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MISSÃO 

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.
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Ser reconhecido como 
centro de referência 
sustentável de ensino, 
pesquisa, diagnóstico 
e tratamento do 
câncer infantojuvenil, 
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crianças e jovens de 
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Esta mensagem está sendo escrita du-
rante um dos momentos mais desafi an-
tes para a população mundial. Um novo 
vírus parou nossas vidas e está impac-
tando, sensivelmente, nossas rotinas. 
Para o  GRAACC, um hospital que atende 
anualmente mais de quatro mil pacien-
tes que, nesta pandemia, estão no grupo 
de risco, a crise está servindo para nos 
fortalecer ainda mais.

Não esperávamos uma epidemia dessa 
magnitude. Mas, todo o trabalho realiza-
do pelo  GRAACC ao longo desses 28 anos 
nos tornou aptos para reformular nossos 
fl uxos com muita qualidade e rapidez e, 
assim, evitar a propagação do novo co-
ronavírus em nosso ambiente hospitalar, 
zelando pela segurança de nossos pro-
fi ssionais e, principalmente, de nossas 
crianças e adolescentes. Agradeço, pro-
fundamente, à nossa equipe que, de for-
ma responsável e corajosa, está na linha 
de frente cuidando para que o  GRAACC 
não pare a sua missão de garantir todas 
as chances de cura aos nossos pacientes. 

Desde a nossa fundação, colocamos o pa-
ciente como o centro de tudo o que faze-
mos e levamos para eles o que há de me-
lhor em tratamento humanizado. Eles são 
a nossa motivação para corrermos atrás 
de nossos objetivos, superar os desafi os e 
conquistar grandes resultados. Essa crença 
nos guiou em 2019, um ano muito especial 
para o  GRAACC. Investimos em estratégias 
para melhorar nosso espaço físico, am-
pliando nossos leitos de internação e de 
quimioterapia, promovendo maior confor-
to e bem-estar para os pacientes. Também 
avançamos em tecnologia e estudos para 
aprimorar nossa assistência. 

Essas iniciativas fazem parte de uma sé-
rie de ações que estão sendo realizadas 
pelo  GRAACC nos últimos anos e que, com 
a sua ajuda, continuarão ocorrendo. Neste 
momento tão peculiar e de tantas incerte-
zas, sabemos que podemos contar com o 
apoio fundamental da sociedade. Acredita-
mos que tudo isso vai passar e prossegui-
remos com nosso crescimento de forma 
sustentável, com mais impactos positivos, 
porque temos você como parceiro.

Nós, que tão bem conhecemos o que é 
lutar contra um inimigo que a gente não 
vê, desejamos que, em breve, possamos 
celebrar novos tempos. 

Nós sabemos que é possível. 
Muito obrigado.

O  GRAACC foi fundado em 1991, como instituição 
sem fi ns lucrativos, para oferecer todas as chances 
de cura para crianças e adolescentes com câncer.

Ao longo de 28 anos, a instituição inaugurou hos-
pital próprio, dobrou o tamanho da área constru-
ída e passou a oferecer tudo o que o tratamento 
de câncer infantil exige em um único lugar: cen-
tro de diagnóstico, quimioterapia, radioterapia, 
transplante de medula óssea, centro cirúrgico, 
UTI pediátrica, entre outros serviços.

Referência nacional no tratamento e na cura da 
doença, o Hospital do  GRAACC recebe pacientes 
de 0 a 18 anos, de todas as regiões do país, e trata 
mais de 4 mil crianças e adolescentes com câncer 
ao ano, com taxa média de cura de 70%, índice 
semelhante ao dos melhores centros especiali-
zados em oncologia pediátrica do mundo. Para 
isso, conta com cerca de 800 funcionários e mais 
de 600 voluntários atuando na instituição.

Desde o início, foi fundamental o envolvimento 
da sociedade, do empresariado e da universidade. 
Nessa tríplice aliança, a sociedade apoia, doa e se 
voluntaria; os empresários atuam voluntariamen-
te no Conselho de Administração com o foco em 
uma gestão profissional e eficiente; e a Universi-
dade Federal de São Paulo (Unifesp) mantém um 
convênio técnico-científico, que permite a pesqui-
sa, a prática e o ensino, aperfeiçoando a qualifica-
ção dos novos profissionais e ajudando a difundir 
conhecimento em diagnóstico e tratamento por 
todo o Brasil. 

Essas frentes tornaram-se essenciais para o cres-
cimento e a sustentabilidade de um serviço que 
garante medicina de excelência e tratamento 
humanizado de forma igualitária para todas as 
crianças e adolescentes com câncer.

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE

O  GRAACC

Sergio Amoroso
PRESIDENTE DO  GRAACC

O CÂNCER 
INFANTOJUVENIL

O câncer infantojuvenil é diferente 
dos tumores malignos que acometem 
adultos em alguns aspectos. Geral-
mente, resulta de alterações na divisão 
de células de tecidos não amadureci-
dos e não depende de fatores externos 
para ocorrer, portanto, não há formas 
de prevenção. Os tumores pediátricos 
têm crescimento mais acelerado e cos-
tumam ser mais agressivos, por isso, 
recebem tratamento quimioterápico 
mais intenso e também respondem 
melhor do que os de adultos. Ainda 
que seja raro, representando cerca 
de 3% de todos os tipos de cânceres, 
o câncer infantojuvenil é a doença que 
mais mata crianças e adolescentes, de 
1 a 19 anos, no Brasil, de acordo com o 
Instituto Nacional de Câncer. Por essa 
razão, o diagnóstico precoce e o tra-
tamento especializado são os fatores 
que mais elevam as chances de cura 
para a doença. 

PERFIL

Evandro, paciente do  GRAACC
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SELO DE 
QUALIDADE  

O setor de  Registro  Hospitalar do    
GRAACC recebeu o Selo de Qualidade 
do Registro de Câncer da Secretaria  
Municipal  de  Saúde  de  São Paulo 
e do Registro de Câncer de Base Po-
pulacional (RCBP) de São Paulo pelo 
excelente  serviço  de envio de dados 
sobre casos de câncer da instituição 
para os órgãos ofi ciais.

O  GRAACC O  GRAACC

RECONHECIMENTOS 
EM 2019

LINHA 
DO TEMPO

GREAT PLACE TO WORK 

O orgulho por oferecer medicina de alta qualidade a crianças e 
adolescentes com câncer é a principal motivação dos profi ssio-
nais do  GRAACC, que entrou pelo terceiro ano consecutivo para 
o ranking das Melhores Empresas para Trabalhar – Great Place 
to Work – Saúde – Hospitais, alcançando o 5º lugar na classifi ca-
ção geral da categoria.

MELHORES ONGS 

O  GRAACC foi eleito, pela terceira vez consecutiva, como uma 
das 100 Melhores ONGs do Brasil para doar. A premiação, 
concedida pelo Instituto Doar, agência O Mundo Que Quere-
mos e Rede Filantropia, em parceria com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), estabelece 47 critérios, como estrutura admi-
nistrativa e fi nanceira, a presença de conselhos de gestão, 
captação de recursos e transparência, para reconhecer as 
instituições vencedoras.

MARCA DE 
CONFIANÇA 

O   GRAACC  fi cou  em  primeiro  lu-
gar, com 85% dos votos,  na catego-
ria organização  mais  confi ável da 
18ª edição do Prêmio Marcas  de  
Confi ança,  realizado  pela  revista  
Seleções  em  parceria com o Data-
folha. Foram entrevistadas mais de 
mil pessoas de todas as regiões 
do país.

1991
Fundação do  GRAACC.

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

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

1998
Inauguração do 
Hospital do  GRAACC.

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

2001
Início das atividades nos 
Laboratórios de Genética, Biologia 
Molecular e Hematologia.

2004
Inauguração do Centro de 
Diagnóstico por Imagem – CDI e da 
Quimioteca Fundação Jari. 2016

Inauguração da Sala de Simulação 
Realística para treinamento dos 
profi ssionais.

2017
Conquista da certifi cação 
internacional Joint Commission 
International e inauguração 
do Espaço da Família Ronald 
McDonald.

2018
Realizados 700 transplantes 
de medula óssea no Hospital 
do  GRAACC.

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

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

2011
Início das obras de expansão 
do hospital.

2012
Regulamentação da Residência 
Multiprofi ssional em Oncologia 
Pediátrica da Unifesp com campo 
prático no Hospital do GRAACC.

2015
Inauguração do Centro de 
Neurocirurgia e do Pronto 
Atendimento. O hospital 
chega ao número de 500 
transplantes de medula 
óssea realizados.

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 

Pelo segundo ano consecutivo, o Hospital do GRAACC rece-
beu o prêmio Melhores Empresas em Satisfação dos Clientes – 
Hospitais® do Instituto de pesquisa MESC. Foram consultadas 
315.932 pessoas em todo o Brasil.

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

Com 11 andares em uma área 
de 4.200 m2, o hospital faz uma 
parceria técnico-científi ca com 
a Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) para assegurar 
o ensino e a pesquisa dentro da 
instituição, permitindo disseminar 
conhecimento e contribuir para o 
aumento das chances de cura em 
todo o país.

2007
Início da quimioterapia 
intra-arterial para tumor 
ocular e inauguração da 
Casa Ronald McDonald 
São Paulo – Moema.

2008
O hospital recebe a habilitação 
pelo Ministério da Saúde para 
realizar transplante de medula 
óssea não aparentado.

A técnica inovadora de 
quimioterapia intra-arterial para 
o tratamento do retinoblastoma, 
um tumor ocular maligno que 
representa 10% dos casos tratados 
no hospital, foi incluída com o 
objetivo de preservar o globo ocular 
e aumentar as chances de cura.

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

Torna-se primeira instituição 
especializada em oncologia 
pediátrica da América Latina a 
contar com um equipamento de 
ressonância magnética dentro do 
centro cirúrgico.

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

1995
Início das obras do Hospital do 
 GRAACC.
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CASOS NOVOS 
POR DIAGNÓSTICOS

RESULTADOS

TAXA MÉDIA DE CURA*

NO HOSPITAL DO GRAACC 

72 Tumores do sistema nervoso 
central (câncer no encéfalo e medula espinhal) 

68 Retinoblastoma (câncer no olho)

63 Leucemias (câncer no sangue)

50 Linfomas (câncer nos gânglios linfáticos)

46 Sarcomas de partes moles 
(câncer em tecidos como os músculos e gordura) 

26 Tumores do sistema nervoso 
simpático

26 Tumores ósseos malignos

16 Neoplasias de células germinativas 
(câncer nas células que dão origem ao 
espermatozoide e óvulos)

14 Tumores nos rins

10 Histiocitose

5 Carcinomas 
(câncer que tem origem em um tecido epitelial)

3 Tumores hepáticos (câncer no fígado)

50 Outros tumores

COMPLEXO HOSPITALAR

449 Casos novos:   

COMPLEXO HOSPITALAR

SERVIÇOS E 
ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES EM 
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DIAGNÓSTICO

  Centro de diagnóstico por imagem
  Laboratório de genética
  Laboratório de hematologia

  Leucemias
  Linfomas
  Tumores do sistema 

    nervoso central
  Retinoblastoma
  Tumores ósseos

O Hospital do  GRAACC segue exclusivo conceito de atendimento ambulatorial dividido por 
diagnóstico de câncer infantojuvenil, de modo que o paciente seja tratado por médicos e 
profi ssionais multidisciplinares especializados e experientes no tipo específi co do seu tumor.  

ATENDIMENTO 
EM NÚMEROS - 2019 

4.306

22.636
1.827

85
35.492

31.165

Pacientes
atendidos

CONSULTAS 
MÉDICAS

DE IMAGENS 

Aplicações de 
QUIMIOTERAPIA Internações

TRANSPLANTES DE
medula óssea

EXAMES
5.485
Sessões de
radioterapia

1.448 Procedimentos
cirúrgicos   Tumores renais e hepáticos

  Neuroblastoma
  Sarcoma de partes moles
  Tumores de células  

     germinativas
  Histiocitose

ASSISTÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL

   Enfermagem
  Fisioterapia
   Fonoaudiologia
  Terapia Ocupacional
  Psicologia
   Nutrição
  Odontologia
  Farmácia

  CFort – Clínica 
Multiprofi ssional de 
Atendimento aos Pacientes 
Fora de Tratamento 

  Escola Hospitalar Móvel
   Cuidados Paliativos
  Serviço Social

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

A estrutura hospitalar do  GRAACC conta com instalações físicas, equipamentos 
e recursos humanos para prestar assistência especializada de alta complexidade 
para diagnóstico e tratamento do câncer infantil.  

Fonte: Registro Hospitalar de Câncer do GRAACC – 2015

POR IDADE

GERAL

*até 5 anos após o término do tratamento

Pacientes abaixo de 10 anos

Pacientes entre 10 e 18 anos 

74%

70,3%

66%

Vivian, enfermeira, e Mariana, 
paciente do  GRAACC
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COMPLEXO HOSPITALAR

20 ANOS DE 
TRANSPLANTES DE 
MEDULA ÓSSEA  

O Centro de Transplante de Medula Ós-
sea do Hospital do  GRAACC completou 
20 anos de existência com 700 procedi-
mentos realizados. Segundo o Dr. Victor 
Gottardello Zecchin, oncologista pedi-
átrico e coordenador do setor, o trans-
plante de medula óssea é utilizado para 
até cerca de 30% dos casos de câncer na 
infância, quando a quimioterapia, radio-
terapia e cirurgia não oferecem resposta 
ao tratamento. De acordo com o médico, 
ter um Centro de Transplante de Medula 
Óssea dentro do hospital é fundamental 
para obter mais autonomia e acesso rá-
pido ao tratamento, elevando o índice de 
cura para determinados tipos de câncer, 
principalmente leucemias, neuroblasto-
ma de alto risco e tumores no sistema 
nervoso central.

O  GRAACC realiza todos os tipos de trans-
plantes de medula óssea:

Autólogo – Quando o doador é o próprio 
paciente. A medula é retirada da criança 
ou do adolescente e transfundida nova-
mente para ele. É indicado para tumores 
sólidos que são mais resistentes à quimio-
terapia.

Haploidêntico – Quando o doador, que 
é parente de primeiro grau, tem 50% de 
compatibilidade, sendo uma alternativa 
quando não se encontra um doador 100% 
compatível.

Alogênico – Quando o doador pode ser 
um parente ou não e é realizado princi-
palmente em pacientes com leucemia ou 
alguns defeitos de produção do sangue e 
seus componentes, como aplasia medu-
lar muito grave e imunodefi ciências.

O serviço de radioterapia do  GRAACC ini-
ciou suas atividades em janeiro de 2014, 
logo após a expansão do hospital, tendo 
como grande diferencial sua especialida-
de no atendimento pediátrico. Serviços 
de radioterapia voltados a crianças e ado-
lescentes são raros no Brasil e no mundo. 

Nesses cinco anos, foram realizadas 17.130 
sessões de radioterapia. O procedimento é 
um dos três pilares de tratamento, ao lado 
de quimioterapia e cirurgia, e é mais indica-
do para tratar tumores sólidos do sistema 
nervoso central e sarcomas em geral.

“Ter todos os serviços de diagnóstico e tra-
tamento dentro do mesmo hospital é um 
ganho enorme para todos. Dessa forma, 
conseguimos reunir todos os profi ssio-
nais responsáveis pelo atendimento do 
paciente e, de maneira assertiva e ágil, to-
mar decisões e iniciar novos protocolos de 
tratamento, visando sempre à cura com 
qualidade de vida”, ressalta o Dr. Michael 
Jenwei Chen, coordenador do Centro de 
Radioterapia do Hospital do  GRAACC.

O equipamento possui tecnologia de 
ponta, com técnicas de intensidade mo-
dulada e guiadas por imagem, oferecen-
do mais segurança e reduzindo os riscos 
de sequelas e efeitos colaterais tardios, 
já que permite a administração das do-
ses de radiação exatamente onde está 
o tumor, diminuindo sensivelmente as 
doses nos tecidos normais adjacentes 
de forma muito efi caz. 

Os profi ssionais do setor são especialistas 
no atendimento de crianças e adolescen-
tes e são capacitados para administrar 
planos terapêuticos sofi sticados, garantin-
do a humanização do procedimento com 
várias intervenções. Os pacientes tam-

COMPLEXO HOSPITALAR

bém são acompanhados por uma equipe 
multiprofi ssional, que avalia e respeita 
as peculiaridades de cada faixa etária, 
e desenvolve protocolos de tratamento 
que incluem atividades lúdicas e de so-
cialização, realizando uma assistência 
personalizada. O serviço de radioterapia 
do  GRAACC também é especializado no 
atendimento de crianças menores de cin-
co anos que precisam de anestesia para 
realizar o procedimento. 

O setor oferece técnicas inovadoras de 
tratamento como:

Braquiterapia oftálmica: procedimento 
realizado para o tratamento de tumores 
dentro dos olhos. Uma placa radioativa, 
do tamanho de uma moeda, é colocada 
em contato com o tumor ocular através 
de cirurgia, tratando-o de forma bastan-
te localizada com radiação por alguns 
dias, em internação hospitalar. 

Radiocirurgia:  procedimento realizado 
principalmente para o tratamento de 
tumores no cérebro, mas que também 
pode ser indicado para outras partes do 
corpo, como coluna vertebral e ossos.  É 
feita uma ou mais sessões de radiação 
em altas doses, com o objetivo de des-
truir um tumor bem localizado. É reco-
mendada para tratar lesões pequenas. 

Radioterapia de corpo inteiro: proce-
dimento utilizado para preparação para 
o transplante de medula óssea, no qual 
o paciente recebe radiação em todo o 
corpo em algumas sessões.

Radioterapia estereotáxica: procedi-
mento altamente preciso, que permite 
entregar altas doses de radiação em 
poucas sessões, em lesões pequenas.

CINCO ANOS DE SERVIÇO 
DE RADIOTERAPIA  

Luiz Felipe, paciente 
do  GRAACC e 
Dra. Carlota
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COMPLEXO HOSPITALAR COMPLEXO HOSPITALAR

EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA 

Os 20 anos de transplante de medula óssea, 5 anos de radio-
terapia e a inauguração de mais uma sala de ressonância mag-
nética ganharam uma comemoração no dia 18 de outubro de 
2019. No auditório do hospital, foi realizada a exposição Linha 
do Tempo – A Cura: retratos de um futuro, com oito pacientes re-
tratados pela fotógrafa voluntária Ana Mussalem, em celebra-
ção aos resultados de sucesso do  GRAACC.

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

O diagnóstico preciso e ágil é uma das principais estratégias 
para alcançar altas chances de cura do câncer infantil. Por isso, 
o  GRAACC investe, periodicamente, na atualização de seus 
profi ssionais e também na modernização de seu parque tec-
nológico. Em setembro, o Centro de Diagnóstico por Imagem 
inaugurou uma segunda sala de ressonância magnética, com 
equipamento de nível avançado. 

O Hospital do  GRAACC foi o primeiro do Estado de São Paulo a 
adotar a tecnologia que, juntamente com softwares de última 
geração, permite maior precisão em relação à qualidade de ima-
gens, mais economia com o sistema de refrigeração, e a redução 
no tempo de exame, o que é especialmente importante para as 
crianças pequenas. 

Os exames são realizados principalmente para o estadiamento 
do tumor, ou seja, para a análise médica da fase de desenvolvi-
mento, extensão e gravidade do câncer. 

“Essas tecnologias permitem fazer exame de imagem do crânio 
em nove minutos e, do corpo inteiro em cerca de 30 minutos, 
com alta sensibilidade para mostrar alterações na cabeça, perna, 
fígado e músculos e sem causar irradiação ao paciente”, detalha 
o Prof. Dr. Henrique Lederman, médico radiologista responsável 
pelo Centro de Diagnósticos por Imagem. 

Desde a inauguração até o fi nal de 2019, foram realizados 2.621 
exames com o uso do novo aparelho. 

NOVOS LEITOS

Com o objetivo de ampliar o atendimento, o Hospital do  GRAACC 
inaugurou novas alas de internação e salas privativas de qui-
mioterapia. 

ENSINO

Desde 1998, o Hospital do  GRAACC tem uma parceria técnico-
-científi ca com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
e está vinculado ao Departamento de Pediatria da instituição. O 
trabalho em conjunto proporciona aos alunos da universidade a 
experiência prática no hospital, aperfeiçoando a qualifi cação dos 
novos profi ssionais, que ajudarão a difundir técnicas de diagnós-
tico e tratamento do câncer infantil em todo o país.

A atuação engloba as modalidades de atendimento ambulato-
rial, tratamento em regime de internação em enfermaria e em 
unidade de tratamento intensivo (UTI), procedimentos diagnósti-
cos e terapêuticos, cirúrgicos, quimioterapia, radioterapia, radio-
logia e suporte clínico, sempre ensinando ao jovem profi ssional 
a busca incansável de um tratamento de alta qualidade técnica 
e humana.

O trabalho é feito em conjunto com especialistas de diversos se-
tores, que interagem no tratamento e contribuem, assim, para a 
obtenção de melhores resultados.

O Hospital do  GRAACC também oferece, em parceria com a 
Pró-reitoria de extensão da UNIFESP, residência multiprofi s-
sional em enfermagem, psicologia, nutrição e fi sioterapia, com 
o objetivo de preparar o profi ssional para atuar na assistên-
cia do paciente pediátrico oncológico. Além disso, recebe os 
residentes do Departamento de Pediatria e outras áreas da 
universidade (cirurgia pediátrica e neurocirurgia) e é parceiro 
das diferentes especialidades da Unifesp para consultorias em 
casos especiais.

O  GRAACC já formou, em parceria com a Unifesp, mais de 160 
médicos especializados em oncologia pediátrica e em transplan-
te de medula óssea pediátrico. 

“No Hospital do  GRAACC, aprendi a 
lutar sempre pela vida do paciente 
com sinceridade e respeito por ele e 
pelos familiares, também a estudar para 
estar sempre atualizada e oferecer o que 
há de mais novo e o melhor tratamento 
possível.”

Dra. Sweny de Sousa Marinho 

Fernandes, oncologista pediátrica 

do Hospital Oncológico Infantil 

Octavio Lobo em Belém do Pará, 

ex-residente do Hospital do 

 GRAACC.

“Uma das frases que mais me marcou foi a do 
Dr. Petrilli dizendo que ‘nós não podíamos 
nos conformar em perder uma criança com 
câncer só pelo fato de ser brasileira’, ou seja, 
nós tínhamos que estudar sempre e buscar 
os melhores tratamentos para oferecer aos 

pacientes. Fico até emocionada em falar desse 
lugar. Tudo o que eu faço hoje em oncologia 

pediátrica, eu devo ao GRAACC.” 

Dra. Maristela Bergamo, oncologista pediátrica do Hospital

das Clínicas de Ribeirão Preto - SP, ex-residente do 

Hospital do  GRAACC. 

RESIDENTES EM ONCOLOGIA 
PEDIÁTRICA EM 2019

Cancerologia pediátrica – 16
Transplante de medula óssea – 2
Estágio | graduação medicina – 10
Estágio | pós-graduação medicina – 119

RESIDENTES NA PEDIATRIA 
GERAL UNIFESP 

Oncopediatria – 25

RESIDENTES 
MULTIPROFISSIONAIS 
EM 2019

Enfermagem – 7
Fisioterapia – 7
Fonoaudiologia – 4
Nutrição – 11
Psicologia – 5

RESIDENTES EM 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

O  GRAACC também formou 18 professores 
em 2019, sendo 12 residentes especializados 
em Educação em Saúde e 6 aprimorados pelo 
programa de extensão universitária. 

Nova ressonância magnética do Hospital do GRAACC
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COMPLEXO HOSPITALAR COMPLEXO HOSPITALAR

PESQUISA 

Imprescindível para embasar e alicerçar protocolos terapêuticos e decisões clí-
nicas no tratamento do câncer infantil, o  GRAACC, por meio da parceria com a 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), assegura suporte técnico-científi -
co e impulsiona o desenvolvimento de conhecimento através de pesquisas ge-
néticas, clínicas, cirúrgicas e biológicas sobre a doença, colaborando, inclusive, 
com novos protocolos que são aplicados no Brasil e no mundo.

O Laboratório de Genética é uma das 
peças-chaves do avanço científi co. Nele 
são criadas novas hipóteses e amostras 
são testadas em estudos contínuos, 
que permitem o desenvolvimento de 
novos protocolos e a personalização 
dos tratamentos. 

Um dos diferenciais da área é o Bioban-
co, um dos maiores do mundo. Com 
mais de 11 mil amostras tumorais cole-
tadas de seis mil pacientes ao longo de 
18 anos de desenvolvimento, o Bioban-
co do Hospital do  GRAACC abre possi-
bilidade de estudos e novas pesquisas 
em diversas áreas da ciência, inclusive, 
atuando em conjunto com outros reno-
mados centros e institutos, colaborando 

com a evolução do tratamento e do de-
senvolvimento de caminhos para alcan-
çar a cura do câncer infantil.

Uma dessas oportunidades é o projeto 
de sequenciamento genético de nova 
geração, possibilitado pela parceria com 
a empresa Thermo Fisher Scientifi c. A 
partir dele, em 2019, o  GRAACC passou a 
analisar o DNA e o RNA de células tumo-
rais para desenvolver tratamentos mais 
efi cazes para crianças e adolescentes 
com câncer. Mais de 500 amostras já fo-
ram processadas, e seus resultados ana-
lisados, comparando com dados clínicos, 
patológicos, cirúrgicos, entre outros, per-
mitindo delimitar tratamentos específi -
cos para cada paciente.

PESQUISA CLÍNICA

LABORATÓRIO DE GENÉTICA

DISSEMINAÇÃO DE 
CONHECIMENTO     

Compartilhar o conhecimento é um compromisso da instituição com a sociedade para que cada vez 
mais crianças e adolescentes tenham acesso às melhores práticas de tratamento do câncer. Em 2019, o 
 GRAACC realizou os seguintes eventos científi cos:

Homeopatia, cromoterapia, acupuntura, ioga e meditação fi zeram 
parte da programação do I Simpósio de Medicina Integrativa, que 
abordou benefícios e critérios para a implementação dessas e 
outras terapias no tratamento de doenças infantis. Profi ssio-
nais que atuam com práticas integrativas e aqueles que atuam 
em pediatria participaram do evento, realizado pelo Departa-
mento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina da Univer-
sidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp), em parceria com o 
Hospital do  GRAACC, no dia 8 de junho. 

Destinado a estudantes e residentes de nutrição, nutrólogos 
e demais profi ssionais da área da saúde envolvidos na tera-
pia nutricional, o Hospital do  GRAACC realizou nos dias 25 e 
26 de outubro o seu I Simpósio de Nutrição com o tema Nutri-
ção e Câncer: Cuidando para o Futuro. A principal palestrante 
foi Lauren Steele, nutricionista do St. Jude Children’s Research 
Hospital, Memphis (EUA), que falou sobre a sua experiência 
na avaliação e acompanhamento nutricional do paciente 
com câncer.

Direcionado a  médicos  residentes  em  oncologia (clínicos  e pe-
diatras)  e  médicos  residentes  em  ortopedia,  o  evento,  que 
aconteceu  no  dia  13  de  dezembro,  reuniu  um  time  de  especia-
listas do Hospital do  GRAACC (foto abaixo) para falar sobre avan-
ços no tratamento dos principais tipos de tumores ósseos. Foram 
abordados temas desde o diagnóstico até a reabilitação, passan-
do pelos tratamentos radioterápicos, quimioterápicos e cirurgias, 
tudo sempre com o objetivo de proporcionar mais chances de 
cura e qualidade de vida aos pacientes.

17º INFOCUS T U M O R E S  Ó S S E O S
PA R A  R E S I D E N T E S

1 O CURS O  DE 

A terapia alvo, como é conhecida, é 
mais uma evolução na forma de tratar 
a doença, uma vez que oferece trata-
mento exclusivo e personalizado, con-
siderando cada tipo de câncer e carac-
terísticas específi cas de cada paciente, 
aumentando as possibilidades de cura 
da doença.

Em 2019, a equipe do laboratório de 
genética executou:

  7 projetos de pesquisa

   Coletas de amostras de 288 pacientes

  452 exames de diagnóstico, determi-
nação prognóstica e acompanhamen-
to, sendo 30 deles, com investigações 
por sequenciamento de nova geração

O  GRAACC participou do maior congresso latino-americano 
sobre doenças fúngicas invasivas entre os dias 14 e 16 de no-
vembro. A chefe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 
e Controle de Antimicrobianos do Hospital do  GRAACC, a médi-
ca infectologista Dra. Fabianne Carlesse, é presidente da seção 
especial do INFOCUS de pediatria. Ela contribuiu com a apre-
sentação de palestra sobre o tema relacionado aos pacientes 
imunossuprimidos, coordenação do evento, elaboração do pro-
grama científi co, avaliação dos trabalhos e moderação de mesa.

Com objetivo principal de proporcionar 
acesso às novas terapêuticas e aos no-
vos procedimentos, o GRAACC desen-
volve e conduz o trabalho  de  pesquisa  
clínica, ou seja, uma investigação cien-
tífi ca junto aos pacientes, seguindo um 
protocolo bem delineado, regulamenta-
do internacionalmente e com a aprova-
ção de uma instância ética.  Os padrões 
de condução asseguram a  proteção,  
integridade  e  confi dencialidade dos da-
dos dos pacientes.

Parcerias com a Sociedade Brasileira de 
Oncologia Pediátrica (SOBOPE), a Socieda-
de Internacional de Oncologia Pediátrica 
(SIOP), o Grupo Latino-americano de On-
cologia Pediátrica (GALOP) e indústrias far-
macêuticas possibilitam que o Hospital do 
 GRAACC ofereça o que há de mais avança-
do no tratamento para os pacientes, pro-
porcionando maiores chances de cura. 

Em 2019,  a equipe conduziu oito estudos 
patrocinados e incluiu 45 pacientes nos 
protocolos clínicos. 
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HUMANIZAÇÃO

BRINQUEDOTECA 
TERAPÊUTICA SENNINHA 

Planejada especialmente para promover o 
brincar e contribuir, através da terapia do 
lúdico, para o desenvolvimento integral e a 
recuperação da autoestima e da confi ança 
dos pacientes, a Brinquedoteca Terapêu-
tica Senninha proporciona momentos de 
leveza e distração aos pequenos pacientes, 
geralmente enquanto aguardam para pas-
sar em atendimento ou realizar seus proce-
dimentos dentro do hospital.

A humanização é e sempre será um dos 
principais pilares do  GRAACC e um dos 
grandes diferenciais do Hospital.

Mais do que oferecer estrutura de ponta 
e profi ssionais altamente especializados 
para tratar os pequenos pacientes, é 
através da humanização que se expan-
dem os vínculos entre pacientes, familia-
res, profi ssionais e voluntários. E, quando 
os laços de confi ança são feitos, há ade-
rência ao tratamento e fortalecimento 
da resiliência necessária para vencer 
todos os desafi os que surgem ao longo 
do caminho das famílias que procuram o 
 GRAACC em busca de cura.

Equipes de voluntariado, atendimento, 
enfermeiros, médicos, psicólogos, nu-
tricionistas e outros profi ssionais são 
capacitados para lidar especialmente 
com os pequenos pacientes. Assim, 
procedimentos como puncionar veias, 
realizar exames, entre tantos outros, 
em todos os graus de complexidade, 
são realizados sob a perspectiva da em-
patia e compaixão, diminuindo eventu-
ais desconfortos e, mais do que isso, 
consolidando a relação entre profi ssio-
nal e paciente, tão importante durante 
o tempo de hospitalização. 

Além disso, o  GRAACC segue as diretri-
zes da Política Nacional de Humanização 
(PNH) que prevê a melhoria na qualidade 
e efi cácia dos serviços prestados entre os 
trabalhadores da saúde, pacientes, hospi-
tais e comunidade, e investe também em 
ações constantes que geram qualidade de 
vida para os pacientes.

SINO DA VITÓRIA

No Hospital do  GRAACC, o badalar do sino 
da ONG Ring The Bell signifi ca a vitória de 
mais uma etapa de quimioterapia e radio-
terapia. A ação ressoa motivação também 
aos demais pacientes, para que persistam 
em seus tratamentos.

PARCEIROS NA HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR

O Hospital do  GRAACC também abre as suas portas para que organizações sociais que tenham como missão a humanização 
do atendimento hospitalar possam atuar. 

Cláudia, ofi cineira voluntária, Eyshilla e Rafaelly, pacientes do  GRAACC

HUMANIZAÇÃO

Frequentar o espaço não só ameniza des-
confortos que eventualmente surgem 
ao longo do tratamento, como também 
favorece a sua adesão e complacência. 
As ofi cinas e atividades oferecidas aos 
pacientes e aos pais, além de permitir so-
cialização e troca de experiências entre as 
famílias, ajudam a passar o tempo e me-
lhoram a qualidade de vida das crianças e 
adolescentes. 

O modelo pioneiro inspirou a criação da Lei 
nº 11.104, de 21 de março de 2005, estabe-
lecendo a obrigatoriedade de instalação de 
brinquedotecas nas unidades de saúde de 
todo o país que ofereçam atendimento pe-
diátrico em regime de internação.

Em 2019, foram realizadas 561 ofi cinas 
e atendidos, em média, 126 pacientes e 
acompanhantes por dia.

São parceiros do GRAACC:

  Associação Arte Despertar 
  Associação Viva e Deixe Viver
  Cia dos Clownáticos
  Escola Móbile

  Fotocultura para Todos
  Grupo Saracura
  St. Nicholas School
   Make A Wish

   Operação Arco-Íris
  Sumirê Fashion Show

Sophia comemora o fi nal do 
tratamento com a mãe, Vivian, e a 

médica, Dra. Ana Virgínia
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HUMANIZAÇÃO HUMANIZAÇÃO

REABILITECA

Atendimentos realizados pela equipe da Reabilitação 
em 2019: 

   Fisioterapia Motora: 4.005 sessões

  Fisioterapia Respiratória: 26.132 sessões

   Fonoaudiologia: 3.214 sessões

   Terapia Ocupacional: 1.113 sessões

   Total: 34.464 sessões

QUIMIOTECA FUNDAÇÃO JARI 

CASA RONALD MCDONALD 
SÃO PAULO – MOEMA

ESPAÇO DA FAMÍLIA 
RONALD MCDONALD 

Atendimentos em 2019:

Diárias: 18.378

Taxa média de ocupação: 85%

Pacientes novos: 57

Famílias atendidas: 181

Refeições servidas: 69.246

Coordenação: 

Manu, paciente 
do  GRAACC

Grande parte dos pacientes do Hospital do  GRAACC é do inte-
rior paulista e de outros estados. Durante todo o período de 
cuidados intensos no Hospital do GRAACC, que dura em média 
18 meses, a Casa Ronald McDonald São Paulo – Moema ofe-
rece hospedagem, alimentação e transporte gratuito para que 
crianças e adolescentes que não teriam onde fi car possam dar 
sequência ao tratamento. 

São 30 suítes exclusivas para o paciente e um acompanhante, 
sendo seis delas, com cozinha interna, adequadas para quem 
passou por transplante de medula óssea. A área comum da 
casa possui salas de estar e de refeição, cozinha equipada, 
lavanderia, jardins, brinquedoteca, adoleteca, e sala de TV. 
A estrutura e o trabalho de voluntários e funcionários garan-
tem conforto e qualidade de vida para os assistidos. 

Desde a fundação, o local, que é uma parceria entre o  GRAACC 
e o Instituto Ronald McDonald, já atendeu mais de 950 famílias 
e é considerado um lar longe de casa. 

Inaugurado há 2 anos, o Espaço da Família foi criado em parceria 
com o Instituto Ronald McDonald, utilizando parte dos recursos 
arrecadados com a campanha McDia Feliz.

O ambiente foi desenvolvido para acolher pacientes e familiares, 
quando aguardam para retornar aos seus locais de origem, têm 
um procedimento mais demorado como uma cirurgia, estão 
entre intervalos de consultas ou que, por outra necessidade 
específi ca dentro do tratamento, precisam de um local confor-
tável para espera e repouso.

A área é equipada com copa, TV, mobiliário exclusivo e banheiro 
com chuveiro: tudo para garantir um ambiente hospitalar mais 
confortável para as famílias. Mensalmente, 891 pacientes e familiares utilizarm o espaço.

Pacientes que necessitam de reabilitação podem realizar suas 
sessões de Fisioterapia, Fonoaudiologia e/ou Terapia Ocupacio-
nal em qualquer fase do tratamento, na Reabiliteca do Hospital 
do  GRAACC, um espaço equipado, confortável e lúdico.

O ambiente é especialmente preparado para essa fi nalidade e conta 
com profi ssionais especializados no tratamento de pacientes onco-
lógicos com sequelas ortopédicas e neurológicos, além daqueles 
que estão em etapa pré ou pós-operatória.

A quimioterapia é uma importante e difícil etapa do tratamento 
contra o câncer. Para receber a medicação por várias horas é 
necessário mais do que um ambiente tranquilo e confortável. 
Especialmente no caso das crianças, é preciso que o local esteja 
preparado para oferecer alguma distração que ajude a passar o 
tempo e aliviar o desconforto comum ao procedimento.

Para isso, o Hospital do  GRAACC, em parceria com a Fundação 
Jari, oferece um espaço que agrega conforto e leveza para esse 
setor, garantindo bem-estar e a presença do lúdico no dia a dia 
dos pacientes. No local, os pacientes encontram voluntários 
para auxiliá-los no que for necessário e atividades especiais, 
como apresentações de músicas, contação de histórias e brinca-
deiras, que ajudam a passar mais rápido o tempo em repouso.

Em 2019 foram realizadas 22.636 aplicações de quimioterapias 
no local.
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HUMANIZAÇÃO

Presente em toda a história do  GRAACC, o voluntariado 
é um dos principais pilares da humanização do atendi-
mento hospitalar e da sustentabilidade dos serviços 
prestados pela organização, oferecendo suporte para as 
famílias e pacientes, tornando o atendimento ainda mais 
acolhedor.

A excelência no atendimento é um valor do grupo, que 
há 11 anos possui o certificado ISO 9001, tendo todas as 
atividades desenvolvidas nos diversos setores voluntários 
descritos em processos, que são revistos frequentemen-
te visando à melhoria contínua. A certificação exige que o 
voluntariado esteja formalmente organizado, com visão, 

PERFIL DO VOLUNTARIADO  GRAACC

Em 2019, 652 pessoas dedicaram pelo menos quatro horas semanais 
em atividades em seis setores de atuação: 

Apoio à assistência: Posso Aju-
dar, Recepção e Espaço da Famí-
lia, Quimioteca, Brinquedoteca, 
Cantinho da Paz e Internação.

Apoio a serviços: Suporte Admi-
nistrativo à Enfermagem, Serviço 
Social, Suprimentos, Suporte à 
Nutrição, Suporte à Farmácia, 
Registro Hospitalar, Escola Móvel 
e Serviços de Hemoterapia. 

Apoio à sustentabilidade: 
Ofi cina de Criação, Suporte ao 
Desenvolvimento InstitucionaI 
(digitação de notas fiscais, 
manuseio de cartas e apoio a 
eventos) e Bazar. 

Relações públicas: 
Cerimonial, Visitas e Suporte a 
Ações Voluntárias.

VOLUNTÁRIOS POR ÁREA DE ATUAÇÃO

44%

26%

3%

9%

18%

VOLUNTARIADO

Área administrativa, 
composta por:

Qualidade: Encarregado de 
manter e desenvolver o SGQ - 
Sistema de Gestão da Qualidade 
e as certifi cações. 

Gestão de Voluntários:
Responsável pelo Recrutamento 
e gestão de todo o corpo de 
voluntários.

Núcleo de Capacitação e 
Desenvolvimento: 
Responsável pelo programa de 
desenvolvimento dos volun-
tários

Núcleo de Comunicação:
Responsável pela comunicação 
do Voluntariado.

missão, objetivos, políticas, plano de ação e mecanismos de 
avaliação do desempenho do voluntário.

Em 2019, o Voluntariado do  GRAACC consolidou seu Pla-
nejamento Estratégico, trocou conhecimentos com outros 
programas de voluntariado em hospitais e instituições e 
participou da Virada da Virada (vide pág. 33), com a palestra 
Qualidade no Voluntariado. 

Também realizou a 3ª Jornada do Voluntariado, que tem 
como objetivo promover discussões de temas relevantes 
ao trabalho voluntário, e recebeu a palestra da Monja Coen 
com o tema Responsabilidade e Protagonismo. 

Alice, paciente 
do  GRAACC, e 

Vani, voluntária
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57%

12%

6%

25%

O  GRAACC utiliza diversos canais para conscientizar a sociedade sobre a causa do 
combate ao câncer infantojuvenil e engajar cada vez mais pessoas. Conheça nossos 
resultados em 2019:

RELACIONAMENTO 
COM A SOCIEDADE

DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL
FORMAS DE AJUDAR

Fãs da página
266.785

Seguidores
84.238

Seguidores
69.260

Inscritos
2.600

SITE Visitantes
únicos no ano 

385.501
Entrevistas
concedidas

54

Inserções na mídia
2.197

Conheça as diversas formas de contribuir com o  GRAACC e as 
ações realizadas em 2019:

FORMAS DE AJUDAR

MANTENEDORES

São todas as empresas, pessoas, fundações, institutos e associações que 
fazem doações recorrentes para o  GRAACC, garantindo grande parte da 
sustentabilidade do hospital.

DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL
A área de Desenvolvimento Institucional do  GRAACC tem como objetivo principal o relacionamento com 
os doadores – pessoas, empresas, governo e outras organizações – de forma a potencializar as fontes de 
captação de recursos, mantendo a sustentabilidade fi nanceira da instituição e os investimentos necessários 
para garantir todas as chances de cura para os pacientes. Também é a área que protege a marca  GRAACC, 
zelando por sua reputação e integridade.

ORIGEM DAS 
DOAÇÕES

  Eventos   

  Doações de pessoas e empresas    

  McDia Feliz 

  Governamentais 

A FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS engaja seus funcionários a fazerem 
doações voluntárias ao  GRAACC com desconto em folha de pagamento. 
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DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL
FORMAS DE AJUDAR

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. Ao todo, 193 
pacientes já tiveram os tratamentos adotados.

ADOTE UM PACIENTE

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.

A Zurich no Brasil foi a primeira empresa a participar do programa e impulsionou a Z Zurich Foundation a fazer o mesmo. 

Estas são as empresas que mais doaram ao GRAACC através das Leis de Incentivo Fiscal em 2019:

Empresas que também adotaram o tratamento de pacientes do Hospital do GRAACC em 2019:

Estas são as Empresas Investidoras que mais doaram em 2019:

HDAYS

DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL
FORMAS DE AJUDAR

LEIS DE INCENTIVO FISCAL

Por meio de leis de incentivo fi scal, 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.

ORIENTADOR DE USO
DA MARCA GLOBO

2O14  
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No dia 24 de agosto, o McDia Feliz reuniu 
milhares de pessoas em todo o Brasil em 
prol da saúde e educação de crianças e 
adolescentes. O  GRAACC participa ativa-
mente da ação na cidade de São Paulo 
e neste ano arrecadou R$ 5.440.692,73 
com a venda de sanduíches Big Mac e de 
camisetas exclusivas da campanha. 

O McDia Feliz é uma importante fonte de 
recursos para o  GRAACC e conta com a 
participação de diversas empresas na cam-
panha, como a Biolab, Eurofarma, Allink, 
ComercEnergia, Comunidade Benefi cente 
Chinesa (Taiwan), ISA CTEEP e Prefeitura de 
Barueri, através da aquisição de tíquetes 
antecipados que são trocados por san-
duíches Big Mac no dia da ação.

McDIAFELIZ

A campanha McDia Feliz destinou  o valor da venda de 
sanduíches Big Mac no último sábado do mês de agosto, 
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.

Estas são as empresas que mais adquiriram tíquetes e produtos da campanha em 2019:

Comunidade Beneficente
Chinesa do Brasil (Taiwan)

DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL
FORMAS DE AJUDAR

MARKETING SOCIAL

Empresas que realizam campanhas de marketing relacionado à causa do 
combate ao câncer infantil, destinando parte da renda obtida com a venda de 
seus produtos ou serviços ao  GRAACC.

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 
impostos e o custo de produção, é 
repassado para o  GRAACC e outras dez 
instituições voltadas para a saúde.

A iniciativa Páscoa Solidária arrecadou 
recursos ao GRAACC por meio de um 
leilão de ovos  de  Páscoa  gigantes.  A 
empresa também entregou ovos de 
chocolate às crianças e adolescentes 
em tratamento.

Para celebrar os 10 anos da Lamborghini 
no Brasil, a Via Italia, que é a impor-
tadora ofi cial da marca no país, realizou 
uma festa e estimulou doações de seus 
convidados ao tratamento dos pacientes 
do Hospital do GRAACC.

O Shopping Eldorado doa a renda lí-
quida do estacionamento na primeira 
segunda-feira de cada mês ao GRAACC, 
apoia eventos, doa produtos não res-
gatados do Achados e Perdidos e reco-
lhe notas fi scais em prol da instituição.

Estas são as empresas que mais doaram por meio de campanhas de Marketing Social em 2019:
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Sandy com a 
paciente Leticia  

Realiza o evento Bem da Moda, 
que arrecada e vende produtos 
novos e usados com a renda re-
vertida para o  GRAACC. 

A cada R$ 2,00 doados voluntaria-
mente pelos funcionários, doação 
facultativa, descontada em folha 
de pagamento, a empresa dobra o 
valor de doação ao  GRAACC.

A Multiplan administra o Shopping Mo-
rumbi, Shopping Vila Olímpia, Shopping 
Anália Franco e Park Shopping São Caeta-
no, que realizaram campanha de Natal em 
benefício ao  GRAACC. 

A THB Group doa ao  GRAACC todo o 
valor recebido como comissão pelos 
serviços de corretagem. 

A Maneng estimula seus funcionários a 
tornarem seus processos mais eficien-
tes para que os recursos economiza-
dos sejam doados ao  GRAACC. 

DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL
FORMAS DE AJUDAR

A Perfumaria Sumirê doou para o  GRAACC um automóvel Corolla GLI 2019 
no evento Beleza do Bem – Sumirê Fashion Show. O carro foi sorteado pela 
Loteria Federal no dia 18 de novembro entre os doadores que participaram 
da campanha Doação Premiada. 

DOAÇÕES ESPECIAIS

As pessoas podem beneficiar o 
GRAACC em seus testamentos, do-
ando valores em dinheiro, bens, 
imóveis, fundos de pensão e pecú-
lios e aplicações financeiras. 

PRESENTE SOLIDÁRIO

É possível optar por celebrar aniver-
sários, bodas e outras ocasiões es-
timulando os convidados a doarem 
os presentes em forma de recursos 
financeiros para o  GRAACC. Foram 
83 comemorações em 2019. 

MARKETING SOCIAL

DOAÇÃO PREMIADA  GRAACC

LOJA  GRAACC

A venda de produtos exclusivos pela loja online é um impor-
tante meio para a sustentabilidade da instituição desde 2018. 

PRODUTOS SOCIAIS

Empresas podem adquirir produtos 
institucionais, como cartões de Natal, 
calendários e outros itens de escritório 
e/ou brindes diversos, contribuindo 
diretamente com o  GRAACC.

NOTA FISCAL PAULISTA

Muitos consumidores se voluntariaram a repassar os cré-
ditos das notas fiscais para o  GRAACC e destinaram mais 
de R$ 1 milhão para o combate ao câncer infantil, e ainda 
concorreram a sorteios exclusivos. Uma maneira simples de 
fazer isso é efetuar o login no aplicativo ou no site da Nota 
Fiscal Paulista e escolher o  GRAACC como instituição bene-

HIPERCAP

O    GRAACC  oferece uma  nova  forma  de  doar  e  também 
concorrer  a prêmios. O Título de Capitalização está disponí-
vel pelo aplicativo HiperCap ou pode ser adquirido nos muni-
cípios conhecidos como ABC, Santo André, São Bernardo do 
Campo e São Caetano do Sul, e região.

ESPAÇO SOCIAL

Empresas podem disponibilizar seus pontos de venda para recolher doações 
de recursos fi nanceiros para o  GRAACC, por meio de nota fi scal paulista ou 
com a venda dos produtos sociais do  GRAACC. 

ficiada pela Doação Automática com CPF. Assim, ao efetuar 
uma compra e informar o CPF, o consumidor destina auto-
maticamente 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 diver-
sos estabelecimentos comerciais.

Em 2019,  Indieu foi o ganhador do prêmio
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19a CORRIDA E CAMINHADA  COMEXPORT  GRAACC 

GALA  GRAACC

PATROCÍNIOS

Empresas podem ser parceiras adquirindo cotas de patrocínios de eventos 
 GRAACC e patrocinando projetos específi cos da instituição.

NOITE ESPECIAL  GRAACC

No dia 24 de setembro, o  GRAACC realizou uma Noite Especial, que reuniu amigos 
e parceiros da instituição no Palácio Tangará. Pessoas e empresas “adotaram” o tra-
tamento de 411 pacientes do hospital, garantindo todas as chances de cura para as 
crianças e adolescentes. A produtora Piloto apresentou o curta-metragem Alice, que 
emocionou a todos com a história da paciente. Além dos empresários, o evento tam-
bém contou com a presença dos infl uenciadores e celebridades Reinaldo Gottino, 
Celso Portiolli, Adriana Colin, Afonso Nigro, Celso Zucatelli, Chris Flores, Laura Wie, 
Luciana Cardoso, Marcella Tranchesi e Milena Machado. 

 VIRADA DA VIRADA

ENCONTROS  GRAACC

GRAACC FUTEBOL CLUBE

No dia 11 de dezembro aconteceu a 10ª 
edição do tradicional jogo do  GRAACC 
Futebol Clube, idealizado pelo empre-
sário e ex-jogador Claudio Guadagno. 
O evento contou com a participação de 
grandes nomes do futebol e foi transmi-
tido pela ESPN. O  GRAACC Futebol Clube 
teve o apoio da Bloomberg, Desimpedidos, 
Guadagno Sports e United Airlines; e a cola-
boração da Alluri Sports, Berkley Seguros, 
EA Comunicação, Federação Paulista de 
Futebol, Ingresso Fácil, São Cristóvão Saúde 
e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
da Prefeitura da Cidade de São Paulo.

FAMÍLIA 
LOPES PANEGUINI

A 19ª Corrida e Caminhada  GRAACC reuniu mais de 10 mil 
pessoas em São Paulo nos arredores do Parque Ibirapuera no 
Dia das Mães, 12 de maio, pelo combate ao câncer infantojuvenil. 
O evento teve patrocínio máster da Comexport; apoio da 
Bloomberg, Shopping Eldorado, Volkswagen Caminhões e Ônibus, 

Unifesp, United Airlines, Cosan e DoTerra; colaboração da 
AçoTubo, Berkley Brasil Seguros, Novartis, Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer da Prefeitura da Cidade de São Paulo, 
McDonald’s, Lindoya Verão, Adria Plus Life, Instituto Alcoa e 
Nokia; e divulgação da Rádio Transamérica.

O jantar contou ainda com a presença do apresentador Celso 
Portiolli e da infl uenciadora digital Marcella Tranchesi.  
O evento teve o patrocínio da Hipercap e Verde Asset Management; 
e apoio do Badaró Art Caff e, Berkley Seguros, Casa Suíça, ECAD,
Fundação Bachiana Filarmônica SESI-SP, São Cristóvão Saúde, 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, Tendências Consul-
toria integrada e United Airlines.  

Mais de 600 pessoas se reuniram no Jantar de Gala  GRAACC, na 
Sala São Paulo, no dia 10 de junho, na capital paulista. A noite 
teve o Dr. Maílson da Nóbrega como anfi trião, a atriz Taís Araujo 
como mestre de cerimônias e uma apresentação da Orquestra 
Bachiana Filarmônica SESI-SP, regida pelo maestro João Carlos 
Martins, com participação especial de Leonardo Neiva, de O Fan-
tasma da Ópera, e Sara Sarres, do espetáculo Billy Elliot, o Musical. 

Em 2019, Nathalia Arcuri, Marcos Pian-
gers, Marcelo Marrom e Marco Luque 
doaram suas palestras para o  GRAACC e 
realizaram, no Teatro das Artes, no Sho-
pping Eldorado, em São Paulo, o Encontros 
 GRAACC. As palestras e o espaço foram 
doados para a instituição e toda a renda 
dos eventos foi revertida para a cura do 
câncer infantil.

Entre os dias 23 e 25 de novembro acon-
teceu a primeira edição da Virada da Vi-
rada. O evento, promovido pelo  GRAACC 
e pela Turma do Bem, que teve o objeti-
vo de reforçar a importância do volunta-
riado e debater outros temas atuais, foi 
realizado na Bienal de São Paulo, com 
palestras, exposições, feira com mais de 
70 ONGs apoiadas pelo Programa VOA, 
intervenções musicais e mostra de cine-
ma. Houve ainda o Restaurante Mundo, 
com comidas feitas por imigrantes e re-
fugiados. O evento foi fi nalizado com o 
show de Fábio Júnior, e voluntários das 
duas organizações foram homenagea-
dos e reconhecidos por suas atuações 
solidárias.

DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL
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FORMAS DE AJUDAR
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DOAÇÕES

DOAÇÃO DE SALÁRIO

REFORMA DO SAME NOVOS LEITOS

A Fundação Elijass Gliksmanis fez uma 
doação que possibilitou a reforma do 
Serviço de Arquivamento Médico e Esta-
tístico (SAME) do  GRAACC.

DOADOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS

A SBCoaching Social doou para o  GRAACC a capacitação de profi ssionais por meio do 
Projeto Semear, um programa de contribuição social alicerçado na Psicologia Positiva, no 
Coaching e na Filantropia. Foram cerca de 80 profi ssionais benefi ciados com o curso. 

Empresas doam produtos e/ou serviços para diversas áreas do  GRAACC. Estas foram as 
que mais doaram em 2019:

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

A Receita Federal contribuiu com a 
doação de diversos produtos em 2019. 

BAZAR

Pessoas e empresas contribuem com o 
 GRAACC doando produtos, novos e usa-
dos, para serem vendidos no bazar, loca-
lizado ao lado do hospital, com a renda 
revertida para o tratamento oncológico 
das crianças e adolescentes. 

O Governador do Estado de São Paulo João Doria Júnior doou 
para o  GRAACC o valor do seu segundo salário como adminis-
trador público. A doação foi entregue pela primeira-dama do 
Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Bia Doria, 
e por Célia Parnes, Secretária Estadual de Desenvolvimento 
Social durante visita ao hospital em março.  

A inauguração de novos leitos no Hospital do  GRAACC em 
2019 só foi possível com o apoio da sociedade e de empre-
sas como o Instituto Cacau Show, a Caruana, Kristian Gerhard 
Jebsen Foundation e a Transportadora Turística Suzano. 

Ezequiel, paciente 
do  GRAACC

DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL
FORMAS DE AJUDAR
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ORGANIZAÇÕES 
QUE APOIARAM 
O  GRAACC EM 2019

Empresas, fundações, associações, institutos, entre outros, que realizaram doações acima de R$ 12 mil 

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

360 + CONTENT MAKER

5M COM ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS

624 PRODUÇÕES E EVENTOS

97 FM - ENERGIA  97

A GALETERIA

A PANELEIRA RESTAURANTE

ABSOLUT PIGMENT

AÇAÍ DA PRAIA

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES

ACTUA TRADE

AD TURISMO

ADAGIO APARTHOTEL

ADRIANA RANALLI BONATTO FOTOGRAFIA

ADRIANO SILVA IMÓVEIS

AFFINITY SAÚDE

AFINE-SE EMAGRECIMENTO INTELIGENTE

AGAXTUR

AGÊNCIA DE ROBÔS PRIME

AGNALDO GAETA (PRATAS E FOLHEADOS

AKNA SOFTWARE 

ALBERT LANCHONETE E RESTAURANTE

ALFREDO CALÇADOS

ALL TRUST SERVIÇOS E CONSULTORIA

ALLINK NEUTRAL PROVIDER

ALMA CULINÁRIA

ALUPAR – TAESA

AMIGO H

ANA MELLO FOTOGRAFIA

ANA MUSSALEM – ARTIFOCO

ANDRÉA GUIMARÃES PRODUÇÕES E EVENTOS

ANGELA CORTINAS

ANOREG - SP

ANTILHAS GRÁFICA E EMBALAGENS

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL

AQUARELA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

ARCOS DOURADOS

ARKEMA

ARMAZÉM HUNGRIA

ARMAZÉM SANTA FILOMENA

ARTENGI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

ARTESLAR PRESENTES

ASSISTENTE DE VIAGEM

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS DA ORQUESTRA 
FILARMÔNICA DOS MUSIMÉDICOS 

ATIQUE & GOULART SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS

ATIVA EXTINTORES 

ATLANTA TOUR

AUTO POSTO BOSQUE DA SAÚDE

AUTO POSTO JURUCÊ

AUTO POSTO LINDT

AUTO POSTO LUSON

AUTO POSTO MARIA CARLOTA

AUTOPEL

BADARÓ ART CAFFE

BALSA CASA DE EVENTOS

BANCO DAYCOVAL

BANCO INDUSTRIAL

BANCO SAFRA

BAR E LANCHES 3M

BAR E LANCHES ESTADÃO

BARONE PARK ESTACIONAMENTO

BAYER

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

BCD TRAVEL

BEATS RESTAURANTES

BERNARDO HANSSEN 

BETTANIN

BIANCA GIBBON

BIOLAB FARMACÊUTICA

BITTENGRAF

BLOOMBERG DO BRASIL

BLU LOGISTICS

BOMAX DO BRASIL

BOLO DA VILA

BOLOS DA VILLA

BOOT CAMP

BOYS BEING BOYS

BRISTOL-MYERS

BRUNIEL UNIFORMES

BURGUER MAIS

C&C

CAFETERIA SAUA

CALÇADOS MARTINEZ

CÃO FOLIA

CARAS

CARASI – A CASA DE MASSAS E DAS SALTENHAS

CAROL BASSI BRAND

CAROLINA MIDORI DE LUCCA FOTOGRAFIA

CARREFOUR

CARTÓRIOS DE PROTESTO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CARUANA S.A.

CASA DE BOLOS – UNIDADE MOEMA

CASA DE CARNES IRENE

CASA DE TINTAS TINTI

CASA DE UMBANDA SÃO JUDAS TADEU

CASA DO PÃO DE QUEIJO

CASA DO SUPORTE

CASA OSWALDO

CASA SANTA LUZIA

CASA SUÍÇA

CASA VOVÓ PALMIRINHA

CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO

CENTRAL NACIONAL UNIMED

ORGANIZAÇÕES QUE 
APOIARAM O  GRAACC EM 2019



38 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 - GRAACC RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 - GRAACC 39

ORGANIZAÇÕES QUE 
APOIARAM O  GRAACC EM 2019

ORGANIZAÇÕES QUE 
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CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARTUR PARADA

CÉSAR CINATO FOTOGRAFIA

CHAMI BRAND

CHAMONIX BUFFET

CHOPP HALLE

CHURRASCARIA JUVENTUS GRILL

CIBRAPEL S A INDÚSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS

CIS SERTIC

CK FORTE SORVETES

CLARIN COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS

CLUBE AUDI A3 

CLUBE SERVIÇOS & VANTAGENS

COCA-COLA 

COCO CRAVO E CANELA

COLINA FLORES E CAFÉ

COMERC ENERGIA

COMEXPORT COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNIDADE BENEFICENTE CHINESA DO BRASIL (TAIWAN) 

COND. VILLES DE FRANCE

CONDOMÍNIO COMERCIAL CASA DAS CALDEIRAS

CONDUMAX FIOS E CABOS ELÉTRICOS

CONFEITARIA DA LUANA DAVIDSOHN

CONSIGAZ

CONSULTAB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL

COSAN LIMITED

COSMÉTIC PERFUMARIA

CREANDO FOTOGRAFIA | ROBSON ALMEIDA

CREDIT SUISSE  

CREFISA

CRIOGÊNESIS

CS BRASIL

CSN – COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

CUSTUMIZÚ

DAMEL | CAFÉ & ARTE

DBUENO MARKETING EVENTOS

DCI

DE MARIA’S RESTAURANTE

DECATHLON

DEMAREST ADVOGADOS

DENGOSA FESTAS E EMBALAGENS

DI CUNTO

DIA

DIÁRIO DO GRANDE ABC

DIVINO FOGÃO

DOCTOR FEET

DOCTOR LIMP

DON CARLINI – PASTA & CO

DONA LEOA

DOTERRA BRASIL

DR SHAPE – SANTANA

DREAM PLASTIC

DRINA PRESENTES

DROGA RAIA

DROGARIA ECONOMED

DROGARIA IGUATEMI

EASTMAN CHEMICAL DO BRASIL

ECOSCARD

EDITORA MOL

EDITORA TRÊS

ELETROMIDIA

EMISSORAS ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR

EMPÓRIO ARAPANÉS

EMPÓRIO DAS ARÁBIAS

EMPÓRIO DOS DOCES

EMPÓRIO HORTISABOR

EMPORIUM BUFFEL

EMS 

ENG9

ENGETEC ENGENHARIA

EQUIPO

ERIC ROMERO FOTOGRAFIA

ESPM

ESPN BRASIL

ESTAÇÃO DO ENXOVAL

ESTILO E ARTE CAFÉ

ESTÚDIO 196

EUROFARMA LABORATÓRIOS

EVERALDO E RAQUEL AÇOUGUE

FÁBRICA DE CURSOS

FACTOR HUMANUS

FAMÍLIA PET

FAT’S HOUSE MODAS

FBB CORRETORA DE SEGUROS 

FBDE NEXION

FELIZ CAFÉ E LANCHONETE

FERRAGENS SANTA CRUZ

FERRAGENS ZELINