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Melinda, paciente do 
GRAACC, com a mãe  Carla
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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 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.

A genética está revolucionando a medicina, tornando-a mais personalizada. A partir da investigação 
do perfil genético de cada tumor, o médico tem maior segurança para decidir em qual protocolo 
pode obter mais sucesso. 

Como você lerá nesta edição do Estou com o GRAACC, o futuro do tratamento do câncer infantil 
também é construído com base nesta medicina de precisão. A cada ano, nós nos aproximamos 
mais dela, a partir de novas descobertas que, algumas vezes, acontecem no Laboratório de 
Genética do nosso hospital.
 
E só conseguimos caminhar rumo a maiores chances de cura do câncer infantil, porque temos 
você como nosso doador.

Obrigado por acreditar no GRAACC! 

Boa leitura!

Calendário GRAACC 

Você pode adquirir nosso calendário de 2022, que  estampa fotos de nossos pacientes durante 
e após tratamento, mostrando como a sua doação, durante todo o ano, transforma vidas!

É possível comprá-lo pelo site www.lojagraacc.com.br ou presencialmente no Bazar Boa Escolha, 
na Rua Pedro de Toledo, nº 276, Vila Clementino, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h. 

Todo o valor arrecadado é revertido para o tratamento das crianças e adolescentes do nosso hospital.

Entre nós

190
Pacientes de Radioterapia

1.790
Internações

1.369
Procedimentos Cirúrgicos

75
Transplantes de Medula Óssea

23.292
Exames de Imagens

74,8
Taxa de Ocupação (%)

613
1ª Consulta

4.405
Sessões de Radioterapia

344 
Casos Novos

28.278
Consultas Médicas

9,1
Média de Permanência (Dias)

16.723
Aplicações de Quimioterapia

Nossos números - JANEIRO A OUTUBRO  (2021)
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Em março de 2020, após perceber um 
carocinho na barriga da pequena Gabriela, 
então com 1 ano e 6 meses, a mãe Fernanda 
Vieira Pinzon agendou consulta na pediatra. 
Após alguns exames, veio o diagnóstico 
ainda preliminar de uma possível intolerância 
alimentar. Mas o carocinho aumentava 
de tamanho e a família decidiu procurar 
outras opiniões. Em Cuiabá (MT), uma 
gastroenterologista indicou uma especialista 
para fazer um ultrassom que revelou a existência 
de um tumor. Na ocasião, a família foi orientada 
a fazer o tratamento em São Paulo.  

“Saímos de nossa cidade, Primavera do 
Leste (MT), para passar quatro dias na 
capital paulista e acabamos ficando nove 
meses. Chegamos para tratar nossa filha 

A m o r  p o r  u m  h os p i ta l
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inicialmente em outro hospital, mas durante o 
processo diagnóstico meu marido perguntou 
para a médica que nos atendia se ela conhecia 
o Hospital do GRAACC. Ela respondeu que era 
apaixonada pelo GRAACC e, nesse momento, 
decidimos ir para lá”, conta Fernanda.

Já na primeira consulta com a Dra. Monica 
Cypriano, nossa atual diretora médica assistencial, 
foi confirmada a presença de um câncer no rim, 
conhecido como tumor de Wilms. O tratamento 
começou imediatamente e a família alugou um 
apartamento em São Paulo para acompanhar 
de perto a evolução da Gabi. Foram ciclos de 
quimioterapia e uma cirurgia para a retirada do 
tumor. Tudo isso em meio a todas as limitações 
impostas pela pandemia de Covid-19, que tornaram 
a jornada ainda mais desafiadora.

“Nunca pensei em sentir amor por um hospital. 
Depois de conhecer o GRAACC e fazer a primeira 
consulta, senti tanta segurança em toda a equipe 
médica que sabia que iria ficar tudo bem com 
minha filha”, revela Fernanda. Gabi teve alta em 
novembro de 2020 e faz acompanhamento, sob 
orientação do GRAACC, na cidade de Cuiabá, 
com a mesma médica que fez o primeiro 
diagnóstico da doença.

“A última sessão de quimioterapia foi como um 
segundo aniversário. Hoje, com 3 anos, a Gabi 
leva uma vida normal. Vai à escola, brinca com 
os primos e amigos e vive grudadinha na irmã 
mais velha, a Manuela, de 7 anos, com quem entre 
tantas brincadeiras adora andar de bicicleta”, 
celebra Fernanda.

