - London International 
AwardsFestival de Cannes Lions 2014

Leão de Ouro nas categorias 
PR Lions (Relações Públicas) e 
Outdoor

Leões de Prata e Bronze na 
categoria Mídia 

Leão de Bronze na categoria 
Promo&Activation

Maior festival de  
propaganda do mundo

Premiação realizada em Londres 
para campanhas mais criativas

Evento que reconhece os melhores 
trabalhos de comunicação da 

América Latina

Campanha Carequinhas
Bald Cartoons
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O GRAACC mantém uma equipe estruturada e segmentada para a captação de recursos com 
empresas e pessoas interessadas em contribuir para o combate ao câncer infantil. 

captação 
de recursos

Nicole

Paciente do GRAACC

GRAACC 
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Doador de Produtos e 
Serviços

Espaço Social 

Produtos sociais 

Sócias Investidoras

Marketing Social 

PATROCÍNIOS

Leis de Incentivo Fiscal 

Mantenedores 

Realização de parcerias de marketing 
relacionadas à causa que estimulem 
o investimento social empresarial e 
que mobilizem consumidores para 
contribuir com a causa do combate 
ao câncer infantil por meio de compra 
de produtos ou serviços.

Por meio das leis de incentivo fiscal, 
principalmente FUMCAD e PRONON, 
pessoas e empresas destinam parte 
do imposto devido para projetos que 
visam a melhoria e ampliação dos 
serviços prestados pelo GRAACC.

Um dos principais meios de 
arrecadação do GRAACC é a doação 
mensal de pessoas físicas e empresas 
mantenedoras. Para manter e 
garantir esses recursos mensais, que 
são essenciais para manutenção 
do hospital, o GRAACC realiza 
ativamente ações de marketing direto 
e telemarketing. Além das doações 
habituais mensais, os doadores 
também contribuem com campanhas 
extras ao longo do ano.Disponibilização de ponto de venda 

para doação de dinheiro e nota fiscal 
paulista ou aquisição de produtos do 
GRAACC.

Doação de produtos e serviços para 
o desenvolvimento de atividades de 
diversas áreas do GRAACC.

Empresas que realizam doações a 
partir de R$ 12 mil por ano, podem 
participar do programa Sócio 
Investidor e ter visibilidade especial.

Realização de patrocínios a 
eventos, equipamentos, projetos, 
infraestrutura ou manutenção das 
atividades do GRAACC.

Anualmente, o GRAACC desenvolve 
produtos institucionais como cartões 
de Natal, agendas, calendários e 
outros itens de escritório. Pessoas e 
empresas adquirem esses materiais e 
a renda é revertida para o hospital.

2014
de agosto
30

Produtos sociais 

tíquetes vendidos 
antecipadamente

ARRECADADOS

mil

milhõesR$

423
6
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eventos 2014

14ª CORRIDA E CAMINHADA GRAACC 14ª JANTAR ANUAL GRAACC

No dia 11 de maio,  aconteceu a 14ª Corrida e Caminhada 
GRAACC. A prova bateu recorde de inscritos, com a presença 
de mais de 10 mil pessoas. O evento teve patrocínio máster da 
Comexport, patrocínio da MAN, co-patrocínio da Caixa, apoio da 
Adria, Unimed e McDonald's, colaboração da Açotubo, Baldacci, 
Benck, Bom Sabor, Bloomberg, Shopping Eldorado, Novartis, 
Nutri, Prefeitura de São Paulo, Rádio Transamérica, Santa 
Constância e United Airlines, com organização da Corpore.

O 14º Jantar Anual GRAACC reuniu cerca de mil pessoas e 
teve como tema o Mundo Árabe. A modelo e apresentadora 
Ellen Jabour foi a mestre de cerimônia do evento, que tem 
o ex-ministro Mailson da Nóbrega como anfitrião. O jantar 
teve patrocínio máster do Banco Itaú e apoio da Berkley 
International, Casa Suíça, Coca-Cola, Palácio das Plumas, 
Tendências Consultoria Integrada e United Airlines. A banda 
Celebration animou os convidados que ainda puderam apreciar 
uma apresentação especial de dança do ventre.

GRAACC 
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12º JANTAR ITALIANO GRAACC

2ª CORRIDA E CAMINHADA GRAACC - SANTOS

5ª EDIÇÃO DO GRAACC FUTEBOL CLUBE

Com oferecimento do Banco do Brasil, no dia 31 de outubro 
aconteceu o 12º Jantar Italiano GRAACC. O jornalista César 
Tralli e a apresentadora Ticiane Pinheiro foram os mestres de 
cerimônia do evento, que reuniu cerca de mil pessoas, em São 
Paulo.

No Dia das Crianças, 12 de outubro, a cidade de Santos sediou a 
2ª Corrida e Caminhada GRAACC. Cinco mil pessoas participaram 
do evento patrocinado pelo Banco Volkswagen, Atlas Schindler 
por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério do 
Esporte e Governo Federal.

No dia 10 de dezembro aconteceu a 5ª edição do GRAACC 
Futebol Clube, iniciativa do ex-jogador Cláudio Guadagno. 
O evento reuniu craques da bola e celebridades em um jogo 
amistoso no Estádio do Pacaembu, com cobertura ao vivo da 
Fox Sports.
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Destaques  
de PARCEIROS
O GRAACC depende de diversos parceiros para buscar todas as chances de cura para os pacientes. 
Em 2014, muitas empresas apoiaram a causa.

Revista Sorria McDia Feliz Seu Nome na História do 
GRAACC

GRAVE SEU 
NOME NA 
HISTORIA

DO GRAACC

Sorria é uma revista social em que 
100% do preço de capa, descontados 
os impostos, é doado ao GRAACC 
e ao Instituto Ayrton Senna. Em 
cinco anos, mais de 4 milhões de 
revistas já foram vendidas e cerca de 
R$ 9 milhões foram doados para o 
GRAACC, garantindo grande parte do 
financiamento da obra da expansão 
do novo hospital. 

