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Sobre o relatório
Nesta publicação, seguimos com nosso trabalho de 
comunicação e transparência sobre nossas ativida-
des, com destaque para os avanços no combate ao cân-
cer infantojuvenil e a celebração de nossos 30 anos. 

Organizamos o conteúdo de modo a incluir desafios e con-
quistas que ocorreram ao longo de 2021, de 1º de janeiro a 31 
de dezembro, sem deixar de dar algumas pistas sobre o que 
vem por aí nos próximos anos. A estrutura do relatório apre-
senta nossas principais frentes de atuação, com indicadores 
e resultados que mensuram nosso impacto durante o período. 

Desde já, gostaríamos de agradecer o apoio de todos  nossos 
profissionais, doadores, parceiros e voluntários. Superar os 
obstáculos impostos pela pandemia de Covid-19 exigiu esforços 
conjuntos, e a contribuição de cada uma dessas pessoas e orga-
nizações se mostrou fundamental para continuarmos oferecendo 
todas as chances de cura aos nossos pequenos pacientes. 

Ao final desta publicação, é possível conferir todos que nos 
apoiaram no último ano e nossas demonstrações financeiras.

Quer saber mais sobre o relatório ou enviar comentários?Conver-
se com nossa equipe por meio do e-mail: graacc@graacc.org.br. 

Boa leitura!

O ano de 2021 foi marcado por novas variantes do vírus 
Sars-Cov-2 muito mais transmissíveis, que continuaram 
colocando à prova todo o sistema de saúde mundial.

Em nosso hospital, tivemos a oportunidade de aplicar na prática 
os aprendizados colhidos no ano anterior e continuamos 
atendendo nossas crianças e adolescentes com toda a segurança 
e oferecendo todas as chances de cura do câncer infantojuvenil. 
Os cuidados para permitir que nossas equipes desempenhassem 
suas funções com proteção durante a pandemia se mantiveram: 
seguimos com adaptações em nossas estruturas e atividades 
presenciais, vacinamos nossos profissionais e mantivemos 
protocolos de atendimento, higienização e distanciamento.

Nesse período comemoramos nosso aniversário de 30 anos - três 
décadas dedicadas a contribuições relevantes para o diagnóstico 
e tratamento de crianças e adolescentes com câncer no Brasil, 
disseminação de conhecimento e formação de profissionais 
especializados em oncologia pediátrica. Celebramos a data 
com a certeza de que estamos no caminho certo, atuando para 
atingir índices de cura cada vez mais altos. Hoje, nossa taxa 
média de cura alcança 72%.

Foram mais de 4 mil pacientes atendidos, com índice de 
satisfação de 90% mensurado pela metodologia Net Promoter 
Score (NPS), resultados de nossos esforços para garantir que 
todas as crianças e adolescentes que atendemos tenham acesso 
ao que há de melhor na oncologia pediátrica. Alcançamos o 
marco de 900 transplantes de medula óssea realizados, que 
nos coloca como um dos centros médicos do país que mais 
pratica esse tipo de procedimento.

Mas o que nos torna um hospital de excelência e com tratamento 
humanizado é o comprometimento de nossos mais de 728 

Mensagem 
do Presidente

Sergio Amoroso
PRESIDENTE DO GRAACC

“

”

profissionais, somado ao apoio essencial de nossos 444 
voluntários, de uma equipe que muito nos orgulha.

Nossas contribuições no campo do conhecimento compartilhado 
e da formação de profissionais se mostraram relevantes e atuais 
no período, com destaque para estudos e publicações em áreas 
como a genética e o tratamento de pacientes com Covid-19. 
Por meio da parceria com a Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), formamos médicos especializados em oncologia 
pediátrica e transplante de medula óssea e profissionais de 
outras áreas de atuação na saúde.

Nossa atuação sólida no combate à doença, mesmo diante 
dos desafios da pandemia de Covid-19, só foi possível porque 
contamos com o apoio solidário de milhares de empresas e 
pessoas que acreditam em nosso trabalho.

Por isso, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas e 
organizações doadoras que, na pandemia, mantiveram o suporte 
para que nossos serviços continuassem com alto padrão. Para 
enfrentar o câncer em crianças e adolescentes, precisamos estar 
juntos em torno da causa, com um compromisso firme e engajado 
para possibilitar que as famílias de nossos pacientes acreditem 
nas chances de cura. E nós também, cada vez mais, acreditamos 
numa sociedade participativa e solidária.  

Em nome de todos nossos pacientes, nosso muito obrigado.
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46
38
8
leitos de internação:

apartamentos

em enfermaria

10
leitos de UTI

2
salas cirúrgicas

2
ressonâncias magnéticas

15
consultórios

1
tomógrafo de
intensidade modulada

1
radioterapia com tecnologia
de intensidade modulada

Nossa estrutura

4.306 
pacientes atendidos

15.525 
consultas multiprofissionais

727 
primeiras consultas 

5.196 
sessões de radioterapia

20.082 
quimioterapias aplicadas

75,9% 
taxa de ocupação

28.158 
exames de imagens

72% é a nossa taxa média de cura*
Fonte: Registro Hospitalar do GRAACC - 
Sobrevida Global em 5 anos - 2020

33.278 
consultas médicas

1.665 
procedimentos cirúrgicos

96
transplantes de medula óssea

Nosso atendimento

29
poltronas de quimioterapia:

5 privativas

Qualidade hospitalar

90% de satisfação dos pacientes, mensurada
pela metodologia Net Promoter Score (NPS)

28 projetos de pesquisa aprovados pelo
Comitê Científico

2,4 no índice de rotatividade de leito – demostrando
eficiência na internação

100% de taxa de conformidade de time out nas 
cirurgias - checagem prévia de uma lista de itens e etapas 
para uma intervenção segura

Zero incidência de queda envolvendo pacientes 
(internados ou não)

Zero densidade de incidência de pneumonia 
associada à ventilação mecânica (PAV)

Casos novos

430 novos pacientes

   90 tumores de sistema nervoso central (encéfalo e medula espinhal)

   73 leucemias (sangue)

   61 retinoblastoma (olhos)

   34 tumores de sistema nervoso simpático

   33 sarcomas de partes moles (músculos e gorduras)

   22 linfomas (gânglios linfáticos)

   21 tumores ósseos malignos (ossos)

   14 tumores de células germinativas

     8 carcinomas (câncer de pele) 

     7 tumores renais

     7 histiocitoses

     2 tumores hepáticos (fígado)

   58 outros

Destaques e 
conquistas de 2021
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Um panorama sobre 
o câncer infantojuvenil

O câncer tem como característica o crescimento desordenado 
das células. Diferente da doença nos adultos, quando ocorre 
no início da vida, essas alterações costumam acontecer 
na divisão de células primitivas ou imaturas, durante a fase 
de crescimento.

Isso explica por que os tumores em crianças e adolescentes têm 
crescimento mais acelerado e costumam ser mais agressivos.  O 
lado positivo é que, justamente por essas características, também 
podem ser mais sensíveis à quimioterapia e responder melhor 
aos medicamentos. 

Iniciamos nossa jornada em 1991, quando o médico e 
professor Dr. Antonio Sérgio Petrilli, o engenheiro Jacinto 
Antonio Guidolin e a voluntária Lea Della Casa Mingione 
decidiram estruturar uma associação voltada a contribuir para 
o tratamento humanizado com todas as chances de cura do 
câncer infantojuvenil. 

Surgimos como associação civil de direito privado sem fins 
lucrativos, de caráter assistencial, beneficente e filantrópico. 
Em nosso primeiro ano, atendemos 44 pacientes, adotando 
como inspiração o modelo do St. Jude Children’s Research 
Hospital, de Memphis (EUA).

Em 2021, essa trajetória completou 30 anos, repleta de 
avanços significativos na busca da cura e no atendimento 
de nossos pacientes. Nós nos consolidamos como um 
centro de excelência no tratamento humanizado, e nosso 

Quem 
somos

O câncer infantojuvenil foi responsável pela morte de 2.289 crianças 
e adolescentes de até 19 anos em 2020, de acordo com o Atlas 
da Mortalidade do Câncer.

As formas mais efetivas para elevar as chances de cura são 
o diagnóstico precoce e o tratamento em centros médicos
especializados como o nosso, que trata principalmente os casos 
mais complexos e alcança índice médio de cura  de 72% –  acima 
do índice médio nacional de 64% (INCA, 2016) –  e promove
medidas específicas para alcançar mais qualidade de vida para 

hospital oferece todos os serviços e estruturas necessários, 
como centros de diagnóstico e cirúrgico, UTI pediátrica, 
quimioterapia, radioterapia e transplante de medula óssea.

Nossa equipe, que reúne 728 profissionais de diferentes áreas, 
conta com o apoio de 444 voluntários e está preparada para 
atender aproximadamente 4 mil pacientes pediátricos ao ano, 
atingindo a marca de 72% na taxa média de cura. Atuamos em 
uma estrutura moderna, na Vila Clementino, em São Paulo, que 
dispõe de 46 leitos de internação e 10 de UTI, 15 consultórios e 29 
poltronas de quimioterapia (veja nossos números na página 6).

Somos certificados como entidade beneficente de assistência 
social (CEBAS), habilitados como Unidade de Alta Complexidade 
em Oncologia (Unacon) exclusiva para atendimento pediátrico 
e reacreditados pela Joint Commission International (JCI), selo
com reconhecimento internacional na área da saúde, que atesta
nossa qualidade e o alinhamento do nosso atendimento às
melhores práticas e padrões hospitalares do mundo.

Giovanna e 
Ana Beatriz, 
pacientes do 
GRAACC

30 anos de GRAACC

Sumário Sobre o 
relatório

Mensagem do 
presidente

Destaques e
conquistas de 2021

30 anos de 
GRAACC

Nosso complexo
hospitalar

Desenvolvimento
institucional

Demonstrações 
financeiras

Créditos e
informações

gerais



10    11RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 - GRAACC

1991

1993

1995

Inspirados em um modelo 
inovador de atendimento de 
crianças e adolescentes com 
câncer, o GRAACC é fundado 
em uma “casinha” com o 
propósito de oferecer todas as 
chances de cura da doença.

Inauguração da primeira 
casa de apoio.

Início das obras do 
nosso hospital.

Fruto de investimentos de 
empresas e parceiros, nosso 
hospital é inaugurado, 
contando com parceria 
técnico-cientifica da 
Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp).

1998

A Casa Ronald McDonald 
São Paulo-Moema é 
inaugurada, ampliando o 
atendimento da primeira 
casa de apoio. 

2007

1999
Início das atividades
do laboratório de 
criopreservação, do Centro 
de Transplante de Medula 
Óssea e do Centro Cirúrgico.

2001
Criação dos laboratórios de 
genética, biologia molecular 
e hematologia.

2004
Inauguração do Centro
de Diagnóstico por Imagem e 
da Quimioteca Fundação Jari, 
estrutura inédita
no Brasil.

2008
Nosso hospital é habilitado para 
realizar Transplante de Medula 
Óssea não aparentado.
Além disso, certificamos nosso 
voluntariado com a ISO 9001 
pela primeira vez.

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

2011
Começo das obras de 
expansão do nosso hospital.

2012

2013

Somos habilitados pelo 
Ministério da Saúde como 
Unidade de Alta Complexidade 
em Oncologia, exclusiva para 
atendimento pediátrico. 

Inauguração do novo prédio do 
nosso hospital, que dobra o 
tamanho. Também implantamos
o serviço de radioterapia com 
equipamento de última geração.

Início das atividades no 
Centro de Radioterapia 
Pediátrica.

2014

Inauguramos 16 novos leitos 
de internação, sendo oito 
apartamentos, e também 
uma nova ala privativa de 
quimioterapia.