É para proporcionar uma vida inteira pela frente 
a crianças, como a Gabi, que existimos. E só 
conseguimos isso, porque contamos com a sua 
doação. Muito obrigado.

“Depois de conhecer o GRAACC e fazer a primeira consulta, senti 

tanta segurança em toda a equipe médica que sabia que iria ficar 

tudo bem com minha filha”, conta Fernanda, mãe da Gabi. 
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Nosso orgulho



Há cerca de 10 anos, o administrador de 
empresas Marcos Vinícius Amorim da Rocha, 
de 52 anos, teve seu primeiro contato com o 
nosso hospital, quando realizou junto com um 
grupo de amigos uma ação voluntária para 
animar o Natal dos pequenos pacientes.

“Na antiga empresa em que eu trabalhava, 
tínhamos um grupo de voluntariado e 
decidimos desenvolver uma ação para 
distribuir brinquedos para as crianças. 
A ação era bem lúdica, com Papai Noel e seus 
ajudantes; eu inclusive era um deles. Nesse 

Acesse o 
QR Code 

e saiba mais

Você sabia que pode doar os créditos 
das suas notas fiscais para o combate 
ao câncer infantojuvenil de uma maneira 
prática e segura? É só nos escolher como 
organização beneficiada e doar pelo período 

Quem faz o GRAACC

que preferir, de forma automática, através 
do App ou do site da Nota Fiscal Paulista. 
Além de apoiar o tratamento de nossos pacientes, 
você concorre, junto com a nossa instituição, a 
sorteios exclusivos.

contexto, tive a oportunidade de conhecer de 
perto o maravilhoso trabalho feito no GRAACC. 
Naquele momento, fiquei comovido e decidi que 
queria ajudar de alguma forma, então passei a 
fazer doações mensais, que faço até hoje, pois 
sei da seriedade e importância do GRAACC para 
as crianças e suas famílias”, conta Marcos.

Hoje, ele se orgulha por ajudar a oferecer todas 
as chances de cura do câncer infantil a milhares 
de crianças e adolescentes. “Esse sentimento 
de responsabilidade social é o que me move”, 
explica Marcos.
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Gente do BemGente do Bem

Nota Fiscal Paulista



Completamos 30 anos de existência e, 
para contar isso para a sociedade, lançamos 
uma campanha publicitária, idealizada pela 
Ogilvy Brasil, produzida pela Café Royal, 
com ilustrações da designer Joana Lira e 
veiculada nacionalmente, em diversos meios 
de comunicação. Todos esses serviços foram 
doados à nossa instituição.

Com imagens da estrutura do hospital, 
ressaltando o atendimento humanizado e 
recursos tecnológicos de última geração, 
além dos pequenos pacientes, a campanha 
reforça que a cura do câncer infantil é possível 
e que trabalhamos por essa causa, dando a 
milhares de famílias motivos para acreditar 
nas possibilidades.

“Queremos dividir com todas as pessoas 
a alegria  de completar  t rês décadas 

Obrigado por 
acreditar!

no combate ao câncer infantojuvenil e 
proporcionar tratamento de excelência 
para os nossos pacientes. A campanha 
foi  inspirada no coro das torcidas de 
futebol ao incentivar o time por melhores 
resultados. É exatamente o que fazemos 
todos os dias. A ação reflete com emoção 
o nosso dia a dia e a nossa crença de fazer 
de tudo para oferecer todos os motivos 
do mundo para as pessoas acreditarem 
nas chances de cura”, comenta Tammy 
Allersdorfer, nossa Superintendente de 
Desenvolvimento Institucional.

“A Ogilvy tem uma longa história com o 
GRAACC e somos mais uma voz no coro 
do “Eu acredito”. É um orgulho para toda a 
equipe apoiar um hospital tão importante 
como o GRAACC”, afirma Claudia Pimenta, 
diretora de criação associada da Ogilvy Brasil.
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Você faz o GRAACC



Nosso Hospital
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Nosso laboratório de genética utiliza painel desenvolvido para 
identificar eventos genéticos próprios de tumores pediátricos
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Nos 30 anos de existência, nossa instituição 
pesquisa de forma incessante novas possibilidades 
para ampliar ainda mais o índice médio de cura do 
câncer infantojuvenil, que em nosso hospital é 
superior a 70%, acima da média nacional de 64% 
(indicada pelo INCA).

Atualmente, a estratégia que desponta como 
uma das mais promissoras na busca do melhor 
desfecho clínico no enfrentamento da doença é 
o sequenciamento genético, mais conhecido no 
meio científico como Sequenciamento de Nova 
Geração - NGS (Next-Generation Sequencing). 

Trata-se de uma técnica que permite investigar e 
conhecer a informação genética de um material 
biológico, como, por exemplo, uma amostra 
de tumor ou de medula óssea. Isso significa 
descobrir o código que revele a “intimidade da 
célula” e, partindo desta descoberta, realizar 
investigações complementares, não só trazendo 
novos conhecimentos sobre as doenças, mas 
também possibilitando escolhas para um 
tratamento mais individualizado. 

Na prática, é como se cada tumor tivesse a sua 
própria “identidade” catalogada, com protocolos 
específicos para o enfrentamento dos diversos 
tipos de cânceres infantojuvenis. O diagnóstico 
refinado municia os oncologistas para a escolha 
de um protocolo de tratamento mais assertivo, 
baseado em condutas já adotadas com efetividade 
em casos anteriores e também baseado nos 
eventos genéticos identificados na amostra 
daquele paciente. O NGS ampliou muito as 
possibilidades nos tratamentos, principalmente 
quando combinado às investigações científicas 
que já eram feitas pelo laboratório de genética do 
nosso hospital, inaugurado há 20 anos como um 
centro de excelência da especialidade.

“Com o NGS, pudemos ajudar diversos pacientes, 
com a determinação do diagnóstico do tumor, 
como em 50 casos de sarcoma, 77 de tumores 
de sistema nervoso central e 70 de leucemias. 
Nesses casos, desde 2001, oferecemos um 

tipo de investigação considerado padrão ouro 
no diagnóstico das leucemias: a citogenética 
clássica. A partir de 2018, complementamos essa 
investigação com outra metodologia, um painel de 
eventos genéticos investigados por hibridização 
“in situ” fluorescente, o que elevou nossas 
investigações aos níveis internacionais”, explica 
a Dra. Silvia Toledo, geneticista e coordenadora 
do nosso laboratório de genética .

O laboratório vem sendo protagonista na condução 
de pesquisas e estudos robustos, nacionais e 
internacionais, com mais de 80 artigos científicos 
publicados ou em fase de publicação, nove 
capítulos de livros e várias premiações recebidas. 
Além disso, o setor contribui com a formação 
de profissionais de saúde em especialização, 
mestrado, doutorado e pós-doutorado.

Criamos e mantemos um banco de tumores, 
considerado um dos maiores da América Latina, 
em que coletamos e catalogamos amostras de 
tumores e moléculas de pacientes. Esse banco 
tem a matéria-prima que hoje permite fazer o 
NGS e contribuir com segurança para a medicina 
precisa, o que melhora o desfecho clínico para 
os pacientes. 

O  av a n ço  p ro m i s so r  d a  g e n é t i ca 
n a  o n co l o g i a  p e d i á t r i ca

Outro fator relevante é que o conhecimento do 
genoma representa um enorme avanço no campo 
da pesquisa, impulsionando o desenvolvimento 
de novos medicamentos com respostas 
individualizadas, para superar as alterações 
genéticas presentes nas neoplasias mais 
comuns na infância e adolescência: leucemias, 
tumores do sistema nervoso central, sarcomas, 
neuroblastomas e retinoblastomas.

Estamos iniciando os processos de ampliação 
do projeto de NGS neste ano, fazendo o 
sequenciamento genético do paciente e não 
somente do tumor. “Há um futuro promissor 
na nossa missão de proporcionar às nossas 
crianças e adolescentes as melhores e mais 
modernas perspectivas de tratamento e 
qualidade de vida”, comemora Dra. Silvia.

Sabemos que ainda há muito a ser feito e 
pesquisado para elevarmos ainda mais os 
índices de cura e avançarmos no combate 
ao câncer infantojuvenil no país, mas o nosso 
hospital mantém seu foco sempre voltado para 
o futuro da oncologia pediátrica, aprimorando 
a medicina de precisão, bem como investindo 
no conhecimento e em inovações tecnológicas.

Conhecimento genético facilita 

a escolha por protocolos de 

tratamentos mais assertivos para 

elevar as chances de cura.



McDia Feliz

Bia, paciente, no McDia 
Feliz de 2014 e atualmente, 
curada há 5 anos
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O McDia Feliz é uma das maiores mobilizações 
em prol de crianças e adolescentes no 
Brasil. A ação beneficente transforma os 
valores obtidos com a venda de tíquetes 
antecipados e sanduíches Big Mac nos 
restaurantes participantes na data da 
campanha, descontados os impostos, 
em saúde e educação para os pequenos 
brasileiros e brasileiras.

Há 29 anos, nós do GRAACC somos parceiros 
da campanha e já recebemos mais de R$ 90 
milhões em doações, que nos ajudaram 
a construir nosso hospital, casa de apoio 
e Espaço da Família, além de contribuir 
constantemente com o tratamento de milhares 
de crianças e adolescentes com câncer.

No ano passado, com o auxíl io da 
comunidade, arrecadamos R$ 4.808.675,00 
com o McDia Feliz. Contamos com a ajuda 
de muita gente e grandes parceiros, 
como a Prefeitura de Barueri, que envolve 
servidores públicos e munícipes, as 
empresas Biolab, Eurofarma e Allink, 
que engajam funcionários, clientes 
e fornecedores, e a Comunidade Beneficente 
Chinesa do Brasil (Taiwan), que inspira 
todos os seus membros a participarem 
do McDia Feliz.

O  G R A ACC  n o 
M c D i a  Fe l i z



McDia Feliz

ABAC

ANDORINHA HIPER CENTER

ANTILHAS EMBALAGENS EDITORA E GRÁFICA

BANCO BNP PARIBAS BRASIL

BIO TRANSPORTES

BRASIL PARK ESTACIONAMENTOS

BRISTOL-MYERS SQUIBB

CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL

CLUB AUDI A3

COMERC COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA

COTEMINAS 

DISTRIBUI LOGÍSTICA 

EMBALAGENS FLEXÍVEIS DIADEMA

EMS

INDÚSTRIA DRYKO

INDÚSTRIA MECÂNICA BRASPAR
INTER TELECOM 
ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
JHSF PARTICIPAÇÕES
JOÃO EDUARDO PINTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
KUKA PRODUTOS INFANTIS
LELLO
LOJAS TORRA
MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS 
MELITTA 
ORGANIZAÇÃO MOFARREJ
ROBERT HALF
SAMTRONIC 
SEBRAE 
SIQUEIRA CASTRO
VEPAKUM EMBALAGENS

Casa Ronald McDonald São Paulo - Moema: 30 suítes 
para pacientes e acompanhantes.
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As crianças e os adolescentes passam em 
média 18 meses frequentando diariamente 
o nosso hospital para o tratamento. Por 
isso, as famílias que são de fora da Grande 
São Paulo necessitam de um local onde 
possam ter acomodação e conforto, a fim 
de terem tranquilidade para dar seguimento 
ao tratamento. A nossa primeira casa de 
apoio foi inaugurada em 1993, porém, com 
o crescimento dos nossos atendimentos, 
a demanda por um espaço maior e mais 
aprimorado também aumentou. Em 2007, em 
parceria com o Instituto Ronald McDonald, 

Comunidade Beneficente
Chinesa do Brasil (Taiwan)

Casa Ronald McDonald São Paulo - Moema 

inauguramos a Casa Ronald McDonald São 
Paulo – Moema, considerada um lar longe 
de casa pelos pacientes e seus familiares. 

A casa oferece quatro refeições diárias, 
transporte para o hospital, hospedagem 
em suítes individuais, além de todo o 
apoio psicossocial. Durante a pandemia, 
o local passou por adaptações para seguir 
todas as recomendações do Ministério 
da Saúde. Em 2021, foi o lar de cerca de 
100 pacientes e familiares, totalizando 
aproximadamente 13.850 hospedagens.

Estas são as empresas que mais contribuíram com a campanha em 2021:
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Empresa Investidora

“O Grupo MOVE3 tem orgulho de ser uma das empresas parceiras do GRAACC, e de participar do programa 
“Empresa Investidora”. Vemos o trabalho em sociedade como uma ação conjunta, e é nosso dever usar a influência 
que temos para mudar a vida das pessoas para melhor. Com o projeto, estamos criando oportunidades para 
crianças e adolescentes diagnosticadas com câncer infantil, e mostrando que podemos retribuir com esperança.” 
Guilherme Juliani, CEO do Grupo MOVE3

Estas são as empresas que escolheram a nossa causa como investimento social, fazendo parte do Programa 
Empresa Investidora de nossa instituição.
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Empresa Investidora

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL
BANCO ALFA
BSF GESTÃO EM SAÚDE
CASA DO SUPORTE
FLASH COURIER
GRUPO DARYUS

1º REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE CATANDUVA SP

ADRIANO SILVA IMÓVEIS

AFINE-SE EMAGRECIMENTO INTELIGENTE

ALL TRUST

ALMA CULINÁRIA

ALUPAR - TAESA

ANOREG - SP

ANTILHAS GRÁFICA E EMBALAGENS

ARTENGI

ASSISTENTE DE VIAGEM

AUTO POSTO BOSQUE DA SAÚDE

AUTO POSTO LINDT

AUTO POSTO LUSON

BIANCA GIBBON

BOMAX DO BRASIL

CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO

CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARTUR PARADA

CIBRAPEL

CRIOGÊNESIS

CS BRASIL

DRINA PRESENTES

ECOSCARD

EICON CONTROLES INTELIGENTES

EMISSORAS ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR

ENGETEC ENGENHARIA

FBB SEGUROS

FUNDAÇÃO KONDOR

GIRALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS

GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA

GOMIRATO EMBALAGENS

HSLAW

IACIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

INSTITUTO ÁGUA VIVA

INSTITUTO BEM BRASIL

INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL

INTERFUSÃO

KUKA PRODUTOS INFANTIS 

LCV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS

LOOK CHEMICALS

MANENG REFRIGERAÇÃO

MELITTA DO BRASIL

MELTEX AOY

MUNDIE E ADVOGADOS

OXXYNET

PEAD BRASIL SOLUÇÕES EM TERMOPLÁSTICOS

PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS

POSTO DE SERVIÇO CAMACHO

PRIME SAÚDE GARANTIDA

PROW MEDICAMENTOS

QUORUM ESSÊNCIAS

RAÇÕES REIS

RN INCORPORADORA & CONSTRUTORA

SANTA RITA COMERCIAL

STECK MATERIAIS ELÉTRICOS

TOP AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES

VALORIZE RECICLAGEM

VBSO ADVOGADOS

VEPAKUM EMBALAGENS

WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

WORLD IN MOTION TRANSPORTES

MINAS DE PRESENTES
ONDINA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
PRODHIGI
SPGEO ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES
VIAÇÃO CAIÇARA
VIAÇÃO ITAPEMIRIM
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Empresa Investidora
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COMÉRCIO DE PESCADOS  •LISER HARDMETAL •MARILEO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS •MARILU INDÚSTRIA E COMÉRCIO •MORAES JR 
ADVOGADOS •OCEANO TI •OLEAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO  •ONEBROKER •PATOLOGIA SÃO LUCAS •PAULO SUCCAR SOCIEDADE CIVIL DE ADVOCACIA 
•PIAVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES •PLAEGE CONSTRUTORA •PLANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS •POSTOS FLORA •PRINCIPAL 
PROMOTORA •PROGOODS •PROJEÇÃO TECNOLOGIA DE ATIVOS • QUE DELÍCIA MENDES COMÉRCIO DE ALIMENTOS •RAVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
FERRAMENTAS •REGIMAR COMERCIAL  •REXSUL AUTOMAÇÃO •ROCK & RIBS FRANCHISING •SCENTEC ESSÊNCIAS E FRAGRÂNCIAS •SERLI INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO •SQUIB COMPONENTES ELETRÔNICOS •TAG AUTOMATION •TECNOFEAL •TELLESCOM •TRANSPIRATININGA LOGÍSTICA E LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS •TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA •TROIANO BRANDING •USITERRA IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES  •VIDAMAX •VILA 
VELHA CORRETORA DE SEGUROS •VM7 CONCEITOS & FRAGRÂNCIAS •WS1 PARTICIPAÇÕES

Quer saber como sua empresa pode participar? Entre em contato pelo telefone (11) 5904-6600 ou pelo e-mail 
empresainvestidora@graacc.org.br  e receba todas as informações.