A publicação é vendida 
exclusivamente na DrogaRaia, com 
mais de 450 lojas nos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

O McDia Feliz 2014 teve início para 
o GRAACC em maio com show do 
Michel Teló com a apresentadora 
Milena Machado como mestre de 
cerimônia.  

A campanha, coordenada 
nacionalmente pelo Instituto Ronald 
McDonald, representa a maior ação 
de combate ao câncer infantojuvenil 
do Brasil. Em 2014, as empresas 
Biolab e Eurofarma adquiriram mais 
de 20.000 tíquetes e o Banco do Brasil 
colaborou com a aquisição de mais 
de 50.000 Big Macs. Ao todo foram 
423 mil tíquetes vendidos e R$ 6 
milhões arrecadados.

Em 2013, os doadores do GRAACC 
foram convidados para participar 
da campanha “Grave seu nome da 
história do GRAACC”. 

Realizando uma doação única de 
R$150,00, os mantenedores da 
instituição teriam seu nome ou de um 
homenageado gravado nas paredes 
do novo prédio do hospital.

O sucesso foi tão grande que, 
em 2014, foi realizada a segunda 
edição da ação, e, mais uma vez, a 
população aderiu à campanha e mais 
de 8 mil novos nomes ganharam 
espaço nos corredores do hospital.
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Sorteio Filantrópico Fan Park Social da Hyundai Prova de Superação

Instituto José Auriemo, 
Shopping Cidade Jardim e JHSF 

A Doação Premiada GRAACC de 2014 
teve premiação em dobro. 

Irene Venâncio da Silva foi a doadora 
que recebeu a Pajero TR4 0Km em 
dezembro das mãos de André Guper, 
conselheiro do GRAACC que, junto 
de sua esposa Ana Cristina, doou o 
prêmio. A outra vencedora, Jaqueline 
Ap. Botejara Salgado, levou um 
HB20 0Km doado pela Hyundai.   
Os sorteios correram no dia 22 de 
novembro pela Loteria Federal.

Na campanha Fan Park Social da 
Hyundai, internautas escolheram na 
Fan Page da marca uma instituição 
para receber o carro HB20 edição 
especial Copa do Mundo. 

O GRAACC foi a vencedora e recebeu 
o automóvel das mãos do jogador de 
futebol Kaká em um grande evento 
no hospital, quando os pacientes 
puderam assistir uma partida 
do Brasil na Copa do Mundo na 
companhia do astro.

César Cielo vestiu uma touca na cor 
da pele e “ficou careca” para chamar 
a atenção para a causa do GRAACC e 
realizar a prova dos 50 m livre do 54º 
Troféu Maria Lenk, um dos principais 
torneios de natação do Brasil. 

A iniciativa fez parte de um 
movimento chamado “Prova de 
superação”,  que leiloou a touca 
na internet e teve a verba recebida 
revertida para custeio do Hospital do 
GRAACC.

O Instituto José Auriemo, o Shopping 
Cidade Jardim e a JHSF Participações 
firmaram parceria até 2015 com o 
GRAACC, colaborando, especiamente, 
com as obras de expansão do novo 
hospital. 

Além dos recursos que já foram 
destinados para a construção do 
complexo hospitalar do GRAACC, 
uma série de ações e campanhas está 
sendo desenvolvida para arrecadar 
recursos e difundir o trabalho da 
instituição, como o incentivo à 
doação de medula óssea e o apoio ao 
McDia Feliz. 

Como parte das ações realizadas em 
2014, o Shopping doou mais de 200 
objetos de seu setor de achados e 
perdidos para o Bazar do GRAACC.
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Organizações que apoiaram 
o GRAACC em 2014  
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1º REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE CATANDUVA SP l

89 RÁDIO ROCK l

ABC POST l

ABL ANTIBIÓTICOS DO BRASIL l

ABR ART BAG RIO COMÉRCIO I.E. l

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA l  
AÇOTUBO l

ADAMI l

ADIDAS l

ADRIA l

ADRIANO SILVA IMÓVEIS l l

AES ELETROPAULO l

AGÊNCIA AFRICA l

AGÊNCIA LODUCCA l

AGFA GRAPHICS DO BRASIL l

AIR LIQUIDE BRASIL l

AKZO NOBEL l

ALCOA l

ALELO l l

ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS l l l

ALMA CULINÁRIA l l l

ALPHA FM l

AMBEV l

ANHANGUERA EDUCACIONAL l

ANOREG/SP l l l

ANTENA 1 l

ANTILHAS EMBALAGENS EDITORA E GRÁFICA l l l

APSEN l

ARA VARTANIAN l l

ARCO ÍRIS MONTAGEM DE  KIT E SHRINK PACK l l

ARSENAL FINANÇAS l l

ARTERIS l

ARTESLAR PRESENTES l l

ASSETT l

ASSOCIAÇÃO BRAS. DOS CRIADORES DO CAVALO ÁRABE l

ATLAS SCHINDLER l l

AULASHOW PALESTRANTE RAFAEL BALTRESCA l l

AUTO POSTO LUSON l l

Shopping Eldorado - Segunda 
Solidária - 10ª  edição

Chevrolet

Dream Plastic

Bradesco Cartões - Programa 
Amex

Torra Torra

CBSM - DOTZ FOM

Metroprom Feiras e 
Empreendimentos

Fraternidade Aliança ACA 
Laurência

Toda a renda líquida dos tíquetes 
de estacionamento do Shopping 
Eldorado arrecadada na primeira 
segunda-feira de cada mês é doada 
ao GRAACC. A ação envolve lojistas, 
funcionários e frequentadores do 
local.

Em 2014, o GRAACC recebeu da 
General Motors um veículo Chevrolet 
Tracker. O carro foi vendido, e o valor 
foi transformado em recursos para o 
tratamento do câncer infantojuvenil 
no hospital.

Há dois anos, a Dream Plastic, 
clínica especializada em cirurgia 
plástica, com a campanha “Consulta 
Solidária”, reverte para o hospital 
parte do valor de cada consulta 
realizada.

