
JULHO A DEZEMBRO • 2021 • Nº 56

Daniel,
paciente do 
GRAACC



114
Pacientes de Radioterapia

1.075
Internações

803
Procedimentos Cirúrgicos

42
Transplantes de Medula Óssea

13.251
Exames de Imagens

71,8
Taxa de Ocupação (%)

356
Primeiras Consultas

2.471
Sessões de Radioterapia

197 
Novos Casos

17.732
Consultas Médicas

Desafio Virtual GRAACC 30 anos
Escolha uma modalidade e participe deste 
desafio pelo combate do câncer infantojuvenil 

Atenção às provas

Caminhada: 500m; 1km; 2km e 3km

Corrida: 5km; 10km; 21km e 42km

Natação: 150m; 300m; 500m; 600m;

1.000m e 1.200m

Ciclismo: 30km; 50km; 70km e 100km

Acesse o site do GRAACC e inscreva-se até 
30 de novembro. Sua participação ajuda a 
curar crianças com câncer.

McDia Feliz
Dia 23 de outubro é dia de Big Mac!
Participe da maior campanha de arrecadação de 
recursos para o combate do câncer infantojuvenil.

Adquira tíquetes McDia e produtos GRAACC exclusivos, 
ligando para (11) 5908-9113.

Cartões de Natal e Calendários GRAACC
O Natal está chegando e os cartões e os calendários 
GRAACC já estão disponíveis.

Acesse o site www.lojagraacc.com.br e adquira  
seus produtos.

Os valores arrecadados são revertidos para o 
tratamento das crianças e adolescentes do Hospital 
do GRAACC.

8,7
Média de Permanência (Dias)

9.903
Aplicações de Quimioterapia
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Sua doação 
com mais  
comodidade

Se você é cliente dos bancos Bradesco, Santander, Itaú ou Banco do Brasil, 
pode optar por fazer sua doação ao GRAACC via débito automático. Para 
isso, basta entrar em contato pelo e-mail mantenedor@graacc.org.br,  
telefone (11) 5908-9100 ou WhatsApp  (11) 97204-7177 e solicitar a mudança.

Nesta edição, celebramos 30 anos e convidamos você para uma viagem no tempo pelas nossas 
maiores conquistas. Desde o início, nossa equipe foi incansável na busca pelo que havia de mais 
avançado em oncologia pediátrica. Foi assim que transformamos a história de Guilherme, que você 
conhecerá nas próximas páginas, e 8.450 pacientes para quem oferecemos todas as chances de 
cura com qualidade de vida.

Ao longo desta trajetória, contribuímos para elevar as taxas de cura no país pelo conhecimento, 
tecnologia, pesquisa e formação de novos profissionais. Chegamos até aqui com o apoio de 
pessoas, como você, e a continuidade deste trabalho só é possível, porque confia em nós.

Muito obrigado e boa leitura!
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Meses após ter alta do tratamento, Guilherme venceu um torneio de tênis. 

Hoje, ele também cuida da saúde de outras pessoas como educador físico.

A história de Guilherme Pinheiro, 41 anos, 
cruzou-se com a do GRAACC quando ele tinha 
apenas 14 anos e ainda vivia em Mococa, no 
interior de São Paulo. Era um adolescente cheio 
de amigos e amava praticar esportes. Por  isso 
mesmo, não se surpreendeu muito ao notar 
uma espécie de “bolinha” no pé esquerdo, 
pensando ser uma lesão.

Quando percebeu que não havia melhora, 
buscou ajuda médica. “De início, quem 
me atendeu achou que era um cisto. Mas, 
na punção, saiu sangue e comecei a me 
preocupar”, conta.

O diagnóstico mostrou a existência de um 
Sarcoma Ewing, um tipo de câncer que atinge 
ossos ou partes moles. No caso de Guilherme, 
o tumor estava em uma área de cartilagem e 
ele precisou de cirurgia.

Foi o avô, que era médico e também fazia 
parte da Escola Paulista de Medicina da 
Unifesp, quem recomendou o GRAACC. “Na 
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época, quem me atendeu foi o Dr. Sérgio 
Petrilli que, junto com a equipe, salvou a 
minha perna e me curou”, conta Guilherme. 

Além do aspecto físico, o emocional foi difícil 
para o adolescente, que teve que deixar a escola 
e se mudar apenas com a mãe para São Paulo. 
Precisou lidar com o risco de amputação da per-
na e, em determinada fase do tratamento, che-
gou a pesar apenas 24 quilos. “Se eu pudesse 
dizer algo a quem está passando por tratamento 
diria, embora pareça clichê: não deixe de sonhar. 
Foi pensar em estar na quadra, na piscina ou 
surfando o que me motivava durante as sessões 
de quimioterapia, realizadas por um ano e dois 
meses  no GRAACC”, aconselha Guilherme. 

No final do tratamento, foi possível conservar 
sua perna e ainda assim curá-lo. Três meses 
depois da alta, voltou a praticar esportes. Em 
mais seis meses, foi campeão de um evento 
de tênis do clube da sua cidade.

“Há 20 anos, me tornei professor de Educação Física 
e de Tênis e fiz dessa a minha profissão para me de-
safiar”, conta Guilherme, que hoje vive com a esposa 
em Balneário Camboriú, Santa Catarina.  

Assim como Guilherme, milhares de pacientes vence-
ram o câncer com a ajuda de doadores, como você, 
durante estes 30 anos, reforçando nossa crença de 
que o GRAACC existe para oferecer um futuro todo 
pela frente a milhares de crianças e adolescentes.

“Ter um câncer na adolescência 

me transformou. Hoje agradeço, 

não pela doença, mas por quem 

me tornei em razão dela.”
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Nosso orgulho



GRAACCde



Neste ano, alcançamos um novo marco: 
30 anos de existência oferecendo todas as 
chances de cura do câncer infantil. Milhares 
de vidas salvas, milhares de famílias com seus 
filhos saudáveis, milhares de crianças e adoles-
centes com um futuro todo pela frente.

Nosso complexo hospitalar, localizado na 
Vila Clementino, em São Paulo, tornou-se 
referência no tratamento especializado em 
oncologia pediátrica, principalmente nos 
casos mais complexos, alcançando altas taxas 
de cura, com índice médio de 71%, acima da 
média nacional, que é de 64% (INCA, 2016). 
Oferecemos tudo o que o tratamento exige 
em um único lugar: centro de diagnóstico, 
quimioterapia, radioterapia, transplante 
de medula óssea, centro cirúrgico e UTI 
pediátrica, entre outros serviços. 

Mas estes resultados só foram possíveis 
porque contamos com uma aliança, em que 
a sociedade apoia, doa e se voluntaria, o 
empresariado participa voluntariamente dos 
conselhos com foco em gestão eficiente, e 
a universidade oferece convênio técnico e 
científico, que permite o desenvolvimento de 
pesquisa, ensino e extensão, formando novos 
especialistas e difundindo o conhecimento 
sobre o diagnóstico precoce e o tratamento do 
câncer infantojuvenil em todo o Brasil.

Nestas três décadas de história, temos 
orgulho de cada uma das fases que vivemos. 
Foram elas que nos permitiram formar uma 
equipe comprometida, humana, capacitada 
e experiente, para tratar os mais complexos 
tipos de câncer infantil. 

Com cerca de 780 funcionários e 500 
voluntários, atendemos anualmente por volta 
de quatro mil crianças e adolescentes, de zero 
a 18 anos. 

Tratamento especializado 

O câncer pediátrico é uma doença que 
abrange diversos tipos de diagnósticos, cada 
um com suas possibilidades de tratamentos 
mais eficazes e seus próprios desdobramentos 

esperados. Por acreditarmos que a expertise 
dos nossos profissionais seja essencial 
para obtermos os melhores resultados, 
setorizamos o nosso atendimento por 
diagnóstico de câncer pediátrico, de 
modo que nosso paciente seja tratado 
por uma equipe inteira com conhecimento 
profundo sobre o seu tipo de tumor. 

Evolução constante 

Para continuar liderando os avanços 
da especialidade e ampliando cada 
vez mais tanto a expectativa quanto a 
qualidade de vida das cerca de quatro 
mil crianças e adolescentes com câncer 
que passam anualmente por nosso 
hospital, promovemos mudanças em sua 
estrutura organizacional. Após 30 anos 
à frente do GRAACC, Dr. Sérgio Petrilli, 
um dos mais renomados oncologistas 
pediátricos do país, se aposentou, 
deixando o cargo de superintendente 
médico.  A oncologista pediátr ica, 
Dra. Monica Cypriano que também 
atua no GRAACC desde a fundação e 
foi capacitada em Onco-Hematologia 
Pediátrica e Transplante de Medula 
Óssea durante quatro anos no St. Jude 
Children’s Research Hospital (EUA), 
assume a liderança médica do hospital.

As mudanças no organograma começaram 
no início do ano passado com a chegada 
de um novo superintendente geral , 
Dr. André Negrão, que está direcionando 
seus esforços para promover maior eficiência 
de gestão e melhorar ainda mais nossos 
processos internos. 

“Nosso compromisso para os próximos anos é 
continuar evoluindo sempre e atendendo com 
muita excelência nossos pequenos pacientes”, 
reforça o Superintendente Geral do GRAACC, 
Dr. André Negrão.

Dentre os próximos passos, temos a previsão 
da segunda fase de expansão física do 
hospital, construindo um novo prédio para 
ampliar os atendimentos. E manteremos a 
gestão e a governança direcionadas aos 
avanços da oncologia pediátrica, com 
investimentos maciços em terapêuticas 
baseadas em genética, protocolos cada 
vez mais personalizados, com mais eficácia 
e menos efeitos colaterais.  Tudo isso para 
continuar oferecendo uma vida saudável a 
milhares de crianças e adolescentes. 

Nas próximas páginas,  convidamos 
você, que faz parte desta história, a uma 
viagem no tempo aos nossos momentos 
mais importantes.

Conseguimos oferecer todas 

as chances de cura do câncer infantil,  

porque contamos com  o apoio 

da sociedade, que acredita em nosso 

trabalho e contribui para alcançarmos 

estas conquistas.

E x i s t i m o s  p a ra  c u ra r  e  s a l v a r  v i d a s !
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1991
Fundação do  GRAACC

Inspirado pelo modelo inovador do St. Jude 
Children’s Research Hospital, de Memphis, nos 
Estados Unidos, o médico Dr. Sérgio Petrilli, o 
engenheiro Jacinto Guidolin e a voluntária Lea 
Della Casa Mingione iniciam o  GRAACC.

N o s s a  h i s t ó r i a
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1998
Inauguração do 
Hospital do  GRAACC

Com 11 andares em uma área 
de 4.200 m2, o hospital faz uma 
parceria técnico-científica com a 
Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), para assegurar o ensino 
e a pesquisa dentro da instituição. 
É inaugurada a Brinquedoteca 
Terapêutica Senninha, com a parceria 
do Instituto Ayrton Senna.

1993
Inauguração da primeira casa de apoio 
para hospedar pacientes de cidades 
distantes de São Paulo.

1995
Início das obras do Hospital do  GRAACC.

Após o incentivo de patronos, o projeto 
inicial de cinco andares cresce.
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2004
Inauguração do Centro de Diagnóstico 
por Imagem.

Construímos a primeira quimioteca do 
Brasil, um espaço lúdico, preparado para 
ações de humanização que minimizam o 
impacto quimioterápico nos pacientes.

1999
Início das atividades do Laboratório 
de Criopreservação, do Centro de 
Transplante de Medula Óssea e do 
Centro Cirúrgico.

2009
Criação do Serviço de Hemoterapia: 
Unidade de Coleta e Transfusão.

2011
Início das obras de expansão  
do hospital.

2007
Inauguração da Casa 
Ronald McDonald São 
Paulo – Moema.

2008
O Centro de Transplante de Medula 
Óssea do GRAACC passa a ser habilitado 
pelo Ministério da Saúde para a realização 
de mais um tipo de procedimento: o 
alogênico não aparentado.

2001
Início das atividades nos Laboratórios 
de Genética, Biologia Molecular 
e Hematologia.
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2015
Inauguração do Centro 
de Neurocirurgia e do 
Pronto Atendimento. 
Início da quimioterapia 
intra-arterial.

2013
O hospital dobra 
de tamanho com a 
inauguração do novo 
prédio – Unidade Pedro 
de Toledo.

Conclusão da primeira fase de expansão 
do hospital. Com o novo prédio, o 
GRAACC passou a oferecer em seu 
próprio espaço todos os serviços 
multiprofissionais e de tratamento, como 
a radioterapia.

2014
Início das atividades no Centro de 
Radioterapia Pediátrica do  GRAACC.

Torna-se a primeira instituição 
especializada em oncologia pediátrica 
da América Latina a contar com 
um equipamento de ressonância 
magnética dentro do centro cirúrgico.
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2020
Marca de mil aplicações de 
quimioterapia intra-arterial 
para o tratamento de 
retinoblastoma, com 
preservação do globo ocular na 
maioria dos casos.

O atendimento é mantido com 
segurança durante a pandemia.

2021
O GRAACC completa 
três décadas, cada vez 
mais consolidado como 
hospital referência em 
oncologia pediátrica 
Marco de 900 transplantes de medula 
óssea realizados.

2016
Inauguração da Sala de Simulação Realística. 
Os profissionais do Hospital do GRAACC e 
de instituições parceiras são capacitados 
em ambiente interativo e participativo, com 
robôs que simulam as respostas de pacientes.

2019
Ampliação do 
atendimento, com a 
inauguração de novas  
alas de internação e  
de quimioterapia.  

2017
Conquista da certificação internacional 
Joint Commission International, um dos 
principais selos internacionais de qualidade 
e segurança para centros médicos. 

2018
Inauguração do Espaço da Família 
Ronald McDonald.
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Julia, paciente do 
GRAACC, e Daniela, 
enfermeira



OBRIGADO 

POR FAZER PARTE DA 
HISTÓRIA DO

Giovanna,
paciente do GRAACC, 
e Dra. Natalia



A legislação brasileira permite que pessoas e empresas possam ajudar o GRAACC por meio das Leis de Incentivo Fiscal. Empresas que apuram pelo 
lucro real e pessoas físicas declarantes do modelo completo podem destinar parte do Imposto de Renda devido para projetos do GRAACC aprovados 
em Fundos de Conselhos de Direitos das Crianças (FUMCAD), que repassam os valores para a instituição. 

Ao doar pelas Leis de Incentivo, você colabora para que milhares de crianças e adolescentes tenham acesso ao melhor tratamento para diversos tipos 
de câncer, com altas taxas de cura.

Estas empresas destinaram parte de seu Imposto de Renda devido para o GRAACC: 

• GRUPO YAMAHA 
MOTOR DO BRASIL

• CADAM 

• CONSIGAZ

• ONET

• ARKEMA   

• HAITONG BANCO DE 
INVESTIMENTO DO BRASIL 

• TIMKEN DO BRASIL
• TRANSUNION

• MAYEKAWA • TRANSMARONI • VERDE ASSET MANAGEMENT 

• CONSTANTA • GRUPO PANDURATA

• RAÇA TRANSPORTES

• GASBALL

• TAKEDA

• PYSKO

• TEGMA
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Pelo programa Empresa Investidora, pessoas jurídicas realizam doações mensais ao GRAACC e colaboram na manutenção das atividades do Hospital. 
Para fazer parte deste grupo, entre em contato pelo telefone  (11) 5904-6607 ou pelo e-mail graacc@graacc.org.br e receba todas as informações.

• APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL 
• BANCO ALFA
• FLASH COURIER
• FUNDAÇÃO KONDOR

• 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E 
ANEXOS DE CATANDUVA
• ADRIANO SILVA IMÓVEIS 
• AFINE-SE EMAGRECIMENTO INTELIGENTE
• ALL TRUST
• ALMA CULINÁRIA
• ALUPAR – TAESA
• ANOREG - SP
• ANTILHAS EMBALAGEN
• ARTENGI
• ASSISTENTE DE VIAGEM
• AUTO POSTO BOSQUE DA SAÚDE 
• AUTO POSTO LINDT
• AUTO POSTO LUSON 
• BOMAX DO BRASIL
• CASA DO SUPORTE

• 2EASE - ENGINEERING SOLUTIONS
• 4BIO MEDICAMENTOS 
• ABOL
• ACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
• ACTUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
• ADVICE INFORMÁTICA 
• ALIGABIDU
• AMADE COMÉRCIO
• ANJ NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS 
• ARS TECNOLOGIA
• ART LIVRE MODAS 
• ARTESLAR
• AVANTTI COMBUSTÍVEIS 
• AXION COMÉRCIO DE METAIS 
• BELLAPLÁSTICA
• BETEL COMÉRCIO
• BETELSEG
• BRAZIL TRANSLATIONS
• BT LOGÍSTICA INTEGRADA 
• C M C ADMINISTRAÇÃO DE BENS

• ARCO ÍRIS ENCARTES PROMOCIONAIS  
• ART FUSION
• BELLA EMBALAGENS
• BETTA TELECOMUNICAÇÕES
• CABELL PRODUTOS PARA SALÃO 
• CAMMEC COMÉRCIO E REPRESENTACÕES
• CANNES MOBILIÁRIO
• CDK INDÚSTRIA
• CENTRO AUTOMOTIVO CHÁCARA FLORA 
• CENTRO AUTOMOTIVO PRINCIPE DE GALES 
• CISNE BRANCO TRANSPORTES 
• COMERCIAL CIBRADIS
• COMERCIAL MEIOR 
• COMMARKET
• COMPANY DANCE CENTER
• CONSER ALIMENTOS 
• CONTINENTAL PARAFUSOS
• CONTROLBIO

• GRUPO DARYUS
• MINAS DE PRESENTES 
• ONDINA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
• ROWA DO BRASIL

• CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO
• CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARTUR PARADA
• CIBRAPEL
• CLUBE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
PERIÓDICOS AMARAL
• CRIOGÊNESIS
• CS BRASIL
• ECOSCARD  
• EICON CONTROLES INTELIGENTES
• EMISSORAS ASSESSORIA
• ENGETEC
• EQUIPO
• FBB SEGUROS
• GIRALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS
• GOMIRATO EMBALAGENS
• HASSON SAYEG ADVOGADOS

• SPGEO ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES 
• TBSF GESTÃO EM SAÚDE 
• VIAÇÃO CAIÇARA 
• VIAÇÃO ITAPEMIRIM 

• IACIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
• INSTITUTO ÁGUA VIVA
• INSTITUTO BEM BRASIL
• INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL
• INSTITUTO SOLIDARE II
• INTERFUSÃO
• KUKA PRODUTOS INFANTIS 
• LCV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
• LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS 
• LOOK CHEMICALS
• MANENG REFRIGERAÇÃO 
• MARIA E CIA 2
• MELITTA DO BRASIL
• MELTEX AOY
• MUNDIE E ADVOGADOS
• OXXYNET

• CARBONO QUÍMICA 
• CLÍNICA DE ONCOLOGIA MÉDICA
• CMS PEOPLE DO BRASIL
• COMPETE DO BRASIL 
• CR2 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
• DÉCIMO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
• DUPLOM
• F D’GOLD
• F W TRANSPORTES 
• GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS 
• GRUPO SOUZA MONTEIRO PLANEJADOS
• IMAUTOMATICHE DO BRASIL
• INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO 
• INTRABANK
• ISAR ENGENHARIA E MONTAGENS 
• ITA PEÇAS COMÉRCIO PARA VEÍCULOS
• JOMACLER
• JORGE ADVOGADOS
• JOTAMENON / YESS MOTO
• LABORATÓRIO GROSS

• LEXUS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA 
• LOURENÇO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
• MAGISTRAL CALÇADOS E CONFECÇÕES
• MARAZIS ASSESSORIA
• MARWAN REPRESENTAÇÕES 
• MAXX CRED
• MCJR GRAFMED
• MEP TRANSPORTES
• METALÚRGICA CANINDÉ 
• MINI PLAY
• MW ENGENHARIA 
• NEPIN ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS 
• NIBRACON ENGENHARIA
• NUGA BEST BRASIL 
• OPENBOX 2
• OXY QUÍMICA E METALÚRGICA 
• PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
• PERIGOT COMÉRCIO
• PRYOR LOCATELLI CONSULTORES 
• RCY

• CS NUCLEAR
• DELGADO SOLDA 
• E MIX INFORMÁTICA
• ECONOMY PRINT
• ECOSAFETY
• ESTÚDIO JACARANDÁ DESENHOS
• EXTRA CONSULT
• FAZENDA COMÉRCIO DE RODAS E ACESSÓRIOS
• FBB SEGUROS
• FERIOTTI REPRESENTAÇÕES
• FLORENCE INDÚSTRIAL 
• FRUTIFLORA
• GLASS COMPANY
• IBITIRAMA COMERCIAL
• INFOCAR
• INPLASF INDÚSTRIA
• INQUAD ENGENHARIA
• ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS

• J A REZENDE - ADVOGADOS ASSOCIADOS
• LEISOR LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS 
• LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCACIA
• LÍDER COMÉRCIO DE PESCADOS 
• LISER HARDMETAL
• MARILEO
• MARILU INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
• NEOTEL
• OCEANO TI
• OLEAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
• ONEBROKER
• PATOLOGIA SÃO LUCAS
• PIAVE EMPREENDIMENTOS
• PLANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS 
• PRINCIPAL PROMOTORA  
• PROGOODS
• PROJEÇÃO TECNOLOGIA DE ATIVOS
• QUE DELÍCIA MENDES COMÉRCIO

• REMO INDÚSTRIA
• REPLAS INDÚSTRIA
• SECUREWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
• SECURITY SEGURANÇA 
• SENSR.IT
• SERTIN
• SP3 LOCAÇÕES
• TAPMATIC DO BRASIL
• TECHNOFIO 
• TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS 
• TEXT COMERCIAL TEXTIL 
• TEXTIL J SERRANO 
• TMI MICE
• TOP QUALITY
• VELLOZA E GIROTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
• VIMARA AUTOMÓVEIS
• VITALIA COMÉRCIO DE PAPÉIS 
• VIVA SERVIÇOS 
• VOGLER INGREDIENTS 
• WORK PLASTIC

• RAVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS 
• REGIMAR COMERCIAL
• REXSUL AUTOMAÇÃO 
• SERLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO
• SQUIB COMERCIAL ELETRÔNICA 
• TAG INTEGRADORA DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL 
• TECNOFEAL
• TELLESCOM 
• TRANSPIRATININGA LOGÍSTICA
• TRANSWINTER
• TRATOR GAMA
• TROIANO BRANDING
• USITERRA
• VIDAMAX
• VILA VELHA CORRETORA DE SEGUROS
• VM7
• WS1 PARTICIPAÇÕES 

• PEAD BRASIL
• PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS 
• POSTO DE SERVIÇO CAMACHO 
• PRODHIGI
• PROW DISTRIBUIDORA
• QUORUM ESSÊNCIAS
• RAÇÕES REIS
• RN INCORPORADORA & CONSTRUTORA 
• STECK
• TOP AGROPECUÁRIA
• VALORIZE RECICLAGEM
• VAZ BURANELLO SHINGAKI & OIOLI ADVOGADOS
• VEPAKUM EMBALAGENS
• WORKING
• WORLD IN MOTION TRANSPORTES 
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Empresa Investidora



No Programa Adote um Paciente, empresas podem ajudar a custear o tratamento de crianças e adolescentes do Hospital do GRAACC. Ao todo, 193 pacientes 
já foram beneficiados. Para saber como o seu negócio pode ser um apoiador da causa, entre em contato pelo telefone (11) 5904-6607 ou pelo e-mail  
graacc@graacc.org.br.

“A Dana optou em realizar sua primeira contribuição em projetos sociais através do GRAACC, pois 
compartilhamos dos mesmos valores. Acreditamos que ética, transparência, comprometimento e 
trabalho em equipe são valores fundamentais para a perenidade de uma instituição.  Ficamos muito 
honrados em poder contribuir com uma causa tão importante, já que o Hospital do GRAACC busca 
para crianças com câncer o principal direito de um ser humano, que é a vida.” - Dana Cosméticos

A 32ª edição do McDia Feliz foi realizada no 
dia 21 de novembro com todas as medidas de 
segurança e um forte engajamento da sociedade. 
O GRAACC tem participação ativa nesta ação, 
que arrecadou R$ 4.808.675 para o hospital. Já 
foram mais de R$ 80 milhões recebidos por meio 
da campanha desde 1992, que foram investidos 

na construção do Hospital do GRAACC e da 
Casa Ronald McDonald São Paulo – Moema, 
e em diversas áreas do hospital, como a UTI, 
o Centro de Transplante de Medula Óssea e 
o Espaço da Família, que oferece conforto e 
comodidade aos pacientes enquanto aguardam 
pelos procedimentos ou retorno às suas casas.

ALLINK NEUTRAL PROVIDER, ANDORINHA HIPER CENTER, ANTILHAS EMBALAGENS EDITORA E GRÁFICA, BIO TRANSPORTES, BRASILPARK 
ESTACIONAMENTOS, COMERC ENERGIA, COTEMINAS S.A., CREDSYSTEM, EMS, INTER TELECOM, JHSF PARTICIPAÇÕES, LELLO,  LOJAS TORRA, MAGGION 
INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS, MELITTA DO BRASIL, NOVARTIS, OLIVATTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SEBRAE, VEPAKUM EMBALAGENS.

TM

Comunidade Beneficent e
Chinesa do Brasil (Taiwan)
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Adote um paciente

McDia Feliz



Empresas que realizaram ações ou destinaram parte da renda das vendas de produtos e serviços ao GRAACC: 

Campanhas de marketing social são estratégias para estimular o apoio dos clientes a uma causa, agregar valor à marca e ainda contribuir para promover 
mudanças positivas no mundo. Conheça as empresas que escolheram combater o câncer infantil e estimular que a sociedade também abrace 
esta causa.

2M, AICI, AMABEV, ANTIX, AQUARISMO LEILÃO MARINHO, ASSOBRAV, AUTOPEL, BEL COL, BETTANIN, CBSM|DOTZ, DICA DE HOJE CONSULTORIA 
RESEARCH, DREAM PLASTIC, EACAC, ELFI SANTA, ESCRITOR LEANDRO DE ABREU, ESCRITORA GABRIELA ROCHA, FUNDAÇÃO TELEFONICA - VIVO, 
GIRAMILLE, GRUPO DISAL, HUDSON PALUMBO, INSTITUTO ANA HICKMANN, INSTITUTO LUIZ FLÁVIO GOMES, INSTITUTO RETORNAR, KM SOLIDÁRIO, 
LATAM PASS, LIBBS, MAESTRO KEY, MAVEN DAY, MAIS LASER, MANDA SALVE, MANENG, MEDWAY RESIDÊNCIA MÉDICA, MEGA CESTAS, MESEEMS/MIND 
MINERS, MOSS, PAY4FUN, PURA VIDA, TAVERI, THB, VIA TRICOT BY JULIANA GODOY, WCS INFORMÁTICA, ZECODE.

A Revista Sorria é uma publicação bimestral produzida pela 
Editora Mol e vendida em unidades da Droga Raia de todo o 
país. O valor arrecadado, descontados custos de produção e 
impostos, é repassado para o GRAACC e outras dez institui-
ções de saúde.

Destina parte do lucro da venda de produtos da Linha do Bem para 
o GRAACC e doa ovos para os pacientes consumirem no hospital 
e na Casa Ronald McDonald São Paulo - Moema. 

Desenvolve uma série de ações e campanhas para arrecadar recursos 
e difundir o trabalho da instituição. 

A iniciativa Páscoa Solidária arrecadou recursos para o GRAACC 
por meio de um leilão de ovos  de  Páscoa. O Instituto Cacau Show 
também entregou ovos de chocolate às crianças e adolescentes 
em tratamento.
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Destaques e Parceiros



Transplante de medula óssea

Desde abril, o Hospital do GRAACC iniciou uma série de webinars 
científicos voltados para médicos e público interessado, 
abordando, a cada mês, o atendimento de excelência 
realizado por especialidades médicas da instituição hospitalar. 
A programação iniciou-se com o Centro de Transplante 

Conhecimento

Parte do corpo clínico do Hospital do GRAACC esteve presente na 17ª edição do Congresso Brasileiro 
de Oncologia Pediátrica, promovido pela Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE). 
Totalmente on-line, o evento reuniu renomados profissionais do setor, nacionais e internacionais, para 
mesas redondas, debates e apresentações nas áreas de oncologia e cirurgia pediátrica, radiologia, 
hematologia e enfermagem, entre outras, com o objetivo de promover discussões e apresentar 
soluções que potencializem as chances de cura da doença.

Reconhecimento 

Em janeiro, recebemos o Selo A Doar, que atesta alguns critérios 
voltados para gestão e transparência das organizações sem fins 
lucrativos. Foram selecionados representantes do terceiro setor 
com base em: estratégia, governança, contabilidade, gestão, 
recursos humanos, estratégia de financiamento, comunicação 
e transparência.

Esta certificação é mais um reconhecimento que consolida o 
GRAACC como organização séria e responsável, cujo serviço 
só é possível graças ao apoio da sociedade.

de Medula Óssea (TMO). No início de junho, foi a vez de 
tratar o tema “Efeitos Tardios do Tratamento Oncológico”. 
Para participar dos próximos eventos, visite nosso site: 
www.graacc.org.br. Todos os webinars realizados pelo GRAACC estão 
disponíveis em nosso canal de YouTube. 

Recebemos em abril uma importante certificação 
da Sociedade Brasileira de Terapia Celular e 
Transplante de Medula Óssea (SBTMO) por 
reportarmos dados ao Registro Multicêntrico de 
Transplantes de Células-Tronco Hematopoiética. 
A iniciativa reúne informações de transplantes 
autólogos e alogênicos realizados no Brasil 
e relata ao Centro Internacional de Pesquisa 
de Transplante Medula Óssea e Hematologia.

“É muito importante a participação do 
Hospital do GRAACC neste estudo, pois 
os dados encaminhados contribuem para 
que seja possível traçar um panorama dos 
transplantes realizados, não apenas no 
Brasil, mas em todo o mundo”, comenta a 
Dra. Renata Fittipaldi, oncologista pediátrica 
e coordenadora do Centro de Transplante 
de Medula Óssea do Hospital do GRAACC.

Victoria, 
paciente do GRAACC, 

e Dra. Carla
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Aconteceu


