
Corrida dos Sonhos reúne mais de 8 mil 
pessoas pelo combate ao câncer infantil
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HOSPITAL DO GRAACC RECEBE 
CERTIFICAÇÃO POR EXCELÊNCIA 
NA SEGURANÇA DO PACIENTE
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Neste ano, a história do GRAACC está 
marcada por uma grande conquista. 
Nosso hospital conquistou o selo Joint 
Commission International (JCI) de 
acreditação hospitalar, o que significa 
que temos uma assistência médica 
de excelência mundial e focada na 
segurança do paciente.

Dos cerca de 6 mil hospitais do país, 
somente 33 têm essa chancela, e 
somos o primeiro centro de oncologia 
pediátrica a receber tal selo. 

nosso orgulho

Isso só é possível porque o GRAACC, além 
da excelência na infraestrutura e equipes 
altamente capacitadas, conta com a doação 
de pessoas e empresas, como você, que 
contribuem para que crianças tenham 
acesso ao que há de melhor no mundo 
para a cura do câncer.

Nesta edição, você também irá conhecer 
uma história inspiradora de um de nossos 
pacientes e saber mais sobre as atividades 
desenvolvidas pela instituição no último 
semestre. Boa leitura!

Na estrada da vida

Faça sua doação 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.

SUA CONTRIBUIÇÃO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO Receba o Estou com o GRAACC em seu 
e-mail. Solicite a mudança de envio em 
mantenedor@graacc.org.br. Você ajuda 
o GRAACC a reduzir o consumo de papel, 
custo de postagem e ainda colabora com a 
sustentabilidade do planeta.Participe desta 
campanha de sustentabilidade do GRAACC.

Nos dias 11 e 12 de agosto, o Hospital 
do GRAACC promoverá o II Simpósio de 
Neurocirurgia Oncológica Pediátrica da 
América Latina, com participação do 
Dr. Jonathan Finlay, especialista norte-
americano em neuro-oncologia. Desde 
2015, o Hospital do GRAACC mantém 
uma parceria com a Universidade de 
Ohio para troca e disseminação de 
conhecimento.

No dia 26 
de julho, 
acontecerá 
o 2º Jantar 
de Gala do 
GRAACC 

na Sala São Paulo. O evento contará 
com a apresentação do pianista 
Arthur Moreira Lima, acompanhado 
da Orquestra Bachiana Filarmônica 
SESI-SP. O ex-ministro Maílson da 
Nóbrega é o anfitrião da festa. Os 
convites já estão disponíveis pelo 
telefone (11) 5908-9100 e e-mail 
rafaelasales@graacc.org.br.

agenda

DE JANEIRO A ABRIL

O tradicional 
Jantar Italiano 
será realizado 
no dia 19 
de outubro, 
às 20h, no 
Esporte Clube 
Pinheiros.

Reserve o seu 
convite pelo 

telefone (11) 5908-9100 ou pelo e-mail 
rafaelasales@graacc.org.br.

No início de 2017, o paciente Renan Afonso, de 17 
anos, teve uma das maiores alegrias da sua vida: 
foi aprovado para o concorrido curso de Medicina 
da Universidade Estadual de Montes Claros 
(Unimontes).

Segundo ele, o período em que esteve em 
tratamento no Hospital do GRAACC foi muito 
importante no processo de escolha do curso. 
“Eu percebi como era decisivo o papel de um 
médico na vida de um paciente, 
então tive vontade de cuidar das 
pessoas, assim como cuidaram de 
mim”, disse.

Tudo começou quando Renan 
estava prestes a completar 15 
anos e recebeu o diagnóstico de 
que estava com câncer no osso. 
Imediatamente, ele e a mãe 
fizeram as malas e viajaram de 
Montes Claros até São Paulo, 
para o Hospital do GRAACC.