2EASE ENGINEERING SOLUTIONS
4BIO MEDICAMENTOS
ABOL
ACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ACTUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
ADVICE INFORMÁTICA
ALIGABIDU
AMADE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
ANJ NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS
ARS TECNOLOGIA
ART LIVRE MODAS
ARTESLAR
AVANTTI COMBUSTÍVEIS
AXION COMÉRCIO DE METAIS 
BELLAPLÁSTICA
BETEL COMÉRCIO
BETELSEG
BRASMIL
BRAZIL TRANSLATIONS
BT LOGÍSTICA INTEGRADA
C M C ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES
CARBONO QUÍMICA
CENTRO DE MED DIAG IMAGEM RADIOGRÁFICA
CLÍNICA DE ONCOLOGIA MÉDICA
CMS PEOPLE DO BRASIL CONSULTORIA
COMPETE DO BRASIL
CR2 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
DÉCIMO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
F D’GOLD DISTRIBUIDORA
F W TRANSPORTES
GABMED PRODUTOS ESPECÍFICOS
GRUPO SOUZA MONTEIRO PLANEJADOS
IMA DO BRASIL
INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO 
INTRABANK 
ISAR ENGENHARIA E MONTAGENS
ITA PEÇAS COMÉRCIO
JOMACLER
JORGE ADVOGADOS
JOTAMENON / YESS MOTO
LABORATÓRIO GROSS
LEXUS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

LOURENÇO ALIMENTOS
MAGISTRAL CALÇADOS E CONFECÇÕES
MARWAN REPRESENTAÇÕES
MAXX CRED
MCJR GRAFMED
MEDIC PHARMA
METALÚRGICA CANINDÉ
MINI PLAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
MW ENGENHARIA 
NEOTEL
NEPIN ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS 
NIBRACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
NUGA BEST BRASIL 
OPENBOX 2
OXY QUÍMICA E METALÚRGICA
PERFORMA WEB
PERIGOT COMÉRCIO
PMG ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
PRYOR LOCATELLI CONSULTORES
RCY PAINÉIS
REMO INDÚSTRIA
REPLAS INDÚSTRIA
ROWA DO BRASIL
SECUREWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SECURITY SEGURANÇA
SENSR.IT
SERTIN COMÉRCIO E SERVIÇOS
SP3 LOCAÇÕES
TAPMATIC DO BRASIL
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS
TEXT COMERCIAL TEXTIL
TÊXTIL J SERRANO
TMI MICE
TOLEDO AMBIENTAL
TOP QUALITY
TRANSMEP
TRANSPORTE CASTELO
VELLOZA E GIROTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
VIMARA AUTOMÓVEIS
VIVA SERVIÇOS
VOGLER INGREDIENTS
WORK PLASTIC
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No Programa Adote um Paciente, empresas podem ajudar a custear o tratamento de crianças e adolescentes em 
nosso hospital. Em quatro anos de programa, dez empresas adotaram o tratamento de 310 pacientes. Saiba quem 
está nos ajudando a oferecer todas as chances de cura para o câncer infantil.

Adote um paciente

Para saber como sua empresa pode adotar o tratamento de um de nossos pacientes, entre em contato pelo telefone 
(11) 5904-6600 ou pelo e-mail empresainvestidora@graacc.org.br.

Leis de Incentivo

Sua empresa pode destinar até 1% do imposto de renda devido aos projetos de combate ao câncer infantojuvenil aprovados 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo (CMDCA), por meio do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo (FUMCAD). Atualmente temos três projetos aptos a receberem 
recursos incentivados.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 5904-6600, pelo e-mail empresainvestidora@graacc.org.br 
ou acesse a página dos nossos projetos no site do FUMCAD: https://bit.ly/graacc-fumcad

“Impactar positivamente a vida das pessoas faz parte da 
missão da Jeunesse, e um dos nossos pilares mais importantes 
é transformar vidas de crianças por meio de Jeunesse Kids. 
No Brasil, desde 2019, é um orgulho apoiar o GRAACC, 
pois sabemos que todos os recursos arrecadados são 
fundamentais para o tratamento de crianças e adolescentes 
que lutam contra o câncer!” Jeunesse Brasil.