2019

2015
Criação do Centro de Neurocirurgia, 
o primeiro da América Latina com 
ressonância magnética dentro da 
sala cirúrgica. Além disso, iniciamos 
a quimioterapia intra-arterial, 
tratamento inovador para tumor 
ocular, e realizamos 500 
transplantes de medula óssea.

Completamos 25 anos de 
trajetória, atingindo taxa média 
de cura de 70%, e inauguramos 
a Sala de Simulação Realística, 
voltada ao treinamento e à 
capacitação de profissionais.

2016

2017
Nosso hospital conquista a 
certificação Joint 
Commission International 
(JCI) e inaugura o Espaço da 
Família Ronald McDonald.

2020
Atingimos a marca de mil 
aplicações de quimioterapia 
intra-arterial para o tratamento 
do retinoblastoma, com 
preservação do globo ocular 
na maioria dos casos.

2021
Completamos três décadas, 
cada vez mais consolidados 
como hospital referência
em oncologia pediátrica, e 
alcançamos o marco de
900 transplantes de medula 
óssea realizados.

Três décadas 
de história
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Esta é a causa de 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 contribuem! 
Gratidão eterna por vocês  
Tiago Leifert, apresentador e pai 
de paciente.

O GRAACC trouxe uma melhora 
substancial ao cenário brasileiro. 
Criou um círculo virtuoso que 
atrai o melhor da pesquisa e
cooperação internacionais.            
Marceli Santos, especialista de
vigilância e análise de situação 
no INCA, o Instituto Nacional de 
Câncer (Foto: Arquivo INCA). 

Aos 14 anos de idade, cruzei 
com a então “Casinha” e minha 
história mudou para sempre! Lá, 
enfermo, passei um ano, lutando 
todos os dias pela vida! Foi ali 
que eu me curei e fui tratado com 
os melhores medicamentos do 
mundo e com o mais competente 
médico do país na época, o 
Dr. Antonio Sérgio Petrilli. Aos 
42 anos de idade, 28 anos após 
o momento mais delicado da
minha vida, olho para trás e
vejo o quão abençoado eu sou!
Meu sentimento pelo GRAACC 
hoje só pode ser de gratidão!              
Guilherme Pinheiro, paciente do 
GRAACC em 1993.

O GRAACC tem os melhores 
tratamentos de câncer infantil do 
mundo. Ajudem o GRAACC, eles 
salvam vidas e a contribuição de 
todos é muito importante.           
Daiana Garbin, jornalista e mãe 
de paciente.

Minha motivação para envolver-
me com o GRAACC começou 
quando aceitei o convite do Dr. 
Sérgio Petrilli para promover 
um jantar destinado a arrecadar 
fundos. Por seu sucesso, o jantar 
se tornou um evento anual. 
Já foram mais de vinte. Nesse 
período, conheci mais de perto 
o GRAACC e seu enorme êxito 
na missão de curar crianças e 
adolescentes com câncer. Minha 
motivação para ajudar só fez 
aumentar desde então.           
Dr. Maílson da Nóbrega, 
economista e ex-ministro 
da Fazenda.   

O GRAACC é referência por não 
desistir de nenhum paciente, 
por mais grave que seja o 
caso. É referência por oferecer 
atendimento e acolhimento de 
ponta, por não perder em nada 
para os melhores hospitais de 
oncologia pediátrica mundo 
afora. Hoje em dia, quando 
atendo uma criança com 
diagnóstico difícil, não hesito em 
recorrer aos colegas do GRAACC 
para discussão (de caso), me 
inspiro ao ver o crescimento do 
hospital que faz parte de minha 
carreira, que abriu as portas para 
o que sou hoje. 
E me orgulho de fazer parte dessa 
história.               
Dra. Maristella Bergamo dos 
Reis, ex-residente do
Hospital do GRAACC e atual
oncologista pediátrica
da Sociedade Brasileira
de Oncologia Pediátrica
(SOBOPE).

Nossa 
estrutura hospitalar

Laboratório de Genética | 
Cantinho da Paz

• Ingressamos novamente no ranking das 100 Melhores ONGs
para Doar.

• Integramos mais uma vez o ranking das 100 Melhores
Empresas do Brasil em Satisfação dos Clientes, do 
Instituto MESC.

• Conquistamos premiações da Sociedade Latino-americana 
de Oncologia Pediátrica (SLAOP): Melhor Trabalho de Pesquisa, 
com As queixas ambulatoriais de casos neuro-oncológicos num 
serviço de psicologia num hospital de oncologia pediátrica (Lívia
Cristina Viana); Melhor Apresentação Oral, com Neuroblastoma: 
Comparação do exame de ressonância magnética de corpo

Unidade de Internação

Unidade de Terapia
Intensiva - UTI

Veja mais em Nosso Complexo Hospitalar, na pág. 16.

Auditório

Unidade de Internação | 
Transplante de Medula Óssea

Centro de Diagnóstico 
por Imagem

Centro de Diagnóstico 
por Imagem | Radioterapia

Unidade de Internação |  
Quimioterapia

Centro Cirúrgico Unidade de Internação

Brinquedoteca  
Lab. de Hematologia Voluntariado | Reabiliteca

Quimioteca
Farmácia | Escola Móvel | 
Lab. de Anatomia Patológica | 
Serviço de Hemoterapia 

Consultórios

Pronto-Atendimento | 
Laboratório de Medula 
Óssea | Unidade 
Respiratória Pediátrica

Pronto-Atendimento | 
Recepção

Serviços Serviços

Serviços Serviços

Consultórios

8º
Andar

7º
Andar

6º
Andar

6º
Andar

5º
Andar

5º
Andar

4º
Andar

4º
Andar

3º
Andar

3º
Andar

2º
Andar

2º
Andar

1º
Andar

Térreo Térreo

1º
Andar

1º
Subsolo

2º
Subsolo

2º
Subsolo

3º
Subsolo

3º
Subsolo

1º
Subsolo

Unid. Botucatu Unid. Pedro de Toledo

Prêmios e 
reconhecimentos

Nós 
por eles

inteiro com cintilografia com metaiodobenzilguanidina 
na detecção do tumor primário e metástases (Dra. Mônica 
Matos); e Melhor Trabalho de Pesquisa na Categoria Pesquisa 
Original, com Protocolo sobre tumores de células germinativas 
do sistema nervoso central segundo consórcio brasileiro 
(Dra. Natália Dassi).

• Recebemos a certificação do Selo A Doar, que considera
critérios de gestão e transparência para avaliar organizações 
que captam recursos por meio de doações.

• Fomos certificados pela Sociedade Brasileira de Terapia
Celular e Transplante de Medula Óssea (SBTMO) por conta
da nossa participação no Registro Multicêntrico
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“

“

“

“

”

”
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Nossa 
governança

Adotamos boas práticas em governança e gestão, com 
uma estrutura robusta e madura, a fim de permitir que 
nosso processo de tomada de decisão nos mantenha no 
caminho do desenvolvimento de formas de tratamento 
e do aumento na taxa média de cura.

Estabelecidos por nosso Estatuto Social, nossos órgãos 
de governança são a Assembleia Geral, o Conselho 
de Administração, o Conselho Fiscal, o Conselho 
Consultivo e as Superintendências. Todos os membros 
dos conselhos são voluntários, com mandatos eletivos 
de quatro anos, que permitem reeleição.

Canal de denúncias

Disponibilizamos a todos os nossos públicos um 
canal para comunicar eventuais desvios de conduta, 
considerando as diretrizes do nosso programa, leis, 
normas e regulamentos. Também é possível denunciar 
situações de fraude, assédios moral e sexual, furtos, 
corrupção, suborno, conflito de interesses, segurança 
da informação, falsidade ideológica, exercício ilegal da 
profissão, dentre outros assuntos.

Nosso canal (acesse graacc.org.br/etica-e-compliance) 
garante confidencialidade, anonimato, imparcialidade 
e não retaliação a denunciantes. Todos os relatos são 
examinados pelo Comitê de Ética, responsável por emitir 
um parecer, caso seja identificada qualquer violação, com 
a descrição dos fatos, análises, evidências, conclusões, 
recomendações e os planos de ação elaborados.

Sergio Antonio Garcia Amoroso (Presidente)
Jacinto Antonio Guidolin (Vice-Presidente)

Conselho de Administração 
Alê Costa 
Fernando Gomez Carmona 
Paulo Ricardo de Oliveira 
Roberto Amadeu Milani 
Roberto José Maris Medeiros 
Ruy Bevilacqua 

Conselho Fiscal 
Gilberto Cipullo (Presidente) 
Carlos Eduardo de Carvalho Pecoraro 
Gilberto Antonio Giuzio

Conselho Consultivo 
Ana Maria Vianna
Celso Jatene
Fabio Amorosino
Isaura Maria Wright Pipponzi
José Garcia Neto
Kristian Jebsen
Luis de Melo Champalimaud
Maílson da Nóbrega
Ming Chung Liu
Ricardo Guimarães
Thiago Alonso de Oliveira
Hudson Palumbo 

CEO
Dr. André Luis Negrão Albanez   

Superintendente de Desenvolvimento Institucional
Tammy Allersdorfer 

Diretora Médica Assistencial 
Dra. Monica Cypriano 

Conselho Diretor do Hospital do GRAACC
Dra. Eliana Caran (Diretoria Técnica Educacional)
Profa. Dra. Adriana Aparecida Siviero Miachon (Chefe da 
Disciplina de Especialidades Pediátricas)
Prof. Dr. José Roberto Ferraro (Diretor Superintendente do 
Hospital São Paulo)
Prof. Dr. Gustavo Falbo Wandalsen (Coordenador do Curso 
de Pós-Graduação da Pediatria)
Profa. Dra. Soraia Tahan (Chefe do Departamento de 
Pediatria – Unifesp)

Comitê de Ética
Gabriel Souza Lima (Coordenador do Comitê de Ética – 
Advogado)
Jacinto Antonio Guidolin (Vice-Coordenador do Comitê de 
Ética e Vice-Presidente do Conselho de Administração)
Dra. Andrea Cappellano (Oncologista Pediátrica)
Maria Aparecida Aguiar da Silva (Gerente Geral de 
Enfermagem e Qualidade)
Maria de Lourdes Neves da Costa (Gerente de RH)

Nosso Programa de Integridade, Ética e Compliance atua 
com foco em diligência e na garantia do cumprimento 
da lei, dos valores organizacionais e éticos. Além 
disso, buscamos manter bons processos de gestão de 
riscos e controles internos em pleno funcionamento. 

A gestão do programa e a condução de iniciativas e ações 
de compliance é de responsabilidade do Comitê de Ética, 
composto por eleitos pelo Conselho de Administração, para 
mandatos de dois anos, com possibilidade de recondução.  

Realizamos campanhas de comunicação e treinamentos 
permanentes para orientar nossos públicos acerca de condutas 
éticas e de nossas diretrizes. Nosso principal documento 
nessa área é o Código de Ética (disponível no nosso site 
graacc.org.br), e nossos princípios éticos são os seguintes: 

• Compromisso com a excelência nos serviços médico-
hospitalares.

• Respeito à vida, atuação preventiva, cuidado com o
bem-estar no trabalho, com a saúde e com a segurança
de todas as pessoas, instalações e processos, valorizando
todos os colaboradores, terceiros e pacientes. 

• Observar a boa governança corporativa, os bons
princípios e as boas práticas contábeis e de gestão,
mantendo comunicação clara, objetiva e tempestiva
com as pessoas e organizações interessadas). 

• Agir com responsabilidade, honestidade,
coerência, transparência, ética, integridade,
lealdade e respeitando toda a legislação vigente. 

• Proibição e tolerância zero com atos de corrupção.

• Atuar com responsabilidade social, de forma consciente 
e responsável sob os aspectos socioeconômico e
ambiental, contribuindo para o desenvolvimento das
comunidades em que atua, inclusive incentivando o
exercício da cidadania e do respeito ao meio ambiente. 

• Apoio aos princípios e direitos fundamentais dos
trabalhadores, mantendo o compromisso com a
qualidade do ambiente de trabalho, de forma a garantir
a integridade física e moral dos colaboradores.

• Estímulo à comunicação efetiva, para que os colaboradores 
desempenhem suas funções de forma eficiente, desenvolvendo 
habilidades específicas que gerem progresso em suas carreiras. 

• Respeito às pessoas, independentemente de sua posição
hierárquica, origem, cor, etnia, cultura, idade, nível social,
capacidade física, religião e orientação sexual, sendo repudiada 
qualquer prática de discriminação. 

Ética e 
compliance

Julia, 
paciente do 

GRAACC
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Nosso 
Complexo Hospitalar

Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar (SCIH)

Enfrentando os impactos da pandemia

A crise causada pela pandemia de Covid-19 demandou ações 
e planejamentos especiais em nosso hospital, tendo em 
conta que nossos pacientes são mais suscetíveis a infecções, 
em decorrência da diminuição na imunidade. Em 2020 e 
2021, reunimos esforços, traçamos estratégias e atuamos 
para proteger todas as pessoas dentro da instituição, a fim 
de manter o tratamento das crianças e adolescentes de 
maneira segura.

Desde o início, definimos um protocolo de reconhecimento 
precoce e tratamento de SARS-CoV-2 e realizamos 
adaptações em nossas estruturas, entre elas a criação 

A atuação de nossa área de SCIH é contínua, engloba 
diferentes setores do hospital e inclui a elaboração de 
protocolos clínicos de diagnóstico, tratamento e prevenção de 
infecções hospitalares. 

Desde 2020, além de mantermos as rotinas e atividades 
voltadas às demais doenças e protocolos, passamos a ter 
a pandemia de Covid-19 como prioridade do setor. Dentre 
as ações desenvolvidas para enfrentar os impactos da 
pandemia, reforçamos medidas preventivas, incorporamos 
novas tecnologias ao nosso dia a dia para desinfecção de 
ambiente, estruturamos campanhas de educação continuada 
e realizamos adaptações nos diversos ambientes do hospital.

Em 2021, o setor promoveu a campanha de vacinação dentro 
do hospital, com o envolvimento de diversas áreas a fim de que 
toda a equipe fosse vacinada com prioridade, oferecendo mais 

da Unidade Respiratória Pediátrica (URP), um novo local 
de entrada para pacientes com sintomas respiratórios. 

Em relação às áreas administrativas, migramos algumas de nossas 
atividades e rotinas para o ambiente virtual. Esse movimento 
também envolveu reduzir o número de visitantes e acompanhantes, 
suspender o uso da Brinquedoteca e do Espaço da Família Ronald 
McDonald e a maior parte dos setores do Voluntariado, que está 
retomando as atividades presenciais aos poucos. 

Também adaptamos atividades da equipe multiprofissional, 
orientando familiares e responsáveis de forma remota, 
promovendo o acesso com mais segurança para 
nossos pacientes.

segurança à atuação dos profissionais em nossa instituição.
O aprimoramento das técnicas de diagnóstico nos possibilitou 
instituir medidas de tratamento e prevenção com o objetivo de 
controlar precocemente a disseminação do vírus e garantir, 
mais uma vez, a segurança das crianças dos adolescentes 
em tratamento.  

Em relação a nossos pacientes infectados, atuamos com 
individualização terapêutica e identificamos critérios para sinais 
de gravidade, considerando a imunossupressão de cada um deles.

Nossa experiência com o combate aos impactos da pandemia 
contribuiu para o desenvolvimento de quatro publicações 
científicas a respeito do tratamento oncológico de crianças e 
adolescentes com Covid-19.
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Nosso 
atendimento

Apesar dos desafios impostos pelo cenário pandêmico, em 2021, graças aos esforços de nossas equipes e 
voluntários e o apoio de doadores e parceiros, conseguimos conquistar números relevantes em nosso atendimento,  
mantendo nossa taxa média de cura em 72%.

Valorizamos o tratamento humanizado, fundado no vínculo 
de confiança entre pacientes e familiares e nossa equipe 
multiprofissional. A jornada do tratamento é árdua, com 
média de duração de 18 meses, envolvendo o diagnóstico, 
procedimentos, exames e consultas que demandam muito 
tempo e transformam por completo a rotina das famílias.

As crianças e os adolescentes são o centro do cuidado 
no hospital. Nossos pacientes têm sempre acesso às 
informações sobre o tratamento e contam com um ambiente 
que promove bem-estar e recuperação, inclusive com 
elementos lúdicos para o público mais jovem, com espaço 

Alcançamos o patamar de referência no tratamento 
do câncer em crianças e adolescentes porque 
oferecemos diferenciais a todos os nossos pacientes. 
Entre eles, destacam-se os seguintes: experiência 
no atendimento de casos mais complexos, equipe 
altamente especializada, atendimento por tipo de 
tumor, diagnóstico e tratamento em um único lugar, 
alta eficiência na gestão hospitalar, excelência no 
atendimento ao cliente e infraestrutura moderna, com 
foco no público infantojuvenil.

mais de 80 mil 
atendimentos

33.278 
consultas médicas

20.082 aplicações de 
quimioterapias

5.196 sessões 
de radioterapia

1.665 
procedimentos cirúrgicos

96 transplantes 
de medula óssea, 

superando o marco de 
900 procedimentos 

realizados. 

A taxa de ocupação 
do nosso hospital 

foi de 75,9%.

Victoria e 
Thalita, 
paciente e
enfermeira 
do GRAACC

Cuidando de 
nossos pacientes

da família, brinquedoteca, quimioteca e reabiliteca – serviços 
que sofreram restrições por um tempo, em razão da pandemia 
de Covid-19.

Esse acolhimento se reflete até mesmo na arquitetura e 
decoração de nossas unidades, com curvas e cores que 
procuram estimular a imaginação de nossos pacientes e 
deixá-los mais confortáveis e seguros. Em nosso hospital, 
atuamos em linha com as diretrizes da Política Nacional de 
Humanização (PNH), direcionadas a promover melhoria na 
qualidade e eficácia na área da saúde, incluindo profissionais, 
pacientes, comunidades e o ambiente hospitalar.

Brinquedoteca

Ao longo do ano, realizamos:
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Cuidados paliativos

Independente do prognóstico, o cuidado integral que 
oferecemos está em linha com as diretrizes da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e da International Association for 
Hospice and Palliative Care (IAHPC). Na área de Cuidados 
Paliativos, temos uma equipe multiprofissional, com reuniões 
semanais entre médica, enfermeira, terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta motora e respiratória, nutricionista, psiquiatra, 
fonoaudióloga, psicóloga, assistente social, professores da 
Escola Móvel, capelão e membros do Voluntariado. Além 
disso, oferecemos auriculoterapia chinesa para pacientes 
com sintomas de difícil controle, como insônia, tristeza, dor, 
dispneia, náuseas e constipação. 

Transplantes de medula óssea

Em 21 anos de atividade, foram mais de 900 transplantes 
realizados como forma de tratamento das leucemias, o tipo 
mais comum de câncer em crianças, e de neuroblastomas 
de alto risco e tumores do sistema nervoso central. O 
período conferiu ao hospital a excelência no atendimento e 
realização de todos os tipos desse procedimento em crianças 
e adolescentes, sejam transplantes autólogos, haploidênticos 
ou alogênicos.

Radioterapia

Com o objetivo de poupar órgãos saudáveis e, em alguns 
casos, reduzir o tempo de tratamento, nossa radioterapia 
é realizada por meio de tecnologias que delimitam o 
volume do tumor e modulam a intensidade do feixe. Nossa 
equipe reúne médicos radio-oncologistas, físicos médicos, 
dosimetristas, tecnólogos e um time multiprofissional, e 
oferecemos os seguintes serviços: radioterapia corpórea 
total, radioterapia com modulação da intensidade do feixe 
(IMRT) e de arco volumétrico modulado (VMAT), radioterapia 
guiada por imagem (IGRT), radiocirurgia não invasiva craniana, 
radioterapia ablativa estereotáxica corpórea (SABR/SBRT) e 
radioterapia conformacional.

Centros cirúrgicos

Entre nossas especialidades estão as cirurgias oncológicas 
pediátricas de alta complexidade. Nosso hospital tem duas salas 
cirúrgicas nas quais atuam equipes de diferentes especialidades 
para os mais variados procedimentos necessários ao tratamento 
de nossos pacientes.

Atuam no hospital equipes de Cirurgia Pediátrica, Neurocirurgia, 
Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Oftalmologia, entre outras, 
que realizam procedimentos de ponta, como colocação de 
endopróteses e quimioterapia intra-arterial. Em nossa história, 
temos orgulho de termos sido pioneiros em procedimentos 
em crianças, como a colocação de acessos venosos de longa 
permanência (port-a-cath), hepatectomias e cirurgias de tumores 
que necessitaram de circulação extracorpórea para sua ressecção.

Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

A estrutura do nosso hospital oferece o que há de melhor 
no tratamento oncológico pediátrico aos nossos pacientes, 
de forma individualizada, com monitoramento e cuidado 
integral. Nossa Unidade de Terapia intensiva (UTI) conta com 
equipe altamente treinada em Terapia Intensiva Pediátrica 
Oncológica e possui 10 leitos, equipamentos como máquina 
de hemodiálise, monitores cardíacos, oximetria de pulso, 
ventilação pulmonar mecânica, central fisiológica de 
monitoramento, leitos de isolamento com utilização de filtro 
hepa (intercepta impurezas como bactérias e vírus do ar), 
monitor de pressão intracraniana, equipamento de gasometria 
e carrinhos de parada cardiorrespiratória.

Centro de Diagnóstico por Imagem

Em nosso hospital, o exame de crianças e adolescentes com 
câncer conta com equipamentos modernos e laudos técnicos, 
produzidos por especialistas no Centro de Diagnóstico por 
Imagem. Nossos pacientes têm acesso a duas salas de 
Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada Multi 
Slice de 64 canais, Ultrassom com Doppler e Raio-X digital. 
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Equipe Multiprofissional

Como referência no tratamento do câncer na infância, temos 
ambulatórios separados por tipos de tumor, o que permite 
ao oncologista pediátrico e à equipe mais experiência e 
conhecimento em cada especialidade. 

Dessa forma, é esse médico quem direciona o tratamento, 
mas com o apoio fundamental de uma equipe multidisciplinar 
que inclui outras especialidades médicas e da equipe 
formada por enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, 
nutricionistas, terapeutas ocupacionais, dentistas, professores, 
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, entre outros 
profissionais. No ano de 2021, a equipe multiprofissional 
ofereceu 15.525 consultas às crianças e aos adolescentes 
atendidos pelo hospital.

Assim, o paciente é acolhido por um cuidado integral, que 
abrange todas suas necessidades biológicas, psicológicas e 
sociais. Uma delas é o direito à educação, com aulas individuais, 
que seguem o cronograma da escola de origem do aluno-
paciente. Esse serviço é oferecido pela Escola Móvel, que desde 
a fundação, em 2001, conduziu 109 mil atendimentos clínicos 
pedagógicos diretos e possibilitou a 50 pacientes a realização 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dentro do nosso 
hospital para que não perdessem a oportunidade de ingressar 
em uma universidade em decorrência do tratamento de câncer. 

Casa Ronald McDonald São Paulo – Moema

Com o objetivo de garantir a adesão ao tratamento em 
pacientes provenientes de fora da capital paulista,  oferecemos 
uma casa de apoio com hospedagem, alimentação e 
transporte. O espaço busca trazer mais comodidade a essas 
famílias e foi pioneiro no processo de reabertura, com plano 
aprovado pelo programa internacional da Ronald McDonald 
House Charities (RMHC). Desde 2007, a casa já recebeu 1.077 
famílias e ofereceu 310.585 hospedagens.