217 1ª Consulta 82 Radioterapia 
Pacientes

21
Transplantes de 
Medula Óssea

112 Casos Novos 2405 Radioterapia 
Sessões

83,6
Taxa de 
Ocupação (%)

10266
Consultas 
Médicas

507 Internações 11
Média de 
Permanência (Dias) 

6215 Quimioterapias 
Aplicações

663
Procedimentos 
Cirúrgicos

No dia 26 de agosto, haverá mais uma 
edição do McDia Feliz. Nesse dia, toda a 
renda obtida com a venda dos sanduíches 
Big Mac, vendidos separadamente ou 
na McOferta (deduzidos os impostos), é 
revertida para instituições que cuidam de 
adolescentes e crianças com câncer.

A arrecadação de parte dos restaurantes McDonald`s da cidade de São 
Paulo e região será destinada aos projetos do GRAACC e da Casa Ronald 
McDonald São Paulo - Moema.

Este ano o tíquete tem o valor de R$ 15,50. Para adquiri-los 
antecipadamente entre em contato pelo telefone (11) 5908-9100
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No período de um ano, ele passou por diversas 
sessões de quimioterapia, fez uma cirurgia e teve 
a perna esquerda parcialmente amputada para a 

retirada do tumor. Para não perder o ano letivo 
durante esse período, Renan teve aulas com a 
Escola Móvel no hospital.

Sempre muito estudioso, Renan não desanimou 
mesmo durante o tratamento e seguiu se 

preparando para passar no vestibular. 
Depois que teve alta, voltou para 

sua cidade em Minas Gerais e 
continuou estudando até chegar a 
data da prova. 

Atualmente, ele visita o hospital 
a cada 40 dias apenas para 
acompanhamento. A partir 
de agora, o foco dele está 
na faculdade e seu sonho é 
especializar-se em ortopedia. 

II PLANO 
Symposium
Pediatric Latin 

American 
Neuro-Oncology

Sao Paulo - Brazil
2017



Meta 1 –  Identificar os pacientes 
corretamente

Meta 2 –  Melhorar a comunicação 
efetiva

Meta 3 –  Melhorar a segurança 
de medicamentos de 
alta vigilância

Meta 4 –  Assegurar cirurgias com local 
de intervenção, procedimento 
e paciente corretos

Meta 5 –  Reduzir o risco de infecções 
associadas aos cuidados de 
saúde

Meta 6 –  Reduzir o risco de lesões 
ao paciente decorrentes 
de queda
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O Hospital do GRAACC, o Instituto de 
Oncologia Pediátrica (IOP/GRAACC/
UNIFESP), acaba de conquistar o 
selo da Joint Commission International 
(JCI) de acreditação hospitalar, o que 
chancela o compromisso do hospital 
em garantir a segurança e excelência 
nos serviços prestados ao paciente. 

Dos cerca de 6 mil hospitais brasileiros, 
apenas 33 deles são acreditados. O 
Hospital do GRAACC agora faz parte 
desse seleto grupo, além de ser o 
primeiro hospital especializado em 
oncologia pediátrica no Brasil a 
receber a certificação.

O processo foi iniciado com a aquisição 
do manual da JCI e a formação de 
grupos multiprofissionais que, em 
conjunto com o setor da Qualidade 
e Gestão de Riscos, estudaram e 
iniciaram as melhorias nos processos 
já existentes, conforme os padrões 
contidos nos capítulos do manual, 
tais como metas internacionais de 
segurança do paciente, avaliação e 
cuidados dos pacientes, anestesia e 
cirurgia, gestão de medicamentos, 
educação do paciente e família, 
melhoria da segurança e qualidade, 
prevenção e controle de infecções, 
governo e liderança, gerenciamento 
das instalações, gerenciamento 
de informações e qualificação e 
educação dos profissionais. E no 
decorrer dos últimos 2 anos, com o 
auxílio de uma consultoria externa 
do Hospital Israelita Albert Einstein, 
os profissionais do GRAACC puderam 
discutir e consolidar tais melhorias 
visando não somente a segurança do 
paciente, mas também do ambiente e 
do profissional. 

Em março, O Hospital do GRAACC foi 
submetido a uma rigorosa avaliação 
de acreditação, feita por auditores 
internacionais da JCI, na qual foram 
verificadas as conformidades existentes 
em nossos processos que asseguram 
a qualidade e a segurança no cuidado, 
nas diferentes áreas, conforme 
preconizado no manual de avaliação.
 
Estar conforme com estas exigências 
e ter conquistado a acreditação 
confere ao hospital uma segurança 
no atendimento aos pacientes, pois 
uma série de barreiras e etapas foram 
instituídas nos processos com o objetivo 
de detectar qualquer problema que 
possa interferir na segurança do 
paciente. 

Vale ressaltar que os padrões 
hospitalares da Joint Commission 
International são desenvolvidos 
por especialistas de todo o 
mundo, para avaliar a qualidade e 
segurança da assistência, bem como 
ajudar as organizações a medir, 
avaliar e melhorar o desempenho 
continuamente.

“A certificação concedida pela JCI é 
um resultado de um enorme trabalho 
de melhoria nos procedimentos e 
processos internos que contou com 
o envolvimento de um número muito 
grande de pessoas e nos posiciona 
ao lado das instituições que oferecem 
as melhores práticas no atendimento 
com segurança aos pacientes” celebra 
o Superintendente Médico, Dr Sérgio 
Petrilli. “Aproveito para agradecer 
imensamente o corpo assistencial e 
administrativo do GRAACC, que se 
envolveu de forma extremamente 
dedicada e competente, para que nosso 
objetivo fosse alcançado”, completa.

A Joint Commission International 
(JCI) é uma organização 
norte-americana responsável 
por identificar, mensurar e 
compartilhar as melhores práticas 
internacionais de qualidade e 
segurança do paciente. Um grupo 
de auditores avalia cerca de 1,3 
mil itens no hospital, por meio de 
entrevistas e vistorias por todas 
as áreas, e no final julga se a 
instituição está em conformidade 
para receber o selo da JCI. A cada 
três anos o hospital acreditado 
passa por uma nova avaliação.

O que é a JCI?

HOSPITAL DO GRAACC CONQUISTA 
SELO DE EXCELÊNCIA HOSPITALAR 
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As 6 metas internacionais 
de segurança do paciente
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Empresas podem investir na cura de crianças e adolescentes 
com câncer, fazendo doações ao GRAACC com valores a partir 
de R$ 1 mil por um período mínimo de 12 meses. As empresas 
investidoras contribuem com os custos do hospital, que 
oferece anualmente tratamento para mais de 3 mil crianças 
e adolescentes com câncer de alta complexidade e tem uma 
previsão orçamentária para este ano de R$ 117 milhões.

Uma desses parceiras é a ZBRA Soluções. “Por mais um 
ano, temos o prazer de contribuir para que o GRAACC possa 

Atualmente, são empresas sócias investidoras do GRAACC:

acontece

SHOPPING 
ELDORADO
Toda primeira segunda-feira do 
mês, os clientes que estacionam no 
Shopping Eldorado estão ajudando o 
GRAACC, já que toda a renda líquida 
do estacionamento é doada pela 
empresa para a nossa instituição. 
O shopping também mobiliza seus 
lojistas a recolherem Notas Fiscais 
em prol das crianças do GRAACC.

MULTIPLUS

Você sabia que clientes do 
programa de fidelidade Multiplus 
podem trocar pontos por doações 
ao GRAACC? A empresa é parceira 
da instituição e, além de mobilizar 
seus clientes para fazer a doação 
de pontos, também destina parte 
de seu Imposto de Renda para 
o GRAACC, por meio de Lei de 
Incentivo, e participa da campanha 
McDia Feliz.

TORRA TORRA

A Torra Torra convida seus 
colaboradores a ajudarem a 
combater e vencer o câncer 
infantojuvenil. A cada R$2,00 
doados por funcionários, mediantes 
contribuição facultativa, descontada 
em folha de pagamento, a empresa 
dobra o valor para o GRAACC.

•  1º REGISTRO DE IMÓVEIS E 

ANEXOS DE CATANDUVA/SP

• ACTUA TRADE

• ADRIANO SILVA IMÓVEIS

• AFGLOBAL BRASIL

• AIRTEMP AR CONDICIONADO

•  ALL TRUST SERVIÇOS E 

CONSULTORIA

•  ALLINK SERVICE NEUTRAL 

PROVIDER

• ALMA CULINÁRIA

• ALUPAR - TAESA

• ANOREG/SP

•  ANTILHAS GRÁFICA E 

EMBALAGENS

• ARTESLAR PRESENTES

•  ASSESSORIA JURÍDICA 

ZORUB & BORELLI

• ASSISTENTE DE VIAGEM

• ATLANTA TOUR

• AUTO POSTO LINDT

• AUTO POSTO LUSON

• AVANZI TELECOM

•  BANCO INDUSVAL & 

PARTNERS

• BIANCA GIBBON

• BLU LOGISTICS

• BOMAX DO BRASIL

•  CBE - COMPANHIA 

BRASILEIRA DE 

ESTERILIZAÇÃO

• CIBRAPEL

•  CLARIN RESINAS PLÁSTICAS

• CORBAN EMBALAGENS 

• CRIOGÊNESIS

• CS BRASIL

•  DARYUS CONSULTORIA 

E TREINAMENTO EM 

INFORMÁTICA

• DRINA PRESENTES

• ECOSCARD

• EMBRACON SEGUROS

• EMISSORAS ASSESSORIA

•  FB CONSULTORIA

•  FERNANDES, FIGUEIREDO, 

FRANÇOSO E PETROS 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

• FLÁVIO MOTOS

•  GABMED PRODUTOS 

ESPECÍFICOS

• GERMED PHARMA

• GESTOR CRÉDITOS

• GRUPO CIMCORP

 GRUPO PROTEGE

•  H.B. CAVALCANTI E 

MAZZILLO ADVOGADOS

•  ICB - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

BARCHA

•  INSTITUTO CARDIOS DE 

ENSINO E PESQUISA

•  INSTITUTO NET CLARO 

EMBRATEL

•  KUKA BABY

•  LCV EMPREENDIMENTOS

•  LELLO

•  LIBERCON ENGENHARIA

•  LINDOYA VERÃO

•  LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS

•  LOJAS MATSUMOTO

•  LOOK QUÍMICA

•  MELITTA

•  MILENO

•  MINAS DE PRESENTES

•  ONDINA ALIMENTAÇÃO

•  PHYTOESSENCE 

FRAGRÂNCIAS

•  QUORUM ESSÊNCIAS

•  RN INCORPORADORA & 

CONSTRUTORA

•  ROWA DO BRASIL

•  SDI DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIÁRIO

•  SPGEO ENGENHARIA DE 

FUNDAÇÕES

•  STECK MATERIAIS ELÉTRICOS

•  TAIMES COMERCIAL

•  TENNECO BRASIL

•  VBSO ADVOGADOS

•  VEGUS

•  VEPAKUM EMBALAGENS

•  VERBO EMPREENDIMENTOS

•  VOGEL TELECOM

•  VULT COSMÉTICA

•  WORKING ASSOCIAÇÃO DE 

INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

•  YOU, INC

•  ZBRA SOLUÇÕES

continuar em seu trabalho de excelência e ajudar tantas crianças 
e adolescentes em um momento difícil de suas vidas. Nesse ano 
acompanhamos um pouco mais de perto os trabalhos e ações, 
e pudemos, mais uma vez, comprovar a seriedade e carinho da 
equipe do GRAACC e o quão importante é a união de pessoas e 
empresas para que esse trabalho maravilhoso continue ao longo 
dos anos.” - Milton Terra, da ZBRA Soluções.