INSTITUTO 
IPÊ

TM



Empresas que realizaram ações ou destinaram parte da renda das vendas de produtos e serviços à nossa instituição: 

• 2M •ANTIX •ASSOBRAV •AUTOPEL •BABBO GIOVANNI CONSOLAÇÃO •BABBO GIOVANNI IBIRAPUERA •BEST WISHES •BETTANIN •CROSS 
NETWORKING •DREAM PLASTIC •EACAC •ELLPA •ESCRITOR LEANDRO ABREU •ESCRITORA GABRIELA ROCHA •ESPM SOCIAL •FÃ CLUBE 
ULTRAVIOLET •FUNDAÇÃO CULTURAL BNP PARIBAS •GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE •GRUPO DISAL •GRUPO ESPÍRITA ESPERANÇA •HUDSON 
PALUMBO JR. •INSTITUTO ANA HICKMANN •INSTITUTO LUIZ FLAVIO GOMES •INSTITUTO RETORNAR •LATAM PASS •LIBBS •LIGA DO MIGHTY 
•LOFTY STYLE •MANENG •MESEEMS/MINDMINERS •MUNDO CEREALISTA •NAKED NUTS • NEWLENTES •NINA & MARIA BABY STORE 
•NOVITÁ MUSIC •O POLEN •PAY4FUN •PHENON PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTO •QUATRO AMIGOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS •REPASSA 
•RESTAURANTE AMERICA •SAFIRA ENERGIA •TAVERI •THB GROUP •VIA TRICOT BY JULIANA GODOY
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Destina parte do lucro da venda de produtos da 
Linha do Bem para a nossa causa e doa ovos para os 
pacientes consumirem no hospital e na Casa Ronald 
McDonald São Paulo - Moema. 

Destaques e Parceiros

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.

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 
nosso hospital e outras dez instituições de saúde.

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

Ca m p a n h a

Você sabia que uma foto tirada com flash 
pode ajudar a diagnosticar o retinoblastoma, um 
tipo de tumor ocular? Mais de 60% dos casos 
deste tipo de câncer causam um brilho branco 
chamado leucocoria, que pode ser percebido 
nas fotos com flash. Foi assim que a Elli Vieira 
percebeu que tinha algo errado com o olhinho 
da filha Laura. A menina tinha dois anos quando 
acordou com o olhinho vermelho, porém sem dor. 
Elli fotografou para enviar para o pai da menina, 
e, ao usar o flash, a imagem da pupila ficou 
esbranquiçada. “Percebi que tinha algo errado 
e a levei a um pronto atendimento, de onde fomos 
encaminhadas ao Hospital do GRAACC. O câncer 
de Laura foi curado com uma cirurgia e hoje ela 
leva uma vida normal”, conta Elli. 

Com o objetivo de conscientizar ainda mais 
pessoas sobre a importância do diagnóstico 
precoce para as chances de cura do 
retinoblastoma e ressaltar que o simples uso de 
um flash pode ser uma maneira rápida de ajudar 
a identificar o câncer ocular, o nosso hospital , 
que é referência neste tratamento, promoveu a 
campanha Um Flash Salva, com personagens 
do desenho “O Show da Luna!”, um dos mais 
assistidos pelas crianças até 5 anos, que são 
aquelas mais acometidas pela doença. 

A campanha foi criada voluntariamente pela Ogilvy 
Brasil e fez sucesso nas nossas redes sociais em 
setembro. Você pode fazer parte deste movimento, 
recortando a tirinha ao lado para divulgar a mais 
pessoas essa ideia. 



GRAACC na SIOP 2021

Durante todo o ano de 2021, o nosso time de especialistas compartilhou, em 
encontros on-line, conhecimentos sobre prevenção, diagnóstico e tratamento 
do câncer infantojuvenil, versando sobre as seguintes temáticas: transplante 
de medula óssea, efeitos tardios do câncer infantil, retinoblastoma, 
meduloblastoma, gliomas, linfoma de Hodgkin e câncer na adolescência.