O programa de fidelidade 
Membership Rewards, da American 
Express – Bradesco, permite aos 
associados doar pontos acumulados 
das compras com o cartão de crédito 
a diversas instituições sociais e o 
GRAACC é uma das beneficiadas.

Para envolver o máximo de pessoas 
possíveis com a causa, a cada 
R$2 doados por funcionários, 
contribuição facultativa, descontada 
em folha de pagamento, a Torra Torra 
dobra o valor para o GRAACC.

O Dotz é um programa de benefícios, 
em que os associados podem trocar 
pontos por produtos e serviços. Os 
clientes que desejam colaborar, 
podem trocar seus pontos por 
doações ao GRAACC.

A FOM lançou a coleção especial 
“Contos de Princesas e Cavaleiros”. 
Parte das vendas dos produtos 
vendidos no período de 9 de 
setembro a 31 de outubro, foi 
revertida para o GRAACC.

Há mais de dez anos a Metroprom é 
parceira do GRAACC e realiza diversas 
campanhas em prol da instituição. 
Dentre as ações realizadas em 2014, 
a empresa reverteu parte da renda 
da bilheteria da tradicional Feira do 
Circuito das Malhas para o hospital.

A instituição doou ao GRAACC 
recursos para a aquisição de um 
veículo adaptado para o transporte 
de pacientes entre o hospital e a  
Casa Ronald Mc Donald São Paulo 
Moema.
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CIELO  l  l l

CINEMARK l

CMS PEOPLE l

COCA-COLA l

COLÉGIO DANTE ALIGUIERI l

COLGATE-PALMOLIVE  l l

COMEXPORT  l l

COMGÁS  l

COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO - CBE  l  l

COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA  l

COMPUSOFTWARE  l l

CONCÓRDIA CORRETORA DE VALORES  l

CONSIGAZ  l

COTRAVEL  l

CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO    l
CRIOGÊNESIS  l

CS GROUP  l

CSN  l

CUNHA RICCA ADVOGADOS  l  l l

CVC  l

DACARTO BENVIC  l

DARYUS  l

DESTAK TV  l

DI BLASI, PARENTE & ASSOCIADOS  l

DL  l

DLW EMPREENDIMENTOS  l l

DNA +  l

DREAM PLASTIC                                      l

DRESS UP UNIFORMES  l

DRINA PRESENTES  l l

EA COMUNICAÇÃO  l

ECO SEGURANÇA  l

ECOM ENERGIA  l

ECOSCARD  l l

EDITORA ABRIL l

EDITORA CARAS l

EDITORA CASA DOIS l

EDITORA GLOBO l

EDITORA MULTIESPORTES l

EDITORA SEGMENTO l

EDITORA TRÊS l

EDITORA TRIP / TPM l

EDP ENERGIAS DO BRASIL  l

ELDORADO FM l

EMS FARMACÊUTICA  l

ENG9 l

ESSÊNCIA IMÓVEIS l

ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS l l

ESTÁDIO PACAEMBU l

EUROFARMA LABORATÓRIOS l

GRAACC 
Combatendo e vencendo o câncer infantilRelatório de Atividades 2014

AVANZI TELECOM l

AVVIO l

BAIN & COMPANY l

BALDACCI l l l l

BANCO ALFA l

BANCO BRADESCO l

BANCO DAYCOVAL l

BANCO DO BRASIL l l

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A l

BANCO INDUSVAL l l

BANCO ITAÚ l l

BANCO SAFRA l

BANCO VOLKSVAGEM l l

BANCO VOTORANTIM l

BANDA CELEBRATION l

BARRELLA EVENTOS l

BAUMER l

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS l

BECTON DICKINSON l

BERKLEY SEGUROS l l

BIC AMAZÔNIA l

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA l l

BIRUTA FILMES l

BKBG l

BLAU FARMACÊUTICA l

BLINKS l

BLOOMBERG l

BNP PARIBAS l  l l

BOM SABOR l

BOMAX l

BRADESCO CARTÕES PROGRAMA AMEX l

BRADESCO CARTÕES PROGRAMA BÔNUS CLUBE l

BRADESCO CARTÕES PROGRAMA FIDELIDADE l

BRASILPREV l

BRAVE TECNOLOGY l

BTG PACTUAL l

BUS TV l

C&C CASA E CONSTRUÇÃO                               l

CACAU SHOW l

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL l

CARLETO EDITORIAL l

CARTA EDITORIAL l

CASA SUÍÇA l l

CASAS PERNANBUCANAS l

CATHO l

CBSM PROGRAMA DOTZ l

CENTRAL NACIONAL UNIMED l l

CHAMA PARA O BEM  l

CHEVRON  l

CIBRAPEL  l
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LABORATÓRIO BALDACCI l

LATAPACK-BALL l

LCV EMPREENDIMENTOS l

LEROY MERLIN l

LIBERCON ENGENHARIA l l

LOCALFRIO l

LOFT COMERCIAL l

LOGA l l l

LOJAS MATSUMOTO l

LORENZETTI l

LOOP RECLAME l

LTSEG CORRETORA DE SEGUROS l

MACHADO, MEYER, SENDACZ  e OPICE ADVOGADOS l l

MAESTRO RA l l

MAN LATIN AMÉRICA l

MAPFRE SEGUROS l l

MARTIN BROWER l l

MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR.E QUIROGA ADVOGADOS l

MAX IN TIME l

Mc DONALD'S l

MELITTA l l

METLIFE l  l
METRO NEWS l

METROPOLITANA l

METROPROM l l

MEZZO PLANEJAMENTO l

MILENO l l

MINAS DE PRESENTES l l

MONSANTO DO BRASIL l

MONSOY l

MONTANA QUÍMICA l

MONTCALM l

MOVEMENT l

MULTIPLUS l l

NET EDUCAÇÃO l

NOVA BRASIL l

NOVARTIS l

LEITOR l

OFICINA DO PAPAI NOEL l

OGILVY ONE l

ONDINA ALIMENTOS E SERVIÇOS l

ÓTIMA l

PALÁCIO DAS PLUMAS l

PEDAÇO DA VILA l

PERFUMARIA SUMIRÊ l

PERNAMBUCANAS l l

PFIZER l

PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS l l

PLAY TV l

PONTO DE CRIAÇÃO l
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EXPRESSÃO GRÁFICA l