Entre em contato pelo graacc@graacc.org.br 
e invista nessa causa!

DROGA RAIA  
EDITORA MOL 
 REVISTA SORRIA
A Sorria é uma revista 
bimestral que fala de uma 
forma leve sobre coisas 
importantes da vida e que 
ainda ajuda o Hospital do 
GRAACC a combater o câncer 
infantil. A publicação é feita 
pela Editora Mol e vendida na 
Droga Raia.

A Casa Ronald McDonald São Paulo - Moema comemorou 10 anos de existência 
reunindo 400 pessoas na 1ª Feijoada do Bem. O evento, que aconteceu em maio na 
Sede Social do Iate Clube de Santos, teve a renda revertida para compor os custos 
de manutenção da casa, que hospeda pacientes em tratamento no Hospital do 
GRAACC e que moram distante da capital paulista.

ESTAS SÃO AS EMPRESAS QUE REALIZARAM CAMPANHAS E AÇÕES EM PROL DO GRAACC NESTE SEMESTRE

AB RIO (TÁXI LEGAL), ACHÉ LABORATÓRIOS, AÇOVISA, ARTEIRAS DA SÃO BENTO, AVIANCA, ASSOCIAÇÃO 21 TOMATES FRITOS, AUTOPEL, 

BETTANIN, BIODINA, BNPP, BRADESCO AMEX, BRADESCO BÔNUS CLUBE, BRIGHTNESS, CBSM / DOTZ, CLUBE AUDI A3, COMUNIDADE 

CHINESA, DJ BAN - DOE DANCE, DREAM PLASTIC, DROGA RAIA, EDITORA ATLAS/GRUPO GEN, EDITORA MOL / REVISTA SORRIA, EDITORA 

WMF MARTINS FONTES, ESPORTE CLUBE MOLEQUE TRAVESSO – SAMBA DO GUARANI, ETC&ARTS, FÃ CLUBE ULTRAVIOLET, FÁBIO 

RIBEIRO, FAM, FERNANDA BRAZ, GIULIANA FLORES, GRUPO ESPÍRITA IRMÃO ALEXANDRE, GRUPO ESTAMPARIA SÃO CAETANO DO SUL, 

GTA, HYPE CHIC / BABY BUM, IBEP / EDITORA NACIONAL, ÍDOLOS ETERNOS, INSTITUTO CARDIOS, INTELÍTERA EDITORA (JOSÉ CARLOS 

DE LUCCA), JHSF, LENOVO, LIMPADORA ESTRELA, LIVELO, LU STYLO HAIR, MALAGUETA FASHION, MANENG, MESEEMS, MEXERICA, MILLS 

ESTRUTURAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A (AYMAR ALMEIDA), MULTIPLUS, NEW DOG, ONG UNIDOS PARA O BEM, PARANGOLÉ, 

PRAXIAN, PROFESSOR LUIZ CARLOS GOMES, PROTESTO DO BEM, PTP – ME & MY MOM, PUBLIALPHA, RESTAURANTE AMÉRICA, ROOTSEC 

TREINAMENTOS, SHOPPING CENTER 3, SHOPPING ELDORADO, SUMIRÊ, TATUADOR CAIO GARIBALDI, TORRA TORRA, ULTRACERAM, 

YAKISSOBA FACTORY.
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aconteceu

A Corrida dos Sonhos GRAACC 
reuniu mais de 8 mil pessoas 
nas imediações do Parque do 
Ibirapuera, no dia 14 de maio, 
em São Paulo. Toda renda líquida 
das inscrições e os patrocínios 
são revertidos para custear 
o tratamento de crianças e 
adolescentes no Hospital do 
GRAACC. O ator Daniel Rocha foi o 
padrinho desta edição da corrida.

Wallisson, paciente do GRAACC

Patrocínio Master

Emissora e 
Rádio Oficiais

Apoio

Realização

Patrocínio

Copatrocínio

Colaboração
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