
A importância do tratamento em hospital especializado, 
como o GRAACC, para aumentar as chances de cura 
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Victoria, paciente 
do GRAACC



Sua doação 
ao GRAACC

O meio mais simples e prático para recebermos a sua doação recorrente 
é via débito automático. Se você é cliente dos bancos Bradesco, 
Santander, Itaú ou Banco do Brasil, pode solicitar essa opção pelo e-mail  
mantenedor@graacc.org.br, telefone (11) 5908-9100 ou WhatsApp 
(11) 97204-7177.

Compreender as especificidades e as particularidades do câncer na adolescência é ponto 
fundamental para aumentar as chances de cura nesta faixa etária. O diagnóstico precoce é um 
dos pilares nesta trajetória.
 
Nódulos, manchas avermelhadas ou arroxeadas e inchaço nos gânglios são os 
principais sinais de alerta que podem apontar a doença. Nesta edição, Dra. Eliana Caran, 
oncologista pediátrica do GRAACC e especialista no tema, explica a importância de os 
pais consultarem pediatra ou hebiatra, quando houver sinais, e um centro especializado, 
como nosso hospital, para tratar o câncer com mais chances de cura e qualidade de vida. 
 
Graças ao seu apoio e à sua doação, nós alcançamos altas taxas de cura nesta faixa etária, 
proporcionando acolhimento adequado aos nossos pacientes. 

Obrigado por estar ao nosso lado!

Boa leitura!

McDia Feliz 

Em 27 de agosto tem McDia Feliz! Todo o valor arrecadado com a venda do 
Big Mac, é revertido para diversas instituições como o Hospital do GRAACC. 
Adquira tíquetes antecipados Big Mac e produtos exclusivos da 
campanha pelo telefone: (11) 5908-9113. 

Congresso Internacional

Entre os dias 13 e 15 de outubro, nosso hospital reunirá profissionais 
de saúde reconhecidos nacional e internacionalmente no Centro 
de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, para abordarem 
o diagnóstico, tratamento e o que há de mais avançado 
para combater o câncer infantojuvenil com qualidade de vida. Confira 
a programação completa no site:  www.congressograacc.com.br. 

Entre nós

57
Pacientes de Radioterapia

2.819
Consultas Multiprofissionais

764
Procedimentos Cirúrgicos

26
Transplantes de Medula Óssea

8.519
Exames de Imagens

78,2%
Taxa de Ocupação (%)

226
1ªs Consultas

1.175
Sessões de Radioterapia

101 
Casos Novos

8.517
Consultas Médicas

12,9
Média de Permanência (Dias)

6.688
Aplicações de Quimioterapia
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Uma viagem longa, de quase 900 
quilômetros, torna-se pequena para uma 
família em busca da cura do câncer de sua 
bebê. A pequena Luize, que hoje tem 2 anos, 
foi diagnosticada com retinoblastoma em 2020, 
quando tinha apenas seis meses de idade. A 
família, que mora em Içará, no interior de Santa 
Catarina, não mediu esforços – e nem distância 
– para buscar tratamento para a filha.

A mãe de Luize, Alice, de 38 anos, conta 
que tinha notado um reflexo nos olhos da 
filha, mas acreditou ser por conta da cor dos 
olhos de Luize. “Não foi algo que chamou 
a nossa atenção, porque ela tem os olhos 
azuis. Certo dia, fui levá-la para tomar uma 
vacina, e a enfermeira alertou que Luize não 
movimentava os dois olhos da mesma forma”. 
Na semana seguinte, estavam todos lá, em 
Criciúma, cidade vizinha, para uma consulta 
com um oftalmologista. “Ele a examinou e 
já fez uma carta de encaminhamento para o 
Hospital do GRAACC”, relembra.

“ Pa ra  n ós,  o  G R A ACC  é  c u ra”
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Ao chegar aqui em nosso hospital, Luize e seus 
pais foram recebidos pelo Dr. Luiz Fernando e pela 
Dra. Carla Macedo, que confirmaram o diagnóstico 
de retinoblastoma bilateral, que é quando ocorre 
nos dois olhos. “Perdi o chão. Foi arrasador para 
toda a família. A palavra câncer assusta muito, mas 
a equipe foi maravilhosa e tínhamos certeza de que 
Luize estava em ótimas mãos”, diz Alice.