FELLIPELLI l

FLIXMIDIA l

FOLHA DE S. PAULO l

FOM - ACESSÓRIOS  DE CONFORTO E BEM ESTAR l

FOX l

FRATERNIDADE ALIANÇA ACA LAURÊNCIA l

FUNDAÇÃO CARGILL l

GERDAU l

GERMED PHARMA l

GIULIANA FLORES l 

GLOBOSAT l

GM GENERAL MOTORS l

GRÁFICA AQUARELA l

GRÁFICA IMPUTGRAF l

GRÁFICA ZELLO l

GRUPO BANDEIRANTES l

GRUPO CCR l

GRUPO NOTREDAME INTERMÉDICA l

GRUPO PADRÃO l

GRUPO PROTEGE l l

GUADAGNO SPORTS l

HERSHEY'S l l l

HOLIDAY INN l

HUSQVARNA GROUP l

HYPE CHIC BAZAR BABY BUM l

HYUNDAI MOTOR BRASIL l

IEME l

IHARA l

IMAGEM PAULISTA l

IMPLAMED l l

INDOORMÍDIA l

INGRESSO FÁCIL l

INSTITUTO CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO l

INSTITUTO EUROFARMA l

INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO l l

INTERPLAYERS l

IRB BRASIL RESSEGUROS l

ITAÚ l l

JAM RÁDIOS l

JORNAL DA CORRIDA l

JORNAL GAZETA DA MOOCA l

JORNAL MM NEWS l

JORNAL O GIRO DE SÃO PAULO l

JORNAL RETRATO l

JUST TRADUÇÕES l

INTELÍTERA EDITORA / JOSÉ CARLOS DE LUCCA l

JSL l

KISS FM l

KPMG l
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TENNECO AUTOMOTIVE l

TERRA l

TETRA BASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  l

TINTAS CORAL l

TOP FM l

TORRA TORRA l

TRANSAMERICA l

TRUCKVAN l

TURMA DA MÔNICA l

TURNER l

TV ABC l

TV GAZETA / FUNDAÇÃO CÁSPER LIBERO l

TV1 l

UNIÃO QUÍMICA l l

UNIDOS PARA O BEM l

UNITED AIRLINES l l

UNS IDIOMAS l l l

UOL l

VAZ, BARRETO, SHINGAKI & OIOLI ADVOGADOS l

VEGUS l l

VERBO EMPREENDIMENTOS l

VERIFONE DO BRASIL l

VULT COSMÉTICA l

WHIRLPOOL l l

WHITE MARTINS l

XP INVESTIMENTOS l

YAHOO l

YAKULT l

YAMAHA l

YOU INC INCORPORADORA l l
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PORTAL CÂNCER HOJE l

PORTAL DE DOCUMENTOS l l

PQN NOTÍCIAS l

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO l

PREMIUM BALÕES l

R2COM l

RÁDIO CBN l

RÁDIO ESTÂNCIA JACUTINGA l

RÁDIO IGUATEMI PRIME l

RÁDIO MIX l

RÁDIO MUNDIAL l

RÁDIO VIDA FM l

RAÍZEN l l

RAYOVAC l

RAZZO l

RB CAPITAL l

RECON EVENTOS l

REDE GLOBO l

REDE RECORD l

REPORT SUSTENTABILIDADE l

REVISTA ABC DA COMUNICAÇÃO l

REVISTA ACREFI l

REVISTA ALPEN l

REVISTA BRASSPRESS l

REVISTA DOC GESTÃO EM SAÚDE l

REVISTA EMBANEWS  l

REVISTA EVOLUÇÃO l

REVISTA INSIDE CHAPEL l

REVISTA LAES & HAES  l

REVISTA PAIS & FILHOS l

REVISTA PETMAGAZINE l

REVISTA PROPAGANDA & MARKETING l

REVISTA TURMA KIDS l

REVISTA ZONA NORTE l

ROWA DO BRASIL l l

SÃO CRISTOVÃO SAÚDE l

SBT l

SEGUROS UNIMED l

SHOPPING ELDORADO l

SIMPRO PUBLICAÇÕES l

SOLVÍ l

SONY PICTURES TELEVISON l

STECK MATERIAIS ELÉTRICOS l

STUDIO MOTRIZ l

SULAMÉRICA l l

SUN CHEMICAL DO BRASIL l

TATIANE ZEITULIAN ASSESSORIA l

TAIMES COMERCIAL l l

TEGMA l

TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA l
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS  

Examinamos as demonstrações 
financeiras do Grupo de Apoio ao 
Adolescente e à Criança com Câncer 
(“Entidade”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2014 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo 
naquela data, assim como o resumo 
das principais práticas contábeis e 
demais notas explicativas.

Responsabilidade da 
administração sobre as 
demonstrações financeiras 

A Administração da Entidade é 
responsável pela elaboração e 
adequada apresentação destas 
demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e entidades 
sem fins lucrativos (ITG 2002), e 
pelos controles internos que ela 
determinou como necessários 
para permitir a elaboração dessas 
demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, 

Aos Conselheiros do 

Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer

São Paulo - SP

independentemente se causada por 
fraude ou erro.

Responsabilidade dos 
auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de 
expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações financeiras com base 
em nossa auditoria, conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas 
normas requerem o cumprimento 
de exigências éticas pelos auditores 
e que a auditoria seja planejada 
e executada com o objetivo de 
obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras estão 
livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução 
de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos 
valores e divulgações apresentados 
nas demonstrações financeiras. 
Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do 
auditor, incluindo a avaliação 
dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada 
por fraude ou erro. Nessa avaliação 
de riscos, o auditor considera 
os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações 
financeiras da Entidade para planejar 
os procedimentos de auditoria que 
são apropriados nas circunstâncias, 
mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da Entidade. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela 
Administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa 
opinião.