GRAACC no 19º Infocus Latam

GRAACC recebe prêmios da SLAOP

Transplante de Medula Óssea no GRAACC 

Nosso hospital foi representado em peso por especialistas do 
corpo clínico durante o 53º Congresso Internacional de Oncologia 
Pediátrica, o SIOP 2021, promovido em outubro pela Sociedade 
Internacional de Oncologia Pediátrica. Como referência no tratamento 
de alta complexidade de casos de câncer infantojuvenil, nossa instituição 
apresentou um pouco de sua expertise e desfechos de sucesso em 
oncologia infantil, que alcançam mais de 70% de chances de cura.

Os destaques foram a participação da nossa vice-diretora clínica e neuro-
oncologista Dra. Andrea Cappellano, que integra o comitê científico 
organizador do congresso, assim como as apresentações de casos clínicos 
e discussões pela nossa diretora médica, Dra. Monica Cypriano, e pela 
presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Oncológica Pediátrica 
(IPSO) e chefe do nosso serviço de cirurgia pediátrica, Dra. Simone 
Abib. A Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica também 
realizou um pós-congresso para o seu público, em que a coordenadora 
do tratamento de tumores ósseos do nosso hospital, Dra. Carla Macedo, 
resumiu as principais novidades da especialidade debatidas no SIOP.

A chefe do nosso Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, 
Dra. Fabianne Carlesse, integra o comitê científico do Infocus 
Latam, maior congresso latino-americano de doenças fúngicas 
invasivas, levando o nome e a experiência do nosso hospital 
para ampliar a rede de conexões com várias regiões do mundo.

Desde 2017, Dra. Fabianne é uma das coordenadoras do Infocus 
Kids, área exclusiva sobre pediatria e, no evento de outubro de 2021, 
coordenou a Mesa sobre Fusarium spp, um fungo que sofre variações 
geográficas e é o segundo agente filamentoso mais frequente no 
Brasil. Ela é autora da parte sobre a fusariose na pediatria do Guia 
Internacional do Tratamento de Fungos Filamentosos Raros e de 
várias outras publicações sobre o tema. Junto com ela, compuseram 
a mesa outras duas especialistas do nosso hospital: a infectologista 
Dra. Adriana Paixão, que apresentou um caso clínico, e a Dra. 
Adriana Seber, coordenadora do nosso Centro de Transplante de 
Medula Óssea, que comentou sobre a técnica de transfusão de 
granulócitos, uma terapia adjuvante para a infecção por Fusarium spp.

A equipe do nosso hospital recebeu três de quatro premiações do Congresso da 
Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica, que aconteceu em abril. 
 
“O Protocolo sobre Tumores de Células Germinativas do Sistema Nervoso 
Central Segundo Consórcio Brasileiro”, apresentado pela residente em 
oncologia pediátrica Dra. Natália Dassi, foi premiado como melhor trabalho 
na categoria pesquisa original. A pós-graduanda Dra. Mônica Matos, orientada 
pela oncologista pediátrica Dra. Eliana Caran, recebeu a premiação pela 
melhor apresentação oral, com “Neuroblastoma: Comparação do Exame 
de Ressonância Magnética de Corpo Inteiro Com Cintilografia com 
Metaiodobenzilguanidina na Detecção do Tumor Primário e Metástases”. 
E a psicóloga Lívia Cristina Viana apresentou o melhor trabalho de pesquisa 
na categoria psicossocial, com “As Queixas Ambulatoriais de Casos Neuro-
Oncológicos num Serviço de Psicologia num Hospital de Oncologia Pediátrica”.

A onco-hematologista pediátrica e especialista em transplante de 
medula óssea Dra. Adriana Seber volta a coordenar o nosso Centro 
de Transplante de Medula Óssea Pediátrico. Foi ela quem iniciou 
a implantação do serviço em nosso hospital há mais de 20 anos.

Dra. Adriana Seber é uma das mais renomadas especialistas da área, sendo 
reconhecida internacionalmente. Foi indicada para o Prêmio 2022 do Centro 
Internacional de Pesquisa sobre Transplante de Sangue e Medula (CIBMTR) 
pelos “Serviços prestados por toda uma vida na área de transplante”.

A premiação será concedida durante o congresso em Salt Lake City, 
Estados Unidos, no dia 4 de fevereiro, Dia Mundial de Combate ao Câncer.

Webinar especial sobre “Câncer na adolescência”, com a participação (da esq. para 
a dir.) da Dra. Eliana Caran, a jornalista Mariana Kotscho e o paciente Kevin Sena.
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Aconteceu