E realmente estava. A equipe agiu rápido para 
garantir o sucesso do tratamento e o atendimento 
humanizado e acolhedor. “Temos um grande carinho 
por toda equipe do GRAACC. Eles têm sensibilidade 
e empatia para atender. A Luize é uma criança muito 
especial: única filha e primeira neta dos dois lados 
da família. Tenho certeza de que todos sentiam o 
quanto isso significa para nós”, emociona-se a mãe.

Luize já teve alta, após diversos ciclos de 
quimioterapia, crioterapia, laserterapia, entre outros 
procedimentos, e atualmente faz acompanhamento 
trimestral, para exames de rotina. “Para nós, o 
GRAACC é cura. Graças ao Hospital, minha filha 

tem a oportunidade de crescer, brincar e levar uma 
vida normal. Será, por muito tempo, a luz em nossas 
vidas”, celebra Alice. 

É graças à sua doação que podemos contar e 
compartilhar tantas histórias de superação. Você 
é fundamental para o tratamento de milhares de 
crianças como a Luize. Muito obrigado!

“Graças ao Hospital, minha 
filha tem a oportunidade 
de crescer, brincar e levar 
uma vida normal. Será, por 
muito tempo, a luz em nossas 
vidas”, celebra Alice, mãe de 
nossa paciente Luize. 
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Nosso orgulho



Desde quando assistiu pela televisão, há 
cerca de 10 anos, uma reportagem sobre os 
tratamentos realizados pelo nosso hospital contra 
o câncer infantojuvenil, Armando Zuza Ribeiro, de 
68 anos, interessou-se muito pela causa e decidiu 
fazer doações regulares.

“Acredito muito na boa-fé das pessoas e, ao 
perceber a seriedade do trabalho realizado pelo 

Uma casa longe de casa. Essa é a melhor definição 
da Casa Ronald McDonald São Paulo - Moema, 
que completa 15 anos no apoio às famílias de 
pacientes que vêm de outros estados para realizar 
o tratamento do câncer em nosso hospital. Além 
de hospedagem, a Casa oferece alimentação, 
transporte e suportes psicológico e social às 
famílias que estão longe de suas redes de apoio 
de amigos e outros familiares.

“É uma trajetória que muito nos orgulha. São 
anos dedicados ao acolhimento dos pacientes  
e seus familiares vindos de todo o Brasil e até da 
América Latina. Nós trabalhamos diariamente 
para que as famílias mantenham seu foco no 
tratamento e as apoiamos para que lutem com 
toda força contra essa doença”, comenta Marta 
Mingione, gerente da casa.

Em 15 anos foram assistidas 1087 famílias, 
sendo mais de 317 mil hospedagens. A Casa 
Ronald McDonald São Paulo - Moema integra 
o programa internacional da Ronald McDonald 
House Charities (RMHC) e é mantida pelo 
Instituto Ronald McDonald em parceria com 
o GRAACC.

Quem faz o GRAACC

15 anos da“casa longe de casa”

GRAACC, tive muita vontade de ajudar de alguma 
maneira. Então, passei a fazer contribuições 
mensais”, conta o baiano natural da cidade de 
Uauá, que mora em São Paulo há 50 anos.

Motivado principalmente em ajudar as crianças 
que vêm de todo o Brasil para se tratarem 
da doença, Armando tem total consciência 
da importância de suas doações mensais. 

“Se cada pessoa puder contribuir com o valor 
que conseguir, no final, com tudo somado, 
conseguiremos uma boa quantia para o 
hospital”, acrescenta Armando.

São pessoas como nosso doador Armando que 
nos permitem continuar oferecendo todas as 
chances de cura para os nossos pequenos 
pacientes. Muito obrigado a todos!

Gente do Bem

Casa Ronald McDonald São Paulo - Moema



Desde longa data, nosso hospital é 
parceiro do St. Jude Children’s Research 
Hospital, instituição norte-americana que 
é referência mundial e está na vanguarda 
das investigações do desenvolvimento de 
tratamentos de câncer infantil.

Em 2019, passamos a fazer parte da Aliança 
Global St. Jude, que é uma iniciativa para 
promover a visão compartilhada de melhorias no 
acesso a cuidados de qualidade, com o objetivo 
de aumentar as taxas de cura de crianças e 
adolescentes com câncer em todo o mundo. 
Fomos uma das cem primeiras instituições 
a integrar esta aliança, que possibilita 
melhorias contínuas nos atendimentos e 
acompanhamentos de nossos pacientes.

“Trabalhamos incansavelmente para oferecer 
no Brasil o que há de mais moderno em 
termos de tratamento do câncer infantojuvenil. 
Essa parceria contribuirá muito com o 
aperfeiçoamento de processos internos e os 
treinamentos de equipes especializadas, o que 
é fundamental para o diagnóstico e a escolha do 
melhor tratamento a ser utilizado”, explica a Dra. 
Monica Cypriano, Diretora Médica Assistencial 
e Clínica do GRAACC e uma das coordenadoras 
da Aliança Global.

Nossa parceria com o St. Jude contempla três 
projetos nas seguintes áreas: 

 
Engloba o treinamento do registrador por meio 
da plataforma de ensino e registro fornecida 
pela Aliança Global St. Jude. 
 

É a Escala de Alerta e Avaliação Precoce, que 
possibilita identificar o declínio clínico de um 
paciente precocemente e tomar as medidas para 
reverter o quadro. Por meio de indicadores, como 
frequências cardíaca e respiratória, é possível 
projetar a piora do quadro clínico e encaminhar 
o paciente à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
para evitar a piora e melhorar a condição clínica.

 
 
A parceria possibilita acesso a diversos 
treinamentos como, por exemplo, um curso sobre 
cuidados de enfermagem em quimioterapia 
com a certificação emitida pela Associação 
de Enfermagem de Hematologia/Oncologia 
Pediátrica(APHON), que atua na promoção 
de cuidados de enfermagem para crianças, 
adolescentes com câncer e doenças do sangue.

Fundado em 1962 na cidade de Memphis, 
nos Estados Unidos, o St. Jude Children’s 
Research Hospital é um centro de pesquisa e 
tratamento de doenças infantis, como o câncer, 
especialmente as leucemias. Assim como o 
nosso hospital, o Centro atua no diagnóstico e 
tratamento de alta complexidade de casos de 
câncer em crianças e adolescentes.

GRAACC faz parte de 
Aliança Global

•Registro Hospitalar de Câncer

•EVAT

•Treinamento para Enfermagem

O objetivo é aumentar as 
taxas de cura compartilhando 
conhecimento.
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Por dentro do hospital



Victoria, 
paciente

Diagnosticar e tratar câncer na adolescência 
é um dos grandes desafios da oncologia 
pediátrica. Reconhecer precocemente 
os principais sinais que podem apontar a 
doença, como nódulos, manchas e inchaços 
é fundamental para ampliar as chances de cura.

Porém, o público adolescente, por ter um 
comportamento mais independente, costuma 

responsáveis fiquem atentos aos possíveis 
sinais e procurem orientação médica 
especializada. Quando diagnosticado 
precocemente, nós, do GRAACC, alcançamos 
altas taxas de cura nesta faixa etária e 
conseguimos proporcionar mais qualidade 
de vida e acolhimento adequado”, explica a 
Dra. Eliana Caran, oncologista pediátrica do 
GRAACC, especialista em adolescentes.

ter diagnóstico mais tardio do que as crianças, 
demorando para alertar os pais sobre os 
eventuais sintomas.

“O câncer na adolescência tem muitas 
especificidades e seu tratamento pode 
causar impacto nesta fase de grande 
desenvolvimento f ísico, emocional e 
social. Por isso, é importante que pais ou 

6    •  

Hospital do GRAACC é especializado no 
tratamento de adolescentes com câncer

Por dentro do hospital
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Tratamento no Hospital do GRAACC

 
“Enfrentar o câncer nessa idade é algo 
complicado. Por conta do tratamento, não podia 
fazer coisas que antes eu gostava, como ir à praia 
ou comer meus pratos prediletos, pelo risco 
de infecção”, conta nossa paciente Victória. A 
adolescência é um período caracterizado por uma 
série de mudanças físicas, sociais e emocionais. 
É também uma fase da vida em que a pessoa 
passa a ter mais autonomia e independência, 
quando um diagnóstico de câncer pode impactar 
profundamente o paciente.

“Por isso, é tão importante estar em centros 
especializados em oncologia pediátrica que, 
além da experiência em lidar com tumores da 
adolescência, que é diferente do tratamento do 
câncer de adultos, compreende os impactos 
da descoberta da doença e as peculiaridades 
das abordagens terapêuticas na vida dos 
adolescentes”, explica Dra. Eliana Caran.

Hospitais,  como o GRAACC, também 
conseguem fazer o diagnóstico mais preciso e 
iniciar o tratamento com mais rapidez. Foi o que 
aconteceu com nossa paciente Gabrielle, que 

Foi o que f izeram os pais de Victória, 
diagnosticada com um tumor ósseo no braço 
quando tinha 12 anos. “Depois de ter trombado 
com a prima durante uma brincadeira, os 
médicos do pronto-socorro falaram que era uma 
luxação. Mas a dor continuou e o braço dela 
ficou aquecido devido à inflamação. Persistimos 
e levamos a Victória ao ortopedista, que 
diagnosticou o tumor e nos encaminhou para 
o GRAACC”, conta Joseane, mãe da paciente.

aos 12 anos foi diagnosticada com um tumor 
nos ossos. “Entre a primeira consulta e o início 
do tratamento no GRAACC não demorou nem 
três dias ”, lembra Daniela, mãe da menina.

Ter uma equipe multiprofissional especializada 
por t ipo de tumor é outro diferencial. 
“Quando chegamos à sala do serviço 
de ortopedia, já tinha uma equipe inteira 
reunida nos esperando: médica oncologista 
pediátrica, ortopedista, cirurgião ortopédico, 
fisioterapeuta. Eles explicaram tudo. Saí de 
lá com a certeza de que iria dar tudo certo”,  
conta Daniela.

E deu. Gabrielle passou por quimioterapia, 
uma cirurgia que substituiu o osso doente por 
uma prótese interna, sessões de fisioterapia 
e outra cirurgia para retirar alguns nódulos 
no pulmão. Atualmente, com 15 anos, ela faz 
acompanhamento com a nossa equipe a cada 
três meses e leva uma vida agitada, cheia de 
energia, como a maioria dos adolescentes. 
“Voltei a fazer as atividades que amo, como andar 
de bicicleta”, conta a adolescente.

“Os cânceres mais comuns na adolescência são 
os ósseos e os linfomas, leucemias, tumores 
cerebrais e nos ovários ou testículos. Os pais 
devem ficar atentos e levar o adolescente 
a um pediatra ou hebiatra em caso de 
inchaço de gânglios linfáticos, conhecido 
popularmente como íngua, anemia, cansaço, 
manchas roxas pelo tronco, dores nos ossos, 
cabeça ou abdômen ou febre persistente”, 
orienta Dra. Eliana.

De acordo com o Panorama da Oncologia 
Pediátrica, 43% dos adolescentes entre 15 e 
19 anos foram tratados em hospitais que não 
são especializados em oncologia pediátrica. 
“É fundamental facilitar o acesso desses 
pacientes aos centros especializados, para 
oferecer estrutura apropriada para diagnóstico 
e tratamento e ampliar as perspectivas de 
melhores desfechos clínicos”, comenta 
Dra. Eliana.

Sinais dos cânceres mais 
comuns da adolescência:

• Perda de peso, febre, sudorese, cansaço e 
aparecimento de “ínguas” na parte lateral do 
pescoço, nas axilas ou virilha podem ser sinais 
de linfomas.

• Dor nos ossos ou nas articulações, palidez, 
manchas roxas, sangramentos, febre, cansaço 
e desânimo podem sinalizar leucemias.

• Tumores ósseos podem causar dor 
persistente, vermelhidão e pele aquecida 
no local.

• Tu m o r e s  c e r e b r a i s  p o d e m  s e r 
preconizados por dor de cabeça e vômitos 
persistentes ou recorrentes, mudança de 
comportamento (irritabilidade/ lentidão).
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Gabrielle, 
paciente



Corrida e Caminhada GRAACC
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H á  2 0  a n o s  co r re n d o  e  ca m i n h a n d o 
co n t ra  o  câ n ce r  i n fa n t i l

A 20 ª Cor r ida e C aminhada G R A AC C 
aconteceu no último dia 8 de maio, Dia das 
Mães, na cidade de São Paulo, após dois 
anos de suspensão devido à pandemia. O 
rostinho de cada uma das crianças acima 
estampou o número de peito dos mais de 
7 mil participantes que, juntos, correram pela 
cura dos nossos pacientes.

“Foi uma reestreia marcante e emocionante, 
aliando esporte e esperança. A participação e 
a colaboração de cada corredor fazem muita 
diferença para nós, e, principalmente, para 
nossas crianças”, afirma Tammy Allersdorfer, 

super intendente de De senvol v imento 
Institucional do GRAACC.

Quando tudo começou

A nossa história começa em 1991. Nascemos 
com a missão de garantir a cr ianças e 
adolescentes com câncer o direito de 
alcançar todas as chances de cura com 
qualidade de vida. E foi com essa premissa 
que planejamos, organizamos e realizamos o 
primeiro evento esportivo para arrecadação 
de recursos, que aconteceu em 2001, no 
Parque Ibirapuera.

À época, a proposta era uma caminhada simples, 
de poucos quilômetros, e conseguimos reunir 
cerca de 500 pessoas. O engajamento foi tanto 
que incluímos a corrida, em 2004. O primeiro 
recorde de público estava registrado: mais de 
2 mil pessoas.

De lá para cá, o evento foi ganhando cada vez mais 
fôlego e muitos participantes. Ao longo desses 20 
anos, foram milhares de inscritos. Tivemos o prazer 
de ter ao nosso lado diversos apoiadores e artistas 
como padrinhos, correndo milhares de quilômetros 
para trazer mais esperança e qualidade de vida às 
crianças e adolescentes com câncer.

Ana Beatriz, Gabriel, Julia, Luara e Miguel formaram a torcida do evento.
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20 edições
de evento

mais de 130 mil 
corredores na soma 

das edições

mais de R$ 13 milhões  
arrecadados para o tratamento

do câncer infantil

R$ 13 milhões  
é a previsão de orçamento 

mensal para manter as 
atividades hospitalares. 

           72% 
é a taxa média de cura das 

crianças e adolescentes 
em nosso hospital 

Cerca
de 50%  

dos nossos pacientes
são de fora do município 

de São Paulo

Corrida e Caminhada GRAACC em números

“Esta é a causa da nossa vida. Eu já era doador desde os 25 anos e passei a admirar ainda mais o trabalho do hospital 
quando o conheci de perto. Obrigado a todos que estiveram aqui neste evento tão emocionante! Gratidão eterna por 
vocês!”, agradeceu Leifert.

CORRIDA E CAMINHADA GRAACC EM NÚMEROS

Daiana Garbin e Tiago Leifert, 

padrinhos de 2022. 
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Aconteceu

Uma parceria entre o GRAACC e a Redecoin permitiu que o nosso hospital,  especializado em câncer infantojuvenil, começasse a receber doações em 
Bitcoin, que é um tipo de moeda virtual, conhecida como criptomoeda.

Para fazer uma doação desse tipo, basta acessar nosso site (www.graacc.org.br), clicar na aba doações e em seguida na opção Bitcoin. O doador 
escolhe, em real, o valor com o qual deseja contribuir e a plataforma converte automaticamente em Bitcoin.

Leis de Incentivo

Empresas e pessoas podem ajudar o GRAACC por meio de Leis de Incentivo, destinando parte do imposto 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). Você pode conhecer o nosso projeto atual, que está apto a receber recursos, aqui:  
bityli.com/kgpkhF . Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 5904-6600 ou pelo e-mail empresainvestidora@graacc.org.br.

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

Durante o “Tandem Meeting”, um dos mais importantes eventos internacionais sobre Transplante de Medula 
Óssea, que aconteceu no mês de abril, nos Estados Unidos, a onco-hematologista pediátrica do GRAACC, 
Dra. Adriana Seber, recebeu o Distinguished Service Award, uma das principais premiações do setor 
a profissionais que fazem contribuições na área de transplante.

Especializada em Transplante de Medula Óssea (TMO), Dra. Adriana participou do desenvolvimento 
do Mapa de TMO no Brasil, uma plataforma de registro de todos os procedimentos realizados no país.

Médica do nosso hospital recebe prêmio internacional 

Homenagem à geneticista do nosso hospital

Bitcoin

A geneticista Dra. Sílvia Toledo foi homenageada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 
por suas contribuições na oncologia pediátrica. Coordenadora do nosso Laboratório de Genética há 
20 anos, ela implantou o nosso biobanco, que é um dos maiores do mundo em número de amostras 
tumorais de crianças e adolescentes. 

Dra. Silvia produziu 76 publicações científicas, ajudou a formar dezenas de novos cientistas e responde 
por pesquisas que tornam a medicina mais precisa e personalizada para o câncer infantojuvenil, já que 
identificam alterações genéticas específicas dos tumores desse público e ajudam a refinar o diagnóstico 
e indicar terapias-alvo para os casos mais difíceis.
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Leis de Incentivo

FAIRFAX JAEPEL LORENZETTI TIMKEN WHITE MARTINS

BANCO LUSO BRASILEIRO CONSIGAZ TRANSMARONI VERDE ASSET 

CONSTANTA DHL RACIONAL ENGENHARIA 

ARKEMA  RAZZO DEWERTOKIN ONET TEGMA 
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Empresa Investidora

Sua empresa pode escolher o combate ao câncer infantojuvenil como investimento social. Entre em contato pelo telefone (11) 5904-6600 ou pelo 
e-mail empresainvestidora@graacc.org.br e receba todas as informações.

Estas são as empresas que escolheram a nossa causa e aderiram ao programa Empresa Investidora:

“Aqui na Ondina, nos sentimos gratificados e agradecidos por fazermos parte de um projeto tão grandioso como o 
GRAACC. Parabenizamos a todos que se dispõem a ser solidários e tornam possível o cuidado que o hospital oferece 
às crianças com câncer”.  Antônio de Pádua Mendes, diretor administrativo da Ondina Alimentação e Serviços
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Empresa Investidora

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL
CASA DO SUPORTE
FLASH COURIER
GRUPO DARYUS

1º REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE CATANDUVA SP
AFINE-SE EMAGRECIMENTO INTELIGENTE
ALL TRUST SERVIÇOS E CONSULTORIA 
ALMA CULINÁRIA
ALUPAR - TAESA
ANOREG - SP
ANTILHAS GRÁFICA E EMBALAGENS
ARTENGI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA
ARTUR PARADA MEDICINA DIAGNÓSTICA
ASSAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS
ASSISTENTE DE VIAGEM
AUTO POSTO BOSQUE DA SAÚDE
AUTO POSTO LINDT
AUTO POSTO LUSON
BIANCA GIBBON
BOMAX DO BRASIL
BT LOGÍSTICA INTEGRADA
CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO
CIBRAPEL
COMPUTER IT TRADE DO BRASIL
COPAL ALIMENTOS PET 
CRIOGÊNESIS
CS BRASIL
CS NUCLEAR
ECOSCARD
EICON CONTROLES INTELIGENTES
EMISSORAS ASSESSORIA
ENGETEC ENGENHARIA
FBB ADM E CORRETOR DE 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 BABY
LCV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS
LOOK QUÍMICA
MANENG REFRIGERAÇÃO
MELITTA
MELTEX AOY COMÉRCIO DE MANUFATURADOS
MUNDIE E ADVOGADOS
OXXYNET CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
PEAD BRASIL SOLUÇÕES EM TERMOPLÁSTICOS
PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS
POSTO DE SERVIÇO CAMACHO
PRIME SECURE
PROW MEDICAMENTOS
QUORUM ESSÊNCIAS
RAÇÕES REIS
SANTA RITA COMERCIAL
TERNEC
TOP AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES
VALORIZE RECICLAGEM
VBSO ADVOGADOS
VEPAKUM EMBALAGENS
WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
WORLD IN MOTION TRANSPORTES

MINAS DE PRESENTES
ROWA DO BRASIL
SPGEO ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES

2EASE ENGINEERING SOLUTIONS
4BIO MEDICAMENTOS
ABOL
ACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ACTUA TRADE
ADVICE INFORMÁTICA
ALEF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 
ALIGABIDU SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AMADE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
ANJ NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS
ART LIVRE MODAS
ARTESLAR PRESENTES
AVANTTI COMBUSTÍVEIS
AXION METAIS
BETELSEG
BRASMIL
BRAZIL TRANSLATIONS
C M C ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES
CARBONO QUÍMICA
CARRERA
CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS
CENTRO DE MED DIAG IMAGEM RADIOGRÁFICA
CHECON EQUIPAMENTOS
CLÍNICA DE ONCOLOGIA MÉDICA
CMS PEOPLE DO BRASIL CONSULTORIA

COLÉGIO MAIA
COMPETE DO BRASIL
CONTABILIDADE SABIO S/C 
CR2 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
DÉCIMO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DELTAOMEGA TECNOLOGIA SERVIÇOS
F D’GOLD DISTRIBUIDORA
F W TRANSPORTES
GABMED PRODUTOS ESPECÍFICOS
GRUPO SOUZA MONTEIRO PLANEJADOS
IMA DO BRASIL
INTRABANK 
ISAR ENGENHARIA E MONTAGENS
JOMACLER
JORGE ADVOGADOS
JOTAMENON COMERCIAL
LABORATÓRIO GROSS
LEXUS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
LOURENÇO ALIMENTOS
MAGISTRAL CALÇADOS E CONFECÇÕES
MALTEZ TRANSPORTE
MAXX CRED
MCJR GRAFMED
MEDIC PHARMA
METALÚRGICA CANINDÉ
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MINI PLAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
MUNDIQUÍMICA COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
MW ENGENHARIA 
NEOTEL
NEPIN ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS
NIBRACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
NUGA BEST
OPENBOX 2
OXY QUÍMICA E METALÚRGICA
PERFORMA WEB
PERIGOT
PMG ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
PRYOR LOCATELLI CONSULTORES
RCY PAINÉIS
REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
REPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS E BOPP
SANTA FESTA LOCAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DE FESTAS 
SECURITY SEGURANÇA
SENSRIT

ADEL PERFUME & AMBIENTE ESSENCE
ADVENTURES
ASIA SHIPPING
ASSOCIATES OF CAPE COD INTERNATIONAL BRASIL
BELLA EMBALAGENS
BELO E SANTOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
BETA 2 PARTICIPAÇÕES
BETTA TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA
CABELL PRODUTOS PARA SALÃO
CAMMEC COMÉRCIO E REPRESENTACÕES DE MÁQUINAS
CDK INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIPAMENTOS DE RAIO X
CEBI BRASIL
CENTRO AUTOMOTIVO CHÁCARA FLORA
COMERCIAL CIBRADIS
COMERCIAL DE PNEUS ROMA 
COMERCIAL MEIOR
COMMARKET
COMPANY DANCE CENTER
CONSER
CONTINENTAL PARAFUSOS
CONTROL AUTOMAÇÃO COMERCIAL
CONTROLBIO ASSESSORIA TÉCNICA MICROBIOLÓGICA
DELGADO SOLDA
DOMNIA
E MIX INFORMÁTICA E SERVIÇOS
EASYTECH TECNOLOGIA
ECOSAFETY ENGENHARIA DE INCÊNDIO
EMB MONTEIRO COMÉRCIO DE MÓVEIS
ENMAC
ESCOLA EQUILÍBRIO  EPP
ESTÚDIO JACARANDÁ
EXTRA CONSULT
FAZENDA COMÉRCIO DE RODAS E ACESSÓRIOS
FBB ADM E CORRETOR DE SEGUROS
FERIOTTI REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS 
FLORENCE INDUSTRIAL COMERCIAL
FRANGOFRITO CROCANTE
FRUTIFLORA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AROMAS
GARCIA PEREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GLASS COMPANY ARTE E DECORAÇÃO
GUARIGLIA PROJETOS E MARKETING
IBITIRAMA COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
INFOCAR SERVIÇO DE INFORMAÇÕES
INPLASF INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS FIORINI
INQUAD ENGENHARIA
INSTITUTO DE ENSINO STAGIUM
ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS
J2MB PARTICIPAÇÕES
JACAR AGROPECUÁRIA 
JOÃO LUIZ MARQUES PROTAZIO EI
JURUPINGA DINALLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS
JV ALIMENTOS
KOREA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SMS RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS
SP3 LOCAÇÕES
STOP&PARK
SW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
TAPMATIC DO BRASIL
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS
TEXT COMERCIAL TÊXTIL
TÊXTIL J SERRANO
TMI MICE
TOLEDO AMBIENTAL
TOP QUALITY
TRANSMEP
TRANSPORTE CASTELO
VELLOZA E GIROTTO ADVOGADOS
VIMARA AUTOMÓVEIS
VIVA SERVIÇOS
VOGLER INGREDIENTS
WORK PLASTIC
WS1 PARTICIPAÇÕES

LAFORMA COMÉRCIO E SERVIÇO
LEISOR
LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCACIA
LÍDER PESCADOS
LISER HARDMETAL
LOCKTON BRASIL CORRETORA DE SEGUROS 
MAGILE TRANSPORTES
MARILEO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS
MARILU INDÚSTRIA E COMÉRCIO
MINICAR AUTO PEÇAS
MONTEIRO DOTTO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
OCEANO TI
OLEAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
ONEBROKER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS
PARQUE SANTANA EMPREENDIMENTOS  
PATOLOGIA SÃO LUCAS
PIAVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
PLAEGE CONSTRUTORA
PLANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
PSM COMPANY
POSTOS FLORA
PRINCIPAL PROMOTORA
PROGOODS
PROJEÇÃO TECNOLOGIA DE ATIVOS
QUE DELÍCIA ALIMENTOS
RAVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS
REGIMAR COMERCIAL 
REGIS RODRIGUES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
REXSUL AUTOMAÇÃO
RFR COMÉRCIO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS
ROCK & RIBS FRANCHISING
SABOIA CAMPOS ENGENHARIA 
SCENTEC ESSÊNCIAS E FRAGRÂNCIAS
SEAL SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
SEDA
SERLI
SINDICATO NACIONAL DOS CEGONHEIROS
SQUIB COMPONENTES ELETRÔNICOS
TAG AUTOMATION
TECNOFEAL - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
TELLESCOM
TENNECO BRASIL AUTOMOTIVE
TRANSPIRATININGA LOGÍSTICA
TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGÍSTICA
TRATOR GAMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
TROIANO CONSULTORIA
USITERRA IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES 
VIDAMAX
VILA VELHA CORRETORA DE SEGUROS
VM7
W MARCONI  
Z ZURICH FOUNDATION
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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.

Há 8 anos, a Bettanin destina parte do valor das 
vendas dos produtos da linha Noviça para o 
nosso hospital e realiza o Movimento Dourado, 
uma iniciativa de conscientização sobre o 
diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. 

Alê Costa, empresário e vice-presidente da 
nossa instituição, promoveu, pela 4ª vez 
consecutiva, a Páscoa Cacau Show, um 
leilão entre amigos pelo WhatsApp, com valor 
revertido para o nosso hospital.

AMAZON DREAM PLASTIC ESPM SOCIAL NUTRICORP

AUTOPEL BEST WISHES  ELLPA  INST. DE PESQUISA E DE CULTURA LUIZ FLÁVIO GOMES

CBSM | DOTZ CESTA NOBRE FÃ CLUBE ULTRAVIOLET PAY4FUN                SHOPEE VEPAKUM

2M
ANTIX 
ARTHUR CALIMAN
BELCOL
CAROL BASSI
CV DENTUS
ELFI  SANTA

EPH INCORPORADORA
ESCRITOR LEANDRO ABREU
ESCRITORA GABRIELA ROCHA
FRALDARIA AMAZÔNIA
GIRAMILLE
GLOBAL ASSISTANCE TRAVEL
HUDSON PALUMBO JUNIOR

LATAM PASS
LOFTY STYLE 
MANAGER GESTÃO 
CONDOMINIAL 

MESEEMS | MINDMINERS
MUNDO CEREALISTA

NAKED NUTS
NETMOVIES
NEWLENTES
NINA & MARIA BABY STORE
O PÓLEN
PIPO DERANI
PROJETO OVO

PROXY MEDIA
QUATRO AMIGOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
REPASSA
RESTAURANTE AMÉRICA
SR .& SRA. MALOKA
TAVERI
WCS CONECTOLOGIA
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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:

No ano passado, arrecadamos para a nossa instituição R$ 4.878.727,82 
com o McDia Feliz. Todo esse recurso, obtido a partir de cada venda 
de tíquetes antecipados, camisetas da campanha e sanduíches 
Big Mac é uma importante fonte de renda para oferecermos tratamento 
de excelência do câncer infantojuvenil em nosso hospital.

Esse sucesso só é possível com a sua ajuda. O apoio de muitas pessoas 
e organizações faz dessa a maior mobilização em prol da educação e da 
saúde de crianças e adolescentes de todo o Brasil. Nós fazemos parte 
do McDia Feliz há 29 anos e, ao longo dessa história, já investimos essas 
doações em muitas conquistas, como a construção do nosso hospital, 
da Casa Ronald McDonald São Paulo – Moema, do Centro de Transplante 
de Medula Óssea e do Espaço da Família.

Na edição de 2021, Allink Neutral Provider, Biolab Farmacêutica, 
Comunidade Beneficente Chinesa do Brasil (Taiwan), Eurofarma 
Laboratórios, Prefeitura Municipal de Barueri, Banco BNP Paribas, 
Comerc Comercializadora de Energia Elétrica, Club Audi A3 e EMS foram 
algumas das organizações que aderiram ao McDia Feliz e nos ajudaram 
a continuar oferecendo esperança de um futuro todo pela frente aos 
nossos pacientes.

Adote um paciente

McDia Feliz

INSTITUTO 
IPÊ

TM

“Nós, da Dana, identificamos no GRAACC valores que compartilhamos: 
ética, transparência, comprometimento e trabalho em equipe. É uma 
honra contribuir para que crianças com câncer tenham o principal direito 
de um ser humano, que é a vida.” - Dana Cosméticos

Transformando Big Mac em sorrisos

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.