Opinião sobre as 
demonstrações financeiras

Em nossa opinião as demonstrações 
financeiras acima referidas, 

apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira 
do Grupo de Apoio ao Adolescente 
e à Criança com Câncer em 31 de 
dezembro de 2014, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e 
entidades sem fins lucrativos (ITG 
2002).
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Outros assuntos

Auditoria dos valores 
correspondentes ao exercício 
anterior

As demonstrações financeiras do 
Grupo de Apoio ao Adolescente e à 
Criança com Câncer, referentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro 
de 2013, foram examinadas por 
outros auditores independentes, que 
emitiram relatório em 28 de abril de 

2014 com ressalva sobre a reavaliação 
dos ativos imobilizados efetuada em 
2002 e a reavaliação de vidas úteis 
não efetuadas no exercício.

São Paulo, 24 de abril de 2015.

ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/O-6

Cassio O Barbosa  
Contador CRC-1SP269018/O-7

ATIVOS NOTAS 2014 2013

Caixa e equivalentes de caixa
Recursos vinculados a projetos
Créditos a receber 
Estoques
Outros créditos

Total do ativo circulante       

Não circulante

Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
 
Total do ativo

4
5
6
7

8

9.412
23.278
4.588
2.721
861

40.860

92
60.837

-
 

60.929

101.789

4.106
7.971
3.841
3.865
433

20.216

177
54.518

4
 

54.699

74.915

PASSIVOS NOTAS 2014 2013

Fornecedores
Financiamentos
Salários e encargos sociais
Obrigações fiscais a recolher
Subvenção e convênios
Outras obrigações
Total do passivo circulante

Não circulante

Provisões para contingências
Subvenção e convênios

Total do passivo não circulante

Patrimônio líquido
Patrimônio social
Superávit do exercício

 
Total do patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido

9

10

12

11
12

13

4.222
-

5.823
870 

24.557
293

35.765

837
20.274

21.111

40.599
4.314

 
44.913

101.789

2.661
2

5.031
797

5.049 
767

14.307

562
19.447

20.009

33.786
6.813

 
40.599

74.915

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013  
(em milhares de reais)
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NOTAS 2014

2014

2013

2013

Receitas com serviços prestados
Custos hospitalares

(Déficit) bruto 

Despesas administrativas
Outras receitas (despesas) líquidas

Superávit operacional

Receitas financeiras, líquidas

Superávit do exercício

Superávit do exercício 
Resultados abrangente total

15
16

17
18

19

 22.604
(58.033)

(35.429)

(11.960)
51.389

4.000

314

4.314

4.314
4.314

19.632
(49.618)

(29.986)

(7.732)
44.364

6.646

167

6.813

6.813
6.813

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 
Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2014 e 2013  
(em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2014 e 2013  
(em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS  
ABRANGENTES 
Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2014 e 2013  
(em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2014 e 2013  
(em milhares de reais)

Patrimônio 
social

Reservas de
reavaliação

Superávit/
(déficit)

Total do patrimônio
social

Saldos em 01 de janeiro de 2013
 
Transferência para patrimônio social
Superávit do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2013

Ajustes  de exercícios anteriores 
Transferência do resultado do exercício 
anterior para patrimônio social 
Superávit do exercício

Saldos em 31 Dezembro de 2014

31.060

2.421
-
 

33.481

-

6.813
-

40.294

305

-
-
 

305 

-
 
-
-
 

305

2.421

(2.421)
6.813

 
6.813

 
- 

(6.813)
4.314 

4.314

33.786

-
6.813

 
40.599

 
-

-
4.314 

44.913

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2014 2013

Superávit do exercício

Ajuste por:
Depreciação  
Valor residual do ativo imobilizado baixado
Apropriação da receita diferida
Provisão de glosas líquidas e perdas
(Reversão) provisão para contingências trabalhistas

VARIAÇÃO NAS CONTAS DE ATIVO E PASSIVO

(Aumento) redução dos ativos
Recursos vinculados a projetos
Créditos a receber
Estoques
Outras créditos 
Depósitos judiciais

(Redução) aumento dos passivos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Obrigações fiscais a recolher
Outras Obrigações
Subvenção e convênios

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos 
Amortização de finaciamentos e arrendamento mercantil

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamentos

(Redução) do caixa e equivalentes de caixa

Demostração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
 
No início do exercício 
No fim do exercício
 
(Redução/aumento) do caixa e equivalentes de caixa

4.314

3.804
500

(1.147)
1.049
275

8.794

 
(15.307)
(1.796)
1.144
(428)

85

(1.561)
792
73

(474)
21.484

15.929

(10.623)
(10.623)

 
-

-
 

5.306

 
4.106
9.412

 
5.306

6.813

1.957
642

(130)
(500)
(305)

8.477

 
(3.641)
(198)
(36)
(24)
(32)

(2.444)
671
122
620

3.556

7.071

(9.395)
(9.395)

 
(124)

(124)
 

(2.448)

 
6.554
4.106

 
2.448

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
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Principais notas explicativas 
às demonstrações financeiras 
Em milhares de reais