Em 2021, 107 famílias foram atendidas, sendo 66 pacientes novos, 
que se serviram de 63.542 refeições e transitaram com as 2.905 
viagens de van oferecidas pela Casa.

Cuidado 
integrado
Nosso hospital conta com uma estrutura moderna e está na 
vanguarda da oncologia pediátrica, com foco na individualização 
terapêutica e no tratamento humanizado. 

Somos especialistas em:

• Tumores de sistema nervoso central
• Leucemias
• Retinoblastoma
• Linfomas
• Sarcomas de partes moles
• Tumores ósseos
• Neuroblastomas
• Tumores de células germinativas
• Tumores renais
• Carcinomas
• Histiocitoses
• Tumores hepáticos

Diagnóstico

• Anatomia patológica
• Centro de diagnóstico por imagem
• Laboratório de genética
• Laboratório de hematologia

Tratamento

• Centro de Transplante de Medula Óssea
• Centro de Criopreservação de Células-Tronco Hematopoiéticas
• Centro de Neurocirurgia Oncológica com Ressonância Magnética
• Centro Cirúrgico
• Radioterapia de Intensidade Modulada
• Quimioteca
• Pronto Atendimento
• Internação
• UTI Pediátrica
• Sala de Procedimentos Invasivos com Anestesia Geral
• Serviço de Hemoterapia

Equipe médica multidisciplinar

• Oncologistas pediátricos
• Anestesistas
• Cardiologistas
• Cirurgiões
• Endocrinologistas
• Fisiatras
• Gastroenterologistas pediátricos
• Geneticistas clínicos
• Hematologistas
• Infectologistas
• Neurologistas
• Nutrólogos
• Otorrinolaringologistas
• Oftalmologistas
• Patologistas
• Psiquiatras
• Radiologistas
• Radio-oncologistas
• Intensivistas

Assistência multiprofissional

• Brinquedoteca Terapêutica
• Clínica Multiprofissional de Atendimento aos Pacientes Fora            

de Tratamento (CFort)
• Cuidados Paliativos
• Enfermagem
• Escola Hospitalar Móvel
• Farmácia
• Fisioterapia
• Fonoaudiologia
• Nutrição
• Odontologia
• Psicologia
• Serviço Social
• Terapia Ocupacional

Tomografia Radioterapia Pronto AtendimentoCentro Cirúrgico
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Conhecimento 
compartilhado

Ensino

Webinars

Durante o ano, realizamos webinars científicos para abordar 
assuntos prioritários no combate ao câncer infantojuvenil. Os 
eventos englobaram temas como o transplante de medula óssea, 
os efeitos tardios do tratamento oncológico, aspectos relevantes 
sobre o retinoblastoma, abordagens terapêuticas com relação 
ao Linfoma de Hodgkin, tumores no sistema nervoso central, 
incluindo o meduloblastoma, e sinais de infecção.

Desde 1998, temos uma parceria técnico-cientifica com a 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), e esse convênio 
permite que os alunos da universidade tenham contato com 
as atividades desenvolvidas em nosso hospital, contribuindo 
para formar profissionais mais preparados e capacitados no 
diagnóstico e tratamento do câncer infantojuvenil. Desde 
a nossa fundação, formamos médicos especializados em 
cancerologia pediátrica e em transplante de medula óssea 
pediátrico. Em 2021, foram oferecidas 13 vagas entre residentes 
de primeiro, segundo e terceiro ano em cancerologia 
pediátrica e 2 em transplante de medula óssea, além de 
pós-graduandos nas diversas áreas dentro da cancerologia 
pediátrica. Os residentes e pós-graduandos exercem funções 
no atendimento ambulatorial, nos cuidados com pacientes 
internados, incluindo enfermaria, unidade de terapia intensiva e 
transplante de medula óssea, em procedimentos diagnósticos 
e terapêuticos, cirúrgicos, quimioterapia, radioterapia, 
radiologia e suporte clínico. Pela Pediatria Geral da Unifesp, 
tivemos, em 2021, 8 residentes em oncologia pediátrica e 
mais 29 em UTI Pediátrica.

Nossa instituição mantém também parceria com a Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura da Unifesp, com o Programa 
de Residência Multiprofissional em Oncologia Pediátrica. 
Em 2021 , tivemos sete residentes em enfermagem, oito em 
fisioterapia, quatro em fonoaudiologia, seis em nutrição e 
sete em psicologia. Desde o início do programa, em 2012, 
 já formamos 167 residentes nessas áreas de atuação. 

Participação em eventos

No 53º Congresso Internacional de Oncologia Pediátrica, 
o SIOP 2021, promovido pela Sociedade Internacional
de Oncologia Pediátrica, fomos representados por
especialistas do nosso corpo clínico. O evento ocorreu
em outubro e, no encontro, apresentamos desfechos
clínicos de sucesso em oncologia infantil. As doutoras
Monica Cypriano, Simone Abib e Andrea Cappellano
participaram de discussões, mesas redondas e lives.

Já no Infocus Latam, o maior encontro sobre infecções fúngicas 
da América Latina, a Dra. Fabianne Carlesse, infectologista 
pediátrica do nosso hospital e chefe do Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar, integrou o comitê científico do evento e 
representou a nossa instituição, inclusive coordenando a mesa 
sobre Fusarium spp – o fungo, com variações geográficas, é 
o segundo agente filamentoso com mais frequência no país.
A infectologista Dra. Adriana Paixão e a Dra. Adriana Seber,
coordenadora do nosso Centro de Transplante de Medula Óssea,
também participaram da Mesa.

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

Fiz minha formação no Hospital, de 2017 
a 2020. Foram os três anos mais intensos 

de minha vida e os mais importantes. Pude 
aprender com os melhores. Nossa formação 

no GRAACC é acadêmica; além da prática 
acompanhada pelos chefes, também temos 

os momentos teóricos para poder aprofundar 
o assunto, sempre relacionando o que tem
de mais moderno e atual no mundo. Minha

formação conta como um grande diferencial 
hoje em minha prática profissional.             

Dra. Renata Trinca, ex-residente do nosso 
hospital e atual oncologista pediátrica na 
Santa Casa de Misericórdia de Marília, SP. 

“

”

Residentes Médicos  
Cancerologia pediátrica: 13
Transplante de medula óssea: 2
Estágio | pós-graduação: 15

Residentes na Pediatria 
Geral Unifesp 
Oncologia pediátrica: 8
UTI Pediátrica: 29 

Residentes 
Multiprofissionais
Enfermagem: 7
Fisioterapia: 8
Fonoaudiologia: 4
Nutrição: 6
Psicologia: 7

Em 2021: 
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Pesquisa Voluntariado 
GRAACC

Presente desde a fundação da nossa instituição, o Voluntariado 
é um dos pilares do nosso tratamento humanizado e 
desempenha papel fundamental no atendimento aos 
pacientes, oferecendo suporte e acolhimento às famílias. 
Somos certificados pela ISO 9001 há 13 anos e as atividades 
realizadas por nossos voluntários são analisadas e revisadas 
com foco em melhoria contínua.

Clínica

A realização de pesquisas clínicas em crianças e adolescentes com câncer permite que esses pacientes tenham acesso a 
medicamentos, tecnologias e protocolos inovadores, com mais chances de cura. 

Nosso trabalho de investigação científica é realizado por meio da coleta de exames e dados periódicos, em linha com regulamentos 
internacionais aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP). Em projetos dessa natureza, contamos com parcerias estratégicas, incluindo a Sociedade Brasileira de Oncologia 
Pediátrica (SOBOPE), a Sociedade Latino-americana de Oncologia Pediátrica (SLAOP), a Sociedade Internacional de Oncologia 
Pediátrica (SIOP), o Grupo Latino-americano de Oncologia Pediátrica (GALOP) e indústrias farmacêuticas. 

Genética

Considerando nosso foco na atuação com individualização 
terapêutica, o campo da genética tem ganhado cada vez mais 
relevância no tratamento do câncer infantojuvenil. Iniciativas 
como nosso projeto de sequenciamento de nova geração 
(NGS) geram contribuições significativas para compreender 
com mais profundidade o quadro clínico de cada paciente.

Esse trabalho se debruçou sobre as alterações genéticas dos 
tumores mais comuns na infância e adolescência e foi concluído 
em 2020. Em 2021, publicamos três artigos científicos como 
resultado do projeto, e planejamos retomar os estudos com NGS 
nos próximos anos, inclusive ampliando o escopo no campo 
da Oncogenética, que se propõe investigar a predisposição 
ao desenvolvimento de tumores.

Para realizar projetos dessa magnitude, contamos com um 
dos maiores biobancos do mundo, que reúne 12 mil amostras 
tumorais de seis mil crianças e adolescentes, coletadas 
durante as duas décadas de atuação do nosso Laboratório 
de Genética. 

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) homenageou 
a Dra. Sílvia Toledo, coordenadora do nosso Laboratório de 
Genética desde a inauguração, há 20 anos.

O reconhecimento se deve à jornada científica da geneticista, 
bem como às contribuições de pesquisas realizadas no 
Laboratório, à formação de cientistas e às 82 publicações em 
periódicos de renome.

Em 2021, as atividades começaram a ser retomadas gradativamente, 
após a fase mais restrita da pandemia.  O grupo, que é composto 
por 444 pessoas, visa atuar com humanização integral, qualidade, 
eficiência e resultados, contribuir com a sustentabilidade do GRAACC, 
desenvolver-se com versatilidade e diversidade, manter-se fortemente 
engajado com a causa, ser agente transformador da sociedade, 
impactar a causa e ser reconhecido internacionalmente.

Reconhecimento

Sumário Sobre o 
relatório

Mensagem do 
presidente

Destaques e
conquistas de 2021

30 anos de 
GRAACC

Nosso complexo
hospitalar

Desenvolvimento
institucional

Demonstrações 
financeiras

Créditos e
informações

gerais



28    29RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 - GRAACC

Há 30 anos, nós do GRAACC trabalhamos todos
os dias para alcançar a cura do câncer infantil.

Somos um hospital referência no tratamento da doença,
com média de 72% de chances de cura.

Com a sua ajuda, podemos oferecer a milhares
de famílias todos os motivos para acreditar.

Junte-se a nós. 
Seja um doador em www.graacc.org.br 

Fo
to

 p
or

 G
us

ta
vo

 S
ca

te
na

Desenvolvimento 
Institucional

Nossas 
campanhas

Nossa marca

O combate ao câncer infantojuvenil se estende para além 
da medicina, envolvendo também esforços em frentes de 
conscientização e captação de recursos sobre a causa. 
Nossa área de Desenvolvimento Institucional atua para 
garantir a sustentabilidade da nossa instituição, fortalecer o 

Eu acredito

Com o objetivo de celebrar nossos 30 anos e reforçar que o 
câncer infantojuvenil pode ser curado, a Ogilvy Brasil idealizou 
nossa campanha institucional, que foi produzida pela Café Royal 
e contou com ilustrações da designer brasileira Joana Lira. 

Inspirada no coro tradicional das torcidas de futebol, reflete, 
com emoção, os esforços do nosso dia a dia para possibilitar 
que as pessoas acreditem na cura.

Presença nas redes sociais E na imprensa

relacionamento com doadores, manter o tema em evidência 
no debate público e gerir o time de voluntários. 
Em 2021, focamos nossas ações de comunicação nos 30 anos 
da instituição, incluindo destaques da nossa jornada, avanços 
em inovação e tecnologia e perspectivas para os próximos anos. 