1. Contexto operacional

O Grupo de Apoio ao Adolescente 
e à Criança com Câncer (GRAACC) 
(“GRAACC” ou “Entidade”) foi 
constituído em 04 de novembro 
de 1991, como uma Entidade de 
interesse social, sob a forma de 
Associação Civil de direito privado, 
de caráter assistencial, beneficente, 
filantrópico, educacional e 
cultural, sem fins econômicos. O 
principal objetivo da Entidade é 
prestar assistência e tratamento a 
adolescentes e crianças portadoras 
de câncer, dando o necessário apoio a 
suas famílias, sem qualquer distinção 
quanto a sexo, raça, cor, religião ou 
condição econômica ou social dos 
beneficiários. Para alcançar seus 
fins e objetivos, o GRAACC desdobra 
suas atividades em vários setores 
no campo da assistência médica, 
do ensino e da pesquisa. Para tanto, 
utiliza instalações hospitalares, 
ambulatoriais ou outras, próprias ou 
de terceiros. A principal instalação 
da Entidade é o imóvel hospitalar 
denominado Instituto de Oncologia 
Pediátrica (IOP), de sua propriedade, 
situado na Rua Botucatu, nº 743, 
São Paulo - SP, inaugurado em maio 
de 1998. Os recursos são obtidos 
por meio de receitas decorrentes 
de atendimento médico (Sistema 
Único de Saúde - SUS), convênio 
médico e particular e da captação de 
subvenções provenientes do primeiro 
setor (governamental), de doações 
provenientes do segundo setor 
(empresarial de fins econômicos), 
do terceiro setor (organizações não 
governamentais) e de pessoas físicas.  
O GRAACC também arrecada fundos 
por meio da realização de eventos.

O GRAACC, por ser Entidade de 
interesse social, possui os seguintes 
certificados: 

• Título de Utilidade Pública Federal 
nº 16.185/97-37, de 28 de agosto de 
1997.
• Título de Utilidade Pública Estadual 
nº 1.335/2010.
• Título de Utilidade Pública 
Municipal nº 36.776, de 16 de março 
de 1997.
• Conselho Municipal de Assistência 
Social (COMAS) nº 227/2009.
• CEBAS - Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social nº 
44006.000118/1997-13.
• Certidão do CNAS nº 
71010.001829/2009-03.
• CMDCA - Conselho Mun. dos Direitos 
da Criança e Adolescente nº 1.083/04. 

Em 2007, o GRAACC inaugurou uma 
Casa de Apoio para hospedar crianças 
e adolescentes em tratamento no 
Instituto de Oncologia Pediátrica 
(IOP) e seus acompanhantes. O 
GRAACC firmou acordo com o 
Instituto Ronald McDonald para 
viabilização da assistência às crianças 
e os adolescentes em tratamento 
de câncer, que tem sido renovado 
anualmente. Para tanto, e a fim 
de atender ao referido acordo, à 
área de atuação da Casa de Apoio, 
a diretoria do GRAACC promoveu 
a constituição, em 30 de agosto 
de 2006, de uma nova associação, 
denominada Associação Casa da 
Família, cujo objetivo exclusivo será a 
administração da Casa de Apoio.

2. Base de preparação

a) Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram 
elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e 
entidades sem fins lucrativos (ITG 
2002). 

A emissão das demonstrações 
financeiras foi autorizada pelo 
Conselho Fiscal em 10 de abril de 
2015.

b) Base de mensuração

As demonstrações financeiras 
foram preparadas com base no 
custo histórico com exceção aos 
instrumentos financeiros não 
derivativos mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado e ativo 
imobilizado recebido em doação 
mensurado ao valor justo.

c) Moeda funcional e moeda de 
apresentação
Essas demonstrações financeiras são 
apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Entidade. Todas as 
informações financeiras apresentadas 
em Real foram arredondadas para o 
milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma.

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em 
detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente pela Entidade.

a) Instrumentos financeiros

(i) Ativos financeiros não derivativos 
A Entidade reconhece os recebíveis 
inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros ativos 
financeiros (incluindo os ativos 
designados pelo valor justo por 
meio do resultado) são reconhecidos 
inicialmente na data da negociação 
na qual a Entidade se torna uma das 
partes das disposições contratuais 
do instrumento. A Entidade deixa 
de reconhecer um ativo financeiro 
quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do ativo expiram, 
ou quando a Entidade transfere os 
direitos ao recebimento dos fluxos 
de caixa contratuais sobre um 
ativo financeiro em uma transação 
no qual essencialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade 
do ativo financeiro são transferidos.
Os ativos ou passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido 
apresentado no balanço patrimonial, 
somente quando, a Entidade 
tenha o direito legal de compensar 

os valores e tenha a intenção de 
liquidar em uma base líquida ou de 
realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. A Entidade 
classifica os ativos financeiros não 
derivativos nas seguintes categorias: 
ativos financeiros registrados pelo 
valor justo por meio do resultado 
e empréstimos e recebíveis. Ativos 
financeiros registrados pelo valor 
justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado 
pelo valor justo por meio do 
resultado caso seja classificado como 
mantido para negociação e seja 
designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos 
financeiros são designados pelo valor 
justo por meio do resultado se a 
Entidade gerencia tais investimentos 
e toma decisões de compra e venda 
baseada em seus valores justos, 
de acordo com a gestão de riscos 
documentada e a estratégia de 
investimentos da Entidade. Os custos 
da transação, após o reconhecimento 
inicial, são reconhecidos no resultado 
como incorridos. Ativos financeiros 
registrados pelo valor justo por meio 
do resultado são medidos pelo valor 
justo, e mudanças no valor justo 
desses ativos são reconhecidas no 
resultado do exercício. 

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos 
financeiros com pagamentos fixos ou 
calculáveis que não são cotados no 
mercado ativo. Recebíveis são ativos 
financeiros com pagamentos fixos 
ou calculáveis que não são cotados 
no mercado ativo. Tais ativos são 
reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo acrescido de quaisquer custos 
de transação atribuíveis.  
 
Após o reconhecimento inicial, os 
recebíveis são medidos pelo custo 
amortizado através do método 
dos juros efetivos, decrescidos de 
qualquer perda por redução ao valor 
recuperável. 
Caixa e equivalentes de caixa

São mantidos com a finalidade de 
atender a compromissos de caixa de 
curto prazo, e não para investimento 
ou outros fins. Incluem caixa e saldos 
positivos em conta movimento, 
resgatáveis a qualquer momento. Os 
recursos financeiros que a Entidade 
possui, mas que estão vinculados a 
projetos são apresentados na rubrica 
de “Recursos vinculados a projetos”.

(ii) Passivos financeiros não 
derivativos 

Os passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente na data 
de negociação na qual a Entidade 
se torna uma parte das disposições 
contratuais do instrumento. A 
Entidade baixa um passivo financeiro 
quando tem suas obrigações 
contratuais retiradas, canceladas ou 
vencidas.  

Tais passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo acrescido de quaisquer custos 
de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, esses passivos 
financeiros são medidos pelo custo 
amortizado através do método dos 
juros efetivos. 

A Entidade tem os seguintes 
passivos financeiros não derivativos: 
fornecedores e outras obrigações.  
 
d) Imobilizado
Os bens do imobilizado são 
registrados ao custo e depreciado 
pelo método linear, considerando-se 
a estimativa de vida útil econômica 
dos respectivos componentes. 

Os valores residuais e a vida útil dos 
ativos são revisados e ajustados ao 
final de cada exercício.
Itens do ativo imobilizado são 
depreciados a partir da data em que 
são instalados e estão disponíveis 
para uso, ou em caso de ativos 
construídos internamente, do dia em 
que a construção é finalizada e o ativo 

está disponível para utilização.

j) Receitas
A receita é reconhecida na extensão 
em que for provável que benefícios 
econômicos futuros serão gerados 
para a Entidade e quando possa ser 
mensurada de forma confiável. 

(i) Doações
As receitas de doações são registradas 
quando do recebimento em função da 
sua natureza de imprevisibilidade. 

(ii) Subvenção e assistência 
governamentais
As receitas obtidas com a celebração 
e a execução de convênios de parceria 
entre entidades governamentais 
e o GRAACC, são registradas em 
conta patrimonial específica em 
atendimento ao CPC 07 - Subvenção 
e Assistência Governamentais, e 
na medida em que as atividades 
e ações previstas no plano de 
trabalho são executadas, as receitas 
são apropriadas no resultado do 
exercício. 

(iii) Serviços
Os serviços hospitalares concluídos 
são finalizados, revisados e 
enviados ao seu destinatário final 
(particular ou plano de saúde), 
sendo reconhecido de acordo 
com o regime de competência.
Os serviços hospitalares que se 
encontram em curso e não podem 
ser finalizados até o encerramento 
das demonstrações financeiras 
são avaliados e quantificados pela 
Administração, sendo reconhecidos 
pela contabilidade na data do 
encerramento das demonstrações 
financeiras. 

(iv) Receitas com trabalhos 
voluntários
Em 31 de dezembro de 2014, a 
Entidade registrou o montante de 
R$1.301 (R$1.117 em 2013).
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CUSTO MÉDIO ANUAL DO VOLUNTARIADO 2014

CIRCULANTE - NÃO CIRCULANTE

Diretoria 
Estatuária

 R$ 55

Coordenação 
Geral

 R$ 316

Coordenação
  

R$ 242

Sub-
coordenação

 R$ 42

Operação
  

R$ 646

Total
  

R$ 1.301

a) O saldo de subvenções governamentais 
no final de 2013 ficou em R$5.049, em 2014 a 
Entidade recebeu um valor total de R$24.557, 
sendo: R$20.894 Pronon, R$2.391 da FUMCAD 
(implantação de serviço de radioterapia), 
R$869 do FNS (reformas), R$260 da Secretaria 
Municipal da Saúde (infraestrutura, 
equipamentos e medicamentos) e R$89 
Petrobrás (atendimento escolar hospitalar) 

totalizando R$29.230, desse montante houve 
uma utilização no valor de R$4.673 distribuído 
da seguinte forma: R$703 em reformas, R$2.991 
em equipamentos, R$454 em materiais e 
medicamentos e R$525 em outros projetos, 
ficando um saldo remanescente de R$24.557. 

b) Em 2010, a Entidade recebeu em doação 
da Prefeitura Municipal de São Paulo um 

terreno no valor justo total de R$4.447 
sendo condicionada a edificação no local 
de instalações destinadas à prestação de 
assistência e tratamento a adolescentes e 
crianças portadoras de câncer.

c) Refere-se a receitas diferidas referentes a 
recursos utilizados.

Conforme artigo 32 da Portaria nº 1.970/2011: O 
porcentual mínimo de 60% (sessenta por cento) 
de prestação de serviços ao SUS será apurado por 
cálculo percentual simples, com base no total de 

internações hospitalares, medidas por paciente-
-dia, e no total de atendimentos ambulatoriais 
realizados pela entidade para pacientes do SUS 
e não SUS. 

As isenções das contribuições previdenciárias 
usufruídas no exercício foram de R$ 9.941, com-
posta do seguinte valor: 

19. Imunidade do imposto 
de renda e isenção das 
contribuições previdenciárias 
e sociais

O GRAACC é uma Entidade sem fins 
lucrativos, imune de recolhimento 
do imposto de renda e isenta da 
contribuição social sobre o superávit. 
Com relação aos demais tributos sobre 
as atividades próprias da Entidade, 
destacamos os seguintes: (a) Programa 
de Integração Social (PIS) - contribuição 
de 1% incidente sobre folha; (b) INSS - 
isenta do pagamento da contribuição 
patronal; (c) ISSQN - recolhimento 
de 2% sobre os serviços prestados 
a pessoa jurídica e física (convênios 
e particulares); (d) Imposto sobre 
Transmissão “Causa Mortis” e Doações 
(ITCMD) isenta nos termos do artigo 4º 
do Decreto nº 46.665/02 e Resolução 

21. Renúncia Fiscal 

Em atendimento à ITG 2002 - entidade 
sem finalidade de lucros, aprovada 
pela Resolução CFC nº 1.409/12, 
a Entidade apresenta a seguir o 
montante de renúncia fiscal apurada 
no exercício de 2014 e 2013 caso a 
obrigação devida fosse. Para isso, em 
nosso julgamento, consideramos os 
seguintes impostos e contribuições 
e respectivas alíquotas, ressaltando 
que se tratam de cálculos estimados 
de renúncia fiscal abrangendo os 
principais impostos e contribuições em 
função da Entidade não ter a obrigação 
de possuir escrituração fiscal, tal como, 
escrituração do LALUR, em função 
de sua natureza de entidade sem fins 
lucrativos.

conjunta SF/SJDC - 1º a 5º de dezembro 
de 2002; e (e) COFINS - isenta sobre 
as receitas próprias de sua atividade 
social.

Consideram-se receitas derivadas das 
atividades próprias somente àquelas 
decorrentes de contribuições, doações, 
anuidades ou mensalidades fixadas por 
lei, assembleia ou estatuto, recebidas 
de associados ou mantenedores, 
sem caráter contraprestacional 
direto, destinadas ao seu custeio e ao 
desenvolvimento dos seus objetivos 
sociais (IN SRF nº 247, de 2002, artigo 
47, § 2º).

Os recursos recebidos a título de 
repasse, oriundos do Orçamento Geral 
da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, pelas 
empresas públicas e sociedades de 

economia mista (IN SRF nº 247, de 
2002, artigo 47, § 2º).

As receitas financeiras de acordo com 
o Decreto nº 5.442, de 2005, estão 
reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da 
COFINS incidentes sobre as receitas 
financeiras. 

Em observância ao artigo 4º da 
Lei Federal nº 12.101, de 27 de 
novembro de 2009, aos artigos 19 e 
20 do Decreto Federal nº 7.237, de 
20 de julho de 2010, e ao artigo 24 
da Portaria do Ministério da Saúde 
nº 1.970, de 16 de agosto de 2011, o 
número de atendimentos a pacientes 
do SUS foi superior ao limite mínimo 
estabelecido de 60% em relação ao 
total de atendimentos efetivados pela 
Entidade, como segue:
 

2014 2013

Atendimentos ambulatoriais
SUS
Convênios e particulares

Internações hospitalares
SUS
Convênios e particulares

Quantidade de
atendimentos

74.651
8.111

 
82.762 

 
8.610
1.121 

9.731

Quantidade de
atendimentos

78.619
8.686

87.305

8.372
1.113

9.485

Percentual

90%*
10%

100%

88%
12%

100%

Percentual

90%*
10%

100%

88%
12%

100%

2014 2013

ISS (5% s/ prestação de serviço
IR e CS (34% s/ superávit do exercício
PIS/ Cofins (0,65% / 3,0% s/ prestação de serviços

1.105
1.823
807

3.735

982 
2.316
717

4.015

Sergio Antonio Garcia Amoroso 
Presidente do Conselho

Gilberto Cipullo 
Presidente do Conselho Fiscal

José Carlos de Oliveira 
Superintendente 

Adm/Financ. - CEO

Edvaldo Fernandes de Souza 
Contador CRC 1SP147480/0-6

Cassio O. Barbosa 
Contador CRC 1SP269018/0-7 

ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S

2014 2013

Subvenções e convênios (a)

Terreno (b)

Edificações e reformas (c)

Maquinas e Equipamentos (c)

Circulante

Não Circulante

24.557

4.447

7.647

8.180

44.831

24.557

20.274

5.049

4.447

7.605

7.395

24.496

5.049

19.447

12. Subvenções e Convênios

(*) Parágrafo único. Para efeitos de atendimento do disposto no caput, a participação do componente 
ambulatorial SUS será de no máximo 10%, devidamente comprovado.

Cota patronal ao INSS
Total

9.941
9.941
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O GRAACC atua nas esferas governamentais para mostrar a importância da instituição para o país e garantir recursos 

para equipamentos e reformas no hospital. A captação é feita por meio de emendas parlamentares feitas ao Orçamento 

Geral da União e indicados por deputados e senadores no uso do direito que têm de alocar recursos públicos durante seu 

mandato. Confira abaixo a relação de parlamentares que foram parceiros do GRAACC em 2014:

Parlamentares parceiros  
dO GRAACC

PARLAMENTAR  FUNÇÃO ESTADO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GRAACC 
Combatendo e vencendo o câncer infantilRelatório de Atividades 2014

Gabriel

Paciente do GRAACC

Alexandre Leite
Alexandre Pereira

Dep. Federal
Dep. Estadual

SP
SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

RS
SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP
AM

SP
RJ
RJ

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG
MG

RR

MG

AP

AC

Dep. Federal
Dep. Federal

Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal

Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal

Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal

Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal
Dep. Federal

Dep. Federal

Dep. Federal

Dep. Federal

Dep. Federal

Dep. Federal

Dep. Federal

Dep. Federal

Dep. Federal

Dep. Federal

Dep. Federal

Dep. Federal
Dep. Federal

Dep. Estadual

Dep. Estadual

Senador

Senador

Aline Corrêa
Arlindo Chinaglia
Aloysio Nunes  

Arnaldo Faria de Sá
Bruna Furlan
Darcísio Perondi
Devanir Ribeiro
Diego Andrade
Dimas Fabiano
Duarte Nogueira
Eduardo Suplicy

Fábio Ramalho
Evandro Milhomen

Flaviano Melo
Fernando Capez
Gabriel  Chalita 
Geraldo Thadeu 
Jefferson Campos
João Dado 
João Magalhães 
Jooji Hato
Jorge Tadeu Mudalen
José Aníbal
José Mentor
Keiko Ota
Leonardo Quintão
Luciano Castro
Luiza Erundina
Mara Gabrilli 
Marcelo Aguiar
Mauro Lopes 
Missionário José Olímpio
Miro Teixeira
Nelson Bornier
Paulo Maluf 
Paulo Pereira da Silva
Penna
Rebecca Garcia 
Renzo Braz
Roberto de Lucena
Roberto Freire
Rodrigo de Castro
Saraiva Felipe
Tiririca
Vanderlei Macris
Walter Feldman
Willian Dib

Antonio Carlos Mendes Thame

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z
Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z
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