SITE

266.774 
seguidores 

da página no 
Facebook

+ de 2,4 bilhões
de pessoas 
impactadas

+ de 60
entrevistas

469.260 
visitantes 
únicos em 
nosso site 

no ano

4.040 
inscritos no 

YouTube

127.718 
seguidores 

no Instagram

320
profissionais 
citados em 

reportagens

67.236 
seguidores 
no Twitter

1.483 
inserções 
na mídia

Um flash salva

No mês de conscientização sobre o câncer infantojuvenil, 
o “Setembro Dourado”, e para lembrar o Dia Nacional de
Conscientização de Retinoblastoma (18/09), lançamos a
campanha #UmFlashSalva a fim de conscientizar as pessoas 
sobre a importância do diagnóstico precoce e convidar, com 
engajamento de influenciadores, entre fotógrafos, pais e mães 
de crianças pequenas.

Em 60% dos casos de retinoblastoma, o tumor pode causar 
leucocoria, um reflexo anormal da pupila na exposição à luz – 
conhecido como “olho de gato”. Isso pode ser percebido em 
fotos com flash, que permitem identificar um brilho branco 
diferente nos olhos das crianças. A campanha foi desenvolvida 
voluntariamente pela Ogilvy Brasil e os criadores da série 
Show da Luna!, Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, que doaram 
os direitos autorais dos personagens para a ação. 
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5% McDia Feliz

Eventos e parcerias

Governamentais

Doações de pessoas físicas e jurídicas

14%
20%
61%

Desenvolvimento 
Institucional

Parcerias 
com empresas

Origem
Pessoas físicas e empresas

Eventos e Parcerias

McDia Feliz

Emendas Governamentais

Total

ORIGEM DAS DOAÇÕES

Valores
R$    63.886.418

R$     21.161.310

R$       5.650.029

R$     14.761.000

R$ 105.458.757

Mantenedores
São todas as empresas, pessoas, fundações, institutos e associações que fazem doações 

mensais para o GRAACC, garantindo grande parte da sustentabilidade do hospital.

Empresas investidoras
Empresas que desejam ter o combate ao câncer infantil como causa social podem contribuir 

mensalmente com o GRAACC e fazer parte do programa Empresa Investidora.

ESTAS SÃO AS EMPRESAS INVESTIDORAS QUE MAIS DOARAM EM 2021:
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Leis de incentivo
Por meio de leis de incentivo fiscal, como o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (FUMCAD), Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), Lei 

do Esporte, Lei Rouanet, Programa de Ação Cultural (ProAC) e Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (CONDECA), empresas podem destinar parte do Imposto de 

Renda devido para projetos do GRAACC.

McDia Feliz
A campanha McDia Feliz destina o valor da venda de sanduíches Big Mac, descontados os 

impostos, para organizações de combate ao câncer infantil e educação. Empresas podem ser 

parceiras do GRAACC adquirindo produtos e tíquetes antecipados do sanduíche.

Em 2021, arrecadamos para nossa instituição R$ 4.878.727,82 

com o McDia Feliz. Todo esse recurso, obtido a partir da 

venda de 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

EM 2021, ESTAS FORAM AS EMPRESAS QUE DOARAM MAIS RECURSOS AO DESTINAREM PARTE DE SEU IMPOSTO PARA O GRAACC: 

EM 2021, ESTAS FORAM AS EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM MAIS TÍQUETES NA CAMPANHA:

conquistas, como a construção do nosso hospital, da Casa 

Ronald McDonald São Paulo – Moema e do Centro de Transplante 

de Medula Óssea.

Na última campanha, Allink Neutral Provider, Biolab Farmacêutica, 

Comunidade Beneficente Chinesa do Brasil (Taiwan), Eurofarma, 

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 nossos pacientes.
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Marketing social
Empresas que realizam campanhas de marketing relacionadas à causa do combate ao câncer 

infantil, destinando parte da renda obtida com a venda de seus produtos ou serviços ao GRAACC.

Espaço social
Empresas podem disponibilizar seus pontos de venda para recolher nota fiscal paulista ou para a 

venda dos produtos sociais do GRAACC.

Nota Fiscal Paulista

Consumidores podem repassar os créditos dos cupons fiscais para o GRAACC, e ainda concorrer a 

sorteios exclusivos promovidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

Uma maneira simples de fazer isso é acessar o login no aplicativo ou o site da Nota Fiscal Paulista e 

escolher o GRAACC como instituição beneficiada pela Doação Automática com CPF. Assim, ao efetuar 

uma compra e informar o CPF, o consumidor destina automaticamente os cupons fiscais para a cura 

do câncer infantil. Outra forma de ajudar é inserindo o cupom fiscal, sem o CPF, nas urnas do GRAACC, 

que podem ser encontradas em diversos estabelecimentos comerciais do estado de São Paulo.

Doação Premiada
No dia 13 de novembro, o GRAACC sorteou pela Loteria Federal 

um carro zero KM entre os doadores que participaram da 

campanha Doação Premiada.

O sorteio foi possível com o apoio de Hudson Palumbo Junior, 

doador do Corolla Gli 2.0, que entregou o prêmio para Luiz 

Fernando Pereira Hoff (à esquerda na foto), o contemplado 

pela campanha. Na foto, ao lado deles está Tammy Allersdorfer, 

superintendente de Desenvolvimento Institucional do GRAACC.

Pessoas podem beneficiar o GRAACC em seus testamentos, 

doando valores em dinheiro, bens, imóveis, fundos de pensão 

e pecúlios e aplicações financeiras.

É possível optar por celebrar aniversários, bodas e 

outras ocasiões estimulando os convidados a doarem.
Alê Costa, empresário e vice-presidente 
do GRAACC, promoveu, pela 4ª vez 
consecutiva, a Páscoa Cacau Show, 
um leilão entre amigos pelo WhatsApp, 
com valor revertido para nosso hospital.

A Livelo é um programa de recompensas 
que estimula os clientes a doarem pontos, 
que são convertidos em recursos 
financeiros para nossa instituição. 

A Nutricorp doa parte do lucro 
para a manutenção dos serviços 
do nosso hospital.

A Shopee estimula doações ao nosso 
hospital ao apresentar nosso trabalho 
em seu site e nos beneficiou com parte 
do valor arrecadado pela ação de Mês 
das Crianças.

Desde 2005, o Shopping Eldorado 
nos doa parte da renda líquida 
do estacionamento da primeira 
segunda-feira de cada mês. Também 
apoia eventos, capta notas fiscais 
e realiza doações significativas 
ao hospital.

A cada doação de R$ 2 feita pelos 
funcionários ao GRAACC, doação 
facultativa, descontada em folha de 
pagamento, a Lojas Torra dobra o 
valor da doação.

A THB GROUP nos doa todo o valor 
recebido como comissão pelos 
serviços de consultoria e corretagem 
de seguros prestados a nossa 
instituição.

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

O livro “Um elogio muda tudo” foi 
idealizado pela Pernambucanas em 
parceria com a Editora Mol. Todo o 
valor arrecadado, descontados custos 
de produção e impostos, é repassado 
para o GRAACC.

A JHSF desenvolve uma série de 
ações e campanhas para arrecadar 
recursos e difundir o trabalho 
da instituição.

A Katayama destina parte do lucro da 
venda de produtos da Linha do Bem 
para o GRAACC e doa ovos para o 
consumo pelos pacientes.

Dica de Hoje estimula doações para 
nosso hospital em suas “lives” e doa o 
valor de cursos e palestras para nossa 
instituição. 

A Buckman doa parte do lucro ao 
nosso hospital e produtos para serem 
vendidos em nosso Bazar Boa Escolha.

A Minu desenvolve um ecossistema de 
engajamento baseado em recompensas 
instantâneas e oferece em seu catálogo 
digital a opção da doação do valor de 
recompensa ao Hospital do GRAACC.
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Adote um paciente
Empresas podem adotar o tratamento de um ou vários pacientes do GRAACC, contribuindo 

para manter os altos índices de cura do hospital, com visibilidade especial.

TM

Patrocínios
Empresas podem ser parceiras adquirindo cotas de patrocínios de eventos GRAACC e 

patrocinando projetos específicos da instituição.

DESAFIO COMEXPORT GRAACC 30 ANOS 

No ano em que completamos três décadas, ampliamos 
nosso evento mais tradicional, a Corrida e Caminhada, 
no Desafio GRAACC 30 anos, que aconteceu de maneira 
virtual em razão da pandemia e ofereceu aos participantes 
mais duas modalidades esportivas: ciclismo e natação. 

O Patrocínio Master do Desafio foi da Comexport e o evento 
também teve patrocínio da Bloomberg e apoio da AçoTubo, 
Cosan, Instituto Alcoa, Novartis e Volkswagen Caminhões 
e Ônibus. 

GRAACC FUTEBOL CLUBE

Na noite de 14 de dezembro, o Allianz Parque recebeu 
jogadores e ex-jogadores que participaram da 11ª edição 
do “GRAACC Futebol Clube”. O jogo foi idealizado pelo 
empresário e ex-jogador, Claudio Guadagno e teve 
transmissão ao vivo pela ESPN Brasil, com o objetivo 
de conscientizar mais pessoas sobre a importância do 
diagnóstico precoce no combate ao câncer infantojuvenil 
e mobilizar a sociedade para a realização de doações. 

O evento teve o patrocínio da Bloomberg Brasil e o apoio da 
United Airlines, Q3 Capital, Outlet Premium, Cristal Soft, Alluri 
Sports e ESPN Brasil. 

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO

APOIO

APOIOPATROCÍNIO

INSTITUTO 
IPÊ
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Nossos 
parceiros
Empresas, fundações, associações, institutos, entre outros, 
que realizaram doações acima de R$ 12 mil em 2021. 

Mantenedores 

Empresas 
investidoras 

Produto social 

Patrocínio

Doador de  
produtos e serviços

McDia Feliz

Espaço social

Adote um paciente

Marketing  
social

Leis de Incentivo

1º REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE CATANDUVA SP

2M EMPREENDIMENTOS

A GALETERIA

A LAVANDERIA

A PANELEIRA RESTAURANTE

ABSOLUT PIGMENT

ACCUMED GLICOMED

AÇOUGUE PORCO FELIZ

AD TURISMO

AFINE-SE EMAGRECIMENTO INTELIGENTE

AKNA SOFTWARE 

ALAMEDA DOCES

ALFREDO CALÇADOS

ALL TRUST SERVIÇOS E CONSULTORIA 

ALLINK NEUTRAL PROVIDER

ALMA CULINÁRIA

AMOR AOS PEDAÇOS 

ANTILHAS GRÁFICA E EMBALAGENS

ANTIX CONFECÇÕES

ANTONIO PIZZARIA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL

AQUARELA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

ARKEMA

ARTENGI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

ARTIMAGE

ASSISTENTE DE VIAGEM

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BOA VISTA - AMABEV

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO

ATACADO BEM BARATO

ATRIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS

AUTO POSTO BOSQUE DA SAÚDE

AUTO POSTO LINDT

AUTO POSTO LUSON

AUTOPEL

AVENIDA DOCES

BALAIADA

BANCO ALFA

BANCO DAYCOVAL

BANCO ITAÚ

BANCO LUSO BRASILEIRO

BANCO SAFRA

BAR E CONVENIÊNCIA HORTO DO IPÊ

BAR E LANCHES 3M

BAR E LANCHES ESTADÃO 

BARCELONA PÃES

BAYER

Produtos sociais
Empresas podem adquirir produtos institucionais, como cartões de Natal, calendários, itens 

de escritório, brindes diversos, entre outros, contribuindo diretamente com o GRAACC.

Doação de produtos e serviços
Empresas doam produtos e/ou serviços para diversas áreas do GRAACC. Estas foram as que 

mais doaram em 2021:

Bazar Boa Escolha
Pessoas e empresas contribuem com o GRAACC doando e comprando produtos para 

serem vendidos no bazar, que tem renda revertida para o tratamento oncológico de crianças 

e adolescentes.

A Biolab e a Eurofarma 
doam medicamentos para 
o tratamento das crianças
e dos adolescentes em 
nosso hospital. 

A HostFiber nos doa 
link dedicado para o 
acesso à internet em alta 
velocidade. 

Bradesco isenta a cobrança 
de envio de boletos 
mensais, possibilitando 
nosso recebimento 
de contribuições. 

A Microsoft nos doa 
a licença de uso de 
seus produtos.

HiperCap ABC

O GRAACC oferece uma forma de doar e também concorrer 
a prêmios. Trata-se de um título de capitalização. Você pode 
adquiri-lo pelo aplicativo HiperCap ou em estabelecimentos 
comerciais dos municípios de Santo André, São Bernardo 
do Campo e São Caetano do Sul e região do ABC paulista.

Loja GRAACC

O GRAACC mantém um e-commerce para quem deseja 
comprar produtos exclusivos e contribuir com o combate 
ao câncer infantil.
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Nossos parceiros Nossos parceiros

BB CONSÓRCIOS

BEEFBAR

BEST WISHES 

BETELSEG

BETTANIN

BIANCA GIBBON

BIG COMPANY

BIO TRANSPORTES

BIOLAB FARMACÊUTICA

BITTENGRAF

BLANC TOYS

BLOOMBERG DO BRASIL

BLU LOGISTICS BRASIL TRANSPORTES

BNP PARIBAS

BOFA

BOI FELIZ

BOLO DA VILA - VILA MARIANA

BOLOS DA VILLA - TREMEMBÉ

BOMAX DO BRASIL

BOMBONIERE BRIGADEIRO 

BOMBONIERE CLARA E GEMA

BOYS BEING BOYS

BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO

BRASILPARK ESTACIONAMENTOS

BT LOGÍSTICA INTEGRADA

BUCKMAN

BULLGUER ALIMENTAÇÕES

C J J EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

C&C CASA E CONSTRUÇÃO -  VILA CORDEIRO

CAMELO PIZZARIA

CANTINA E PIZZARIA NAPOLITANA SPERANZA

CÃO FOLIA

CARAS

CAROL BASSI 

CAROLINA MIDORI DE LUCCA

CARREFOUR (SÃO BERNARDO DO CAMPO)

CASA DAS CALDEIRAS

CASA DE BOLOS 

CASA DE CARNES MP

CASA DE FRUTAS JARDINS

CASA DE UMBANDA SÃO JUDAS TADEU

CASA DO PÃO DE QUEIJO

CASA DO SUPORTE

CASA VOVÓ PALMIRINHA

CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO

CCS TECNOLOGIA E SERVIÇOS

CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARTUR PARADA

CENTROGRÁFICA

CERÂMICA CARMELO FIOR

CESTA NOBRE

CHAPEL PUBLICATIONS

CHURRASCARIA JUVENTUS GRILL

CIBRAPEL

CIRÚRGICA LUCCAMED

CK FORTE SORVETES

CLUB AUDI A3

COKTAIL

COLÉGIO PALAVRA VIVA

COLGATE

COLINA FLORES E CAFÉ

COMERC COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA

COMERCIAL OSWALDO CRUZ 

COMEXPORT COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMPRE SUPER BEM SUPERMERCADOS

COMUNIDADE CHINESA BENEFICENTE DO BRASIL (TAIWAN)

COND. VILLES DE FRANCE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULA

CONNVERT

CONSIGAZ

CONSTANTA

COSAN

COSMÉTIC PERFUMARIA

CREDIT SUISSE

CREFISA

CRIOGÊNESIS

CRISTAL SOFT

CS BRASIL

CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

DANA COSMÉTICOS

DATAMARK 

DAVVERO

DENGOSA FESTAS E EMBALAGENS

DEPÓSITO NOGUEIRA

DHL

DI&BLASI

DICA DE HOJE CONSULTORIA E RESEARCH

DIVINO FOGÃO 

DOCTOR FEET 

DOG LUKE LANCHONETE

DON CARLINI - PASTA & CO

DOTERRA

DREAM PLASTIC

DROGA RAIA 

DROGARIA ECONOMED 

DROGARIA IGUATEMI

ECOSCARD

EDITORA MOL 

EICON CONTROLES INTELIGENTES

EMISSORAS ASSESSORIA

EMPÓRIO ARAPANÉS

EMPÓRIO DOS BICHOS

EMPÓRIO MARINHA GRANDE

EMS

ENG9
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Nossos parceiros Nossos parceiros

ENGETEC ENGENHARIA

ESPM SOCIAL

ESPN

ESTAÇÃO DO ENXOVAL

ESTRELA DA BORGES

EUROFARMA LABORATÓRIOS

EXPRESS PACK

F D’GOLD DISTRIBUIDORA

FÃ-CLUBE ULTRAVIOLET 

FÁBRICA DE MÁSCARAS

FAIRFAX BRASIL

FAMÍLIA PET 

FARMÁCIA FORÇA VITAL

FAT´S HOUSE MODAS

FBB SEGUROS

FEITO A MÃO PADARIA ARTESANAL

FELIZ CAFÉ E LANCHONETE

FERNANDO MALUHY & CIA

FERRAGENS SANTA CRUZ 

FERRAGENS ZELINA

FIGLIOULO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

FIKBELLA PERFUMARIA

FLASH COURIER

FLEX CONTACT

FUNDAÇÃO CULTURAL BNP PARIBAS

FUNDAÇÃO KONDOR

FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO

FUSAE AUTOPEÇAS

GAETA PRATAS E FOLHEADOS

GALVANI COSMÉTICOS E PERFUMARIA

GAZETA ZN

GIMBA

GO RUNNING

GOURMERANG

GP PET

GR

GRÃO ESPRESSO

GRC PET SHOP

GRUPO DARYUS

GRUPO DISAL E ASSOBRAV

GRUPO FARTURA DE HORTIFRUTI

GRUPO FEITAL

GRUPO SOUZA MONTEIRO PLANEJADOS

H.B. CAVALCANTI E MAZZILLO ADVOGADOS

HAKUNA BATATA

HASMER

HIROTA FOOD

HORTIFRUTI LUIS GOES

HOSTFIBER

HSLAW

HUDSON PALUMBO JUNIOR

HUTO IZAKAYA RESTAURANTE

HYUNDAI MOTOR BRASIL

I9OUTDOOR

IACIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

IBIÚNA INVESTIMENTOS

IG

INGREDION

INSTITUTO ÁGUA VIVA

INSTITUTO ALOK

INSTITUTO ANA HICKMANN

INSTITUTO CACAU SHOW

INSTITUTO DE PESQUISA E DE CULTURA LUIZ FLÁVIO GOMES

INSTITUTO HELENA FLORISBAL

INSTITUTO IPÊ

INSTITUTO PRO VERDE

INSTITUTO RETORNAR

INSTITUTO RONALD MCDONALD

INTER TELECOM COM. LOC. DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

INTERFUSÃO

IQ3

ITAÚ CINEMAS

JAEPEL

JCDECAUX

JEUNESSE KIDS 

JHSF PARTICIPAÇÕES

JN RESTAURANTE MINEIRO

JOANIN 

JOANINHA BRASIL 

JOHNSON & JOHNSON

JORNAL METRO 

JORNAL PRIMEIRA MÃO

JORNAL RETRATO 

JOSELMA AVIAMENTOS

JUNK’S

JUREMA SUPERMERCADOS

JUST TRADUÇÕES

JUVENAL PADARIA

KATAYAMA ALIMENTOS

KIBE KIBE LANCHONETE

KM SOLIDÁRIO

KOD VIKINGS

KOME RESTAURANTE IRAI 

KUKA PRODUTOS INFANTIS

L’HARMONIA

L’ESPACE TOURS

LAES & HAES

LANCHES HAMBURGUER FRANCISCO CINCO

LANCHONETE ALBERT

LARTIGIANO 

LATAM PASS 

LCV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

LELLO PARTICIPAÇÕES

LIBERCON ENGENHARIA
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Nossos parceiros Nossos parceiros

LIFE VITAMINAS E SUPLEMENTOS

LINDOYA VERÃO

LIVELO

LIVRARIA E PAPELARIA GOTINHA

LIVRARIA FRANCESA 

LIVRO GABRIELA ROCHA

LIVRO LEANDRO DE ABREU

LOCMOBILE

LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS

LOJA CLUBE PINHEIROS

LOJAS BARATÃO EMBALAGENS

LOJAS TORRA 

LOOK QUÍMICA

LORD

LORENZETTI

LUMINA TRADUÇÕES

LUPO

M & B MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E FERRAMENTAS

MADRID SUPERMERCADOS

MAGAZINE YOSHIOKA 

MANENG REFRIGERAÇÃO

MANIHI

MAREMONTI CAMPO BELO RESTAURANTE

MARIA’S COMERCIO DE DOCES

MARTINEZ

MASSACHURRAS & CIA

MAURICIO DOMENE

MCWILL

MED TEC

MELITTA DO BRASIL

MELTEX AOY COMÉRCIO

MENOS DZ8 SORVETES E CONGELADOS

MERCADO ÊXITO

METROSP

MEUSEL ARTIGOS DO VESTUÁRIO

MF MEDICAL

MINAS DE PRESENTES

MINIMERCADO SEMPRE BOM 

MINUTRADE

MKORN

MOB

MOEMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

MORANA BIJUTERIAS

MULTIPARK UOL

MUNDIE E ADVOGADOS

MUNIR ABBUD EMPREENDIMENTOS

NAÇÃO VERDE 

NAWAKI SUSHI

NEVADA UTILIDADES

NEW KIDS MODA INFANTIL 

NO CIRCUITO

NOVA BRASIL

NOVA MEDTEC CIRURGIA

NOVAREJO

NOVARTIS BIOCIÊNCIAS

NOVOTEL

NUTRICORP

O REI DOS VINHOS COML. DE BEBIDAS

O REI DOS WHISKYS E VINHOS

OBJEKTI 

OGGI SORVETES PORTAL DO MORUMBI

OGILVY

OLD SCHOOL PINBALL CLUBE

ONDINA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

OSTERIA PARA DORO GASTRONOMIA

ÓTIMA

OUTLET LINGERIE

OXXYNET

PADARIA GÊMEL

PADARIA PARATY

PÃES E DOCES BIENAL

PÃES E DOCES SWEET KISS

PAIS & FILHOS

PANROTAS

PAPELARIA ESTADÃO

PAPELARIA VITAL

PASTEL MANIA

PASTELARIA E LANCHONETE ASSUNÇÃO 

PAY4FUN

PEAD BRASIL

PERNAMBUCANAS

PET SHOP & VETERINÁRIA DUAS IRMÃS

PET SHOP PETLAND

PET SHOP TONICÃO

PFIZER

PHENON PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTO

PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS

PINHAL DOCES

PINHEIRO EMBALAGENS

PKI IPIRANGA

PLÁSTICOS SANTA CLARA

PMG ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS

POLEN TECNOLOGIA

POSTO DE SERVIÇO CAMACHO

POSTO IPIRANGA VILA DAS BELEZAS

POSTO IPIRANGA VILA MARIANA

PRAÇA TRAS OS MONTES PÃES E CONVENIÊNCIAS

PREFEITURA DE BARUERI

PRIME PHARMA

PRODHIGI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

PROJETO OVO

QUITANDA PRESTES MAIA

QUORUM ESSÊNCIAS

RACIONAL ENGENHARIA
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Nossos parceiros Nossos parceiros

RAÇÕES REIS

RÁDIO ALPHA FM 101.7

RÁDIO BANDEIRANTES SÃO PAULO

RÁDIO ENERGIA 97 FM

RÁDIO JSP

RÁDIO KISS FM

RÁDIO METROPOLITANA 98.5 FM

RÁDIO TRANSAMÉRICA

REPASSA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS

RESTAURANTE AMERICA

REVISTA BAZAAR

REVISTA JOIA & CIA

REVISTA LUXO

REVISTA POTÊNCIA

RH COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

RI HAPPY CENTRAL PLAZA

RODE IMPRENSA

RPS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

RUMO FARMA

SACARIA MALU

SACOLÃO ASSUNÇÃO

SADDI ROSA GELATERIA

SALESFORCE TECNOLOGIA

SAMPA CAFÉ

SAWARY

SBT

SC EMBALAGENS 

SCOTIABANK

SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO  PAULO

SELF STORAGE

SERVE ÚTIL COMÉRCIO DE PRESENTES

SHOPEE

SHOPPING ARICANDUVA

SHOPPING CIDADE SÃO PAULO

SHOPPING ELDORADO

SHOPPING IGUATEMI

SHOPPING PARQUE DA CIDADE

SHOPPING PARQUE SANTANA

SINGULAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS 

SIQUEIRA CASTRO

SODIÊ DOCES

SONEDA MOOCA

SORVETERIA OGGI

SOU ICE - IPIRANGA

SPDM - SANTA CRUZ

SPGEO ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES | SP3 LOCAÇÕES

SPIWAK E ANDRADE CAFETERIA NBC 

STERNA CAFÉ

STILINGUE

SUBWAY 

SUPERMERCADO ÁGUA DOCE

SUPERMERCADO DIA - ABC

SUPERMERCADO EXTRA 

SUPERMERCADO KATUCHA

SUPERMERCADO PASTORINHO

SUPERMERCADO ZATTÃO

TAKEDA

TAVERI PARTICIPAÇÕES

TBC

TECIDOS A GRACIOSA

TERRA VISTA GESTORA DE NEGÓCIOS

THB GROUP

THERMO FISHER SCIENTIFIC

TIETÊ PLAZA SHOPPING 

TIMKEN DO BRASIL

TITO AVIAMENTOS

TOM MULTIMARCAS

TOP AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES

TRADICIONAL BOLOS E TORTAS

TRANSMARONI

TRIP

UNIMED NACIONAL

UNIVERSO DOC

UOL

UPPER BAG

V&M VASCONCELOS COMÉRCIO DE FRALDAS

VALORIZE RECICLAGEM

VARANDA PÁTIO SHOPPING PAULISTA

VBSO ADVOGADOS

VEGUS DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES

VEPAKUM EMBALAGENS

VERBO EMPREENDIMENTOS

VERDE ASSET MANAGEMENT

VIA TRICOT BY JULIANA GODOY

VIAÇÃO ITAPEMIRIM

VIAÇÃO KAISSARA

VIBE MUNDIAL

VIEIRA DE MORAIS PÃES E DOCES

VILIPEL

VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS

WEBRÁDIO

WHIRLPOOL CORPORATION

WHITE MARTINS

WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

WORLD IN MOTION TRANSPORTES

YAMAHA MOTOR

YOU, INC

YURIKO JOIAS

Z ZURICH FOUNDATION

ZBRA SOLUÇÕES

ZIMMER BIOMET

ZURICH NO BRASIL
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Diretores e Conselheiros do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC)
São Paulo - SP 

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Grupo de Apoio ao 
Adolescente e à Criança com Câncer - GRAACC (“Entidade”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira do Grupo de Apoio ao Adolescente 
e à Criança com Câncer - GRAACC em 31 de dezembro de 2021, 
o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, estão de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis à pequenas e médias empresas.

Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a 
Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações 
financeiras 
A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis para as pequenas e 
médias empresas e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 

ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 26 de abril de 2022

KPMG Assurance Services Ltda.
CRC SP-023228/O

Danielle Rezende Suzano
Contadora CRC 1SP276876/O-4

Parlamentares podem indicar emendas ao Orçamento Geral da União para incluir recursos passíveis de destinação ao 
GRAACC. Confira abaixo a relação de parlamentares que apoiaram a nossa instituição de 2017 a 2021: 

DEPUTADO ESTADUAL ESTADO 2017 2018 2019 2020 2021

ADALBERTO FREITAS SP
AGENTE FEDERAL DANILO BALAS SP
CONTE LOPES SP
CORONEL TELHADA SP
DANIEL JOSÉ SP
ESTEVAM GALVÃO SP
GIL DINIZ SP

JANAINA PASCHOAL SP

MAJOR MECCA SP

MILTON LEITE FILHO SP

RODRIGO MORAES SP

SENADOR ESTADO 2017 2018 2019 2020 2021

JOSÉ SERRA SP 

MAJOR OLÍMPIO SP

MARA GABRILLI SP

VICENTINHO ALVES TO

DEPUTADO FEDERAL ESTADO 2017 2018 2019 2020 2021

ADRIANA VENTURA SP
ALEXANDRE FROTA SP
ANTONIO CARLOS MENDES THAME SP
ARNALDO FARIA DE SÁ SP
BALEIA ROSSI SP
BENEDITA DA SILVA RJ
BRUNA FURLAN SP
CAPITÃO DERRITE SP
CARLA ZAMBELLI SP
CARLOS HENRIQUE GAGUIM TO
CEZINHA DE MADUREIRA SP
DARCÍSIO PERONDI RS
DIMAS FABIANO MG
FAUSTO PINATO SP
FLAVIANO MELO AC
GILBERTO NASCIMENTO SP
GUIGA PEIXOTO SP
HÉLIO LOPES RJ
HERCULANO PASSOS SP

JEFFERSON CAMPOS SP

JOICE HASSELMANN SP

KIM KATAGUIRI SP

LUIZ CARLOS MOTTA SP

LUIS FLÁVIO GOMES SP

LUIZA ERUNDINA SP

MIRO TEIXEIRA RJ

MISSIONÁRIO JOSÉ OLÍMPIO SP

PAULO MALUF SP

PAULO PEREIRA DA SILVA SP

POLICIAL KATIA SASTRE SP

RICARDO IZAR SP

ROBERTO ALVES SP

ROBERTO DE LUCENA SP

ROBERTO SALES RJ

SILVIA CRISTINA RO

TIRIRICA SP

VANDERLEI MACRIS SP

VINICIUS POIT SP

WALTER IHOSHI SP

WELLINGTON ROBERTO PB

A Bancada de São Paulo é formada por 70 deputados federais e 3 senadores, que destinaram recursos para o GRAACC entre 2018 e 2021.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021 E 2020 (EM MILHARES DE REAIS)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
E 2020 (EM MILHARES DE REAIS)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
E 2020 (EM MILHARES DE REAIS)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021 E 2020 (EM MILHARES DE REAIS)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
E 2020 (EM MILHARES DE REAIS)

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

Demonstrações 
financeiras

Demonstrações 
financeiras

Ativos Nota 2021 2020

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa  8  53.986  42.453 

Recursos vinculados a convênios 9  16.400  35.414 

Créditos a receber  10  15.921  11.611 

Estoques 11  4.932  5.005 

Outros créditos  801  2.221 

Total do ativo circulante  92.040  96.704 

Não circulante

Depósitos judiciais  118  111 

Imobilizado 12  68.064  73.677 

Intangível  4.148  2.450 

Total do ativo não circulante  72.330  76.238 

Total do ativo 164.370 172.942

Passivo Nota 2021 2020

Circulante

Fornecedores  5.548  4.857 

Salários e encargos sociais 13  9.689  9.260 

Obrigações fiscais a recolher  1.719  1.564 

Subvenção e convênios 14  16.400  35.414 

Outras obrigações  915  906 

Total do passivo circulante  34.271  52.001 

Não circulante

Provisões para contingências  15  18  133 

Subvenção e convênios 14  25.557  28.467 

Total do passivo não circulante  25.575  28.600 

Patrimônio líquido

Patrimônio social 16  92.341  76.187 

Superávit do exercício  12.183  16.154 

Total do patrimônio líquido  104.524  92.341 

Total do ativo e patrimônio líquido 164.370 172.942

Nota 2021 2020

Receita

Receitas com serviços hospitalares 17  55.341  52.448 

Receitas com captações de recursos 18  108.471  106.106 

Receita com trabalhos voluntários 7  1.113  1.152 

 164.925  159.706 

Custos operacionais

Custos com serviços hospitalares 19 (118.521) (108.557)

Custos com captações de recursos 20  (19.641)  (18.437)

(138.162) (126.994)

Superávit bruto  26.763  32.712 

Despesas operacionais

Despesas administrativas  21  (12.959)  (14.228)

Perda por provisão ao valor 
recuperável do contas a receber  

10  (2.549)  (2.107)

Despesa com trabalhos voluntários 7  (1.113)  (1.152)

 (16.621)  (17.487)

Superávit operacional antes do 
resultado financeiro

 10.142  15.225 

Receitas financeiras 22  2.267  1.037 

Despesas financeiras 22  (226)  (108)

Resultado financeiro  2.041  929 

Superávit do exercício  12.183  16.154 

2021 2020

Superávit do exercício 12.183 16.154

Outros resultados abrangentes  - - 

Resultado abrangente total 12.183 16.154

Patrimônio 
social

Superávit 
do 

exercício 

Total do 
patrimônio 

social

Saldos em 31 de dezembro 
de 2019  63.368  12.819  76.187 

Transferência para 
patrimônio social  12.819  (12.819)  - 

Superávit do exercício  -  16.154  16.154 

Saldos em 31 de dezembro 
de 2020  76.187  16.154  92.341 

Transferência para 
patrimônio social  16.154  (16.154)  - 

Superávit do exercício  -  12.183  12.183 

Saldos em 31 de dezembro 
de 2021  92.341  12.183  104.524 

2021 2020

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais

Superávit do exercício  12.183  16.154 

Ajuste por:

Depreciação e amortização  4.899  7.247 

Valor residual do ativo imobilizado 
baixado  

 65  (39)

Provisão para devedores duvidosos  2.549  2.107 

(Reversão) provisão  para 
contingências trabalhistas  

 (115)  (108)

 19.581  25.361 

2021 2020

Variação nos ativos e passivos

(Aumento) redução dos ativos

Recursos vinculados a projetos  19.014  (3.741)

Créditos a receber   (6.859)  (4.568)

Estoques  73  (1.662)

Outros créditos  1.420  (824)

Depósitos judiciais  (7)  40 

(Redução) aumento dos passivos 

Fornecedores  691  1.172 

Salários e encargos sociais  429  (139)

Obrigações fiscais a recolher  155  (119)

Outras obrigações  9  660 

Subvenção e convênios  (19.014)  1.182 

Caixa líquido proveniente das 
atividades operacionais  15.492  17.362 

Fluxos de caixa das atividades de 
investimentos

Aquisições de bens do ativo intangível  (2.089)  (1.118)

Aquisições de bens do ativo imobilizado  (1.870)  (3.608)

Caixa líquido aplicado nas 
atividades de investimentos  (3.959)  (4.726)

Aumento do caixa e equivalentes 
de caixa  11.533  12.636 

Demonstração do aumento do caixa 
e equivalentes de caixa

No início do exercício  42.453  29.817 

No fim do exercício  53.986  42.453 

Aumento do caixa e equivalentes 
de caixa  11.533  12.636 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (EM MILHARES DE REAIS)

Demonstrações 
financeiras

Demonstrações 
financeiras

1. Contexto operacional
Instituído em 04 de novembro de 1991 como uma organização 
sem fins lucrativos, o GRAACC tem a missão de garantir a crianças 
e adolescentes com câncer, dentro do mais avançado padrão 
científico, o direito de alcançar todas as chances de cura com 
qualidade de vida. 

Para alcançar este resultado, o GRAACC possui um hospital, 
inaugurado em maio de 1998 e situado à Rua Pedro de Toledo, 
572, na cidade de São Paulo, que oferece tudo o que o tratamento 
oncológico pediátrico exige em um único lugar: centro de 
diagnóstico, quimioterapia, radioterapia, transplante de medula 
óssea, centro cirúrgico, internação, UTI pediátrica, entre outros 
serviços. Os pacientes contam com equipes especializadas e 
experientes para oferecer as melhores estratégias de tratamento, 
que incluem procedimentos cirúrgicos, quimioterapia, radioterapia 
e Transplante de Medula Óssea. 

Os recursos para manter a estrutura da instituição são obtidos por 
meio de receitas médicas hospitalares realizadas via Sistema Único 
de Saúde – SUS, convênios e particulares e da captação de recursos 
de subvenções provenientes do primeiro setor (governamental), 
de doações provenientes do segundo setor (empresarial de fins 
econômicos), do terceiro setor (organizações não governamentais) 
e de pessoas físicas. 

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

• Título de Utilidade Pública Estadual nº 50.679 de 31 de março 
de 2006

• Título de Utilidade Pública Municipal nº 36.776, de 16 de março 
de 1997.

• Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS) nº 
733/2012

• CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social na área de saúde, portaria nº 112 de 04/02/2021.

• CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente nº 1083/04

1.1 Impactos COVID-19 e medidas tomadas pela Administração
Desde o início da pandemia, em março de 2020, cientistas e médicos 
têm se dedicado a compreender a Covid-19 e reduzir os seus danos. 
Com a evolução do conhecimento sobre o novo vírus, apesar de 
ainda não o ter sob controle, está sendo possível reduzir o número 
de internações, complicações e mortes. 

Mas se ainda há muitos aspectos desconhecidos sobre como a nova 
doença se manifesta na população em geral, há menos informações 
ainda sobre como se manifesta em crianças e adolescentes em 
tratamento contra o câncer. Em 2021, esse foi um desafio extra para 
os profissionais do Hospital do GRAACC, que estão em aprendizado 
contínuo para prevenir e tratar a SarsCov-2 em seus pacientes.

Apesar de manter posição saudável de caixa e de recursos 
hospitalares e não hospitalares, e tendo em vista a incerteza e a 
volatilidade do cenário atual em razão da pandemia da Covid-19, 
a administração do GRAACC consolidou medidas que visam 

estabelecer uma posição ainda mais robusta em caráter preventivo, 
de modo a garantir que a Entidade possa atravessar este período 
suprindo as necessidades que possam surgir. As principais ações 
tomadas, foram:

• negociação dos contratos de prestação de serviços; 
• aquisição antecipada de material e medicamento; e
• monitoramento das receitas e despesas através de avaliações 
semanais do fluxo de caixa para acompanhamento de impacto 
e ações de contingência.

A Administração do GRAACC continua monitorando suas operações 
e não identificou nenhum evento com indícios de impairment e/ou 
de não realização de seus ativos. Não há indícios que possam gerar 
dúvidas significativas sobre a continuidade operacional da Entidade.

2. Base de preparação
Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a pequenas e 
médias empresas.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelo 
Conselho Fiscal e Administração da Entidade em 26 de abril de 2022.

3. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico, exceto pelos instrumentos financeiros não derivativos 
designados pelo valor justo por meio do resultado, mensurados 
pelo valor justo e pelos ativos imobilizados recebidos de doações, 
também mensurados ao valor justo.

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

6 Principais políticas contábeis
As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido 
aplicadas de maneira consistente pela Entidade em todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

b. Contas a receber
O contas a receber são registradas pelo valor produzido junto a 
convênios e ao Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, tendo como 
base a etapa de execução dos serviços até a data-base do balanço, 
compreendendo parcelas já faturadas e outras pelos serviços 
prestados a faturar. 

A provisão para crédito de liquidação duvidosa é constituída 
com base na análise dos riscos de realização do contas a receber.

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

(i) Doações
As doações recebidas pela Entidade em moeda corrente são 
reconhecidas no resultado do exercício no momento em que as 
contraprestações a essas doações são cumpridas pela Entidade.

(ii) Subvenção e convênios
O reconhecimento da receita é efetuado pelo regime de competência 
do exercício. Quando ocorre o recebimento de recursos é 
reconhecido o débito de recursos vinculados a convênios e a 
crédito de gastos a incorrer em subvenção e convênios no passivo 
circulante e não circulante. À medida que os gastos incorrerem, no 
mesmo momento as receitas são reconhecidas no resultado do 
exercício em contrapartida ao débito do passivo de gastos a incorrer 
em subvenção e convênios. 

(iii) Serviços hospitalares
Os serviços hospitalares concluídos são finalizados, revisados e 
enviados ao seu destinatário final (particular ou plano de saúde), 
sendo reconhecido de acordo com o regime de competência.

Os serviços hospitalares que se encontram em curso ou ainda 
não foram faturados aos convênios até o encerramento das 
demonstrações financeiras são avaliados e quantificados pela 
Administração, sendo reconhecidos pela contabilidade na data do 
encerramento das demonstrações financeiras.

7 Receitas com trabalhos voluntários
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade 
sem Finalidade de Lucro, as receitas com trabalhos voluntários 
são mensuradas a seu valor justo levando-se em consideração os 
montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse esses 
serviços em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários 
são reconhecidas no resultado do exercício em contrapartida 
a outras despesas também no resultado do exercício. Em 31 de 
dezembro de 2021, a Entidade registrou o montante de R$ 1.113 
(R$ 1.152 em 2020) de receitas com voluntários.

14 Subvenção e convênios

(a) Subvenções e convênio referem-se a recursos obtidos de 
terceiros para a realização de objetivos de interesse comum. Os 
recursos recebidos e não empregados estão apresentados no ativo 
circulante, na rubrica de recursos vinculados a projetos (nota 9).

(a) Doações
No exercício de 2021, a Entidade recebeu doações por depósitos em 
conta corrente no valor de R$ 57.769 (R$ 55.062 em 2020) de diversas 
pessoas físicas e jurídicas.

(b) Eventos
Os recursos decorrentes do evento anual “McDia Feliz” (renda 
obtida com a venda do “Big Mac” na cidade de São Paulo) são 
repassados como doação à Entidade. Adicionalmente, com o apoio 
de voluntários na venda de souvenirs, bem como de padrinhos e 
patrocinadores dessa campanha, de acordo com o plano de trabalho 
firmado entre o Instituto Ronald McDonald e o GRAACC. 

O GRAACC também obteve recursos líquidos no valor de R$ 27.271 
(R$ 26.391 em 2020) por meio de outros eventos programados 
anualmente pela própria Entidade, bem como por iniciativa de 
empresas doadoras. Em 2021, os principais eventos foram: Doações 
PF/PJ R$ 8.472, relacionamento institucional R$ 7.172, empresas 
investidoras R$ 6.576 e outros R$ 5.051.

25 Imunidade do imposto de renda e isenção das contribuições 
previdenciárias e sociais

O GRAACC é uma Entidade sem fins lucrativos, imune de 
recolhimento do imposto de renda e isenta da contribuição social 
sobre o superávit. Com relação aos demais tributos sobre as 
atividades próprias da Entidade, destacamos os seguintes: (a) 
contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - 
isenta do pagamento da contribuição patronal incidente sobre 
o montante da folha de pagamento; (b) Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISSQN) - imune do recolhimento de 2% 
sobre os serviços prestados à pessoa jurídica e física (convênios 
e particulares); (c) Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e 
Doações (ITCMD) isenta nos termos do artigo 4º do Decreto nº 
46.665/02 e Resolução conjunta SF/SJDC - 1º a 5º de dezembro 
de 2002; e (d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS) - isenta sobre as receitas próprias de sua 
atividade social.
 
Com relação à COFINS, a Medida Provisória (MP) nº 2.158-35, em 
seu artigo 14, inciso X, dispôs que as instituições de educação 
e assistência social, de caráter filantrópico que preencham as 
condições e requisitos do artigo 12 da Lei nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 2007 são isentas do recolhimento da COFINS 
o montante das receitas relativas às atividades próprias, de 
repasses e financeiras.

Exer-
cício

Diretoria 
Estatu- 
tária 

Coorde-
nação 
Geral

Coor-
dena-
ção

Sub-
coorde-
nação

Ope-
ração

Total

2021 47 304 263 35 464 1.113

2020 82 347 262 40 421 1.152

2021 2020

Subvenções e convênios (a) 16.400 35.414

Terreno (b) 4.447 4.447

Diferidas edificações e reformas (c) 7.151 7.370

Diferidas máquinas e equipamentos (c)  13.959 16.650

41.957 63.881

Subvenções Passivo Circulante 16.400 35.414

Subvenções Passivo não Circulante 25.557 28.467

2021 2020

Doações de pessoas físicas e jurídicas (a) 57.769 55.062

Outros eventos (b) 27.271 26.391

Eventos McDia Feliz (b) 5.650 4.584

Governamentais (c) 14.499 15.947

Doação de bens e materiais e amortização 
das receitas diferidas

3.282 4.122

108.471 106.106

18 Receitas com captações de recursos 
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Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido 
pelo GRAACC, entre em contato:
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Rua Pedro de Toledo, 572, Vila Clementino
São Paulo/SP - CEP: 04039-001
(11) 5080-8400

Desenvolvimento Institucional
Rua Sena Madureira, 415, Vila Clementino
São Paulo/SP - CEP: 04021-051 
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Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente 
àquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou 
mensalidades fixadas por lei, assembleia ou estatuto, recebidas de 
associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, 
destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos 
sociais (IN SRF nº 247, de 2002, artigo 47, § 2º).

Os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento 
Geral da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
pelas empresas públicas e sociedades de economia mista (IN SRF 
nº 247, de 2002, artigo 47, § 2º).

As receitas financeiras de acordo com o Decreto nº 5.442, de 2005, 
estão reduzidas à alíquota de 0% (zero) da COFINS.

A renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social, na área de Saúde (CEBAS) ao Grupo de Apoio ao Adolescente 
e à Criança com Câncer – GRAACC foi deferida no dia 14 de fevereiro 
de 2018, conforme portaria do Ministério da Saúde nº 199. A 
renovação tem validade de 05 de maio de 2018 a 04 de maio de 2021. 
No dia 04 de fevereiro de 2021, a Entidade obteve o deferimento da 
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social, na área de Saúde (CEBAS) de validade de 05 de maio de 2021 
a 04 de maio de 2024.

26 Renúncia fiscal
Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002 (R1) - entidade sem 
finalidade de lucros, a Entidade apresenta a seguir a relação dos 
tributos objetos da renúncia fiscal para o exercício de 31 dezembro 
de 2020 e 2019:

• IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica)
• CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
• COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) 
sobre as receitas próprias
• ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza)
• Cota Patronal - INSS

Conforme Art. 32 da portaria 1970/2011, o mínimo de 60% (sessenta 
por cento) de prestação de serviços ao SUS será apurado por 
cálculo percentual simples, com base no total de internações 
hospitalares, medidas por paciente-dia, e no total de atendimentos 
ambulatoriais realizados pela entidade para pacientes do SUS e não 
SUS. Parágrafo único. Para efeitos de atendimento do disposto no 
caput, a participação do componente ambulatorial SUS será de no 
máximo 10%, devidamente comprovado.

Acesse o documento completo em: 
www.graacc.org.br/auditoria

2021 2020

Percentual de 
atendimento

Percentual de 
atendimento

Atendimentos ambulatoriais

SUS 80% 86%

Convênios e particulares 20% 14%

100% 100%

Internações hospitalares

SUS 73% 88%

Convênios e particulares 27% 12%

100% 100%

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

Luara, 
paciente do 

GRAACC
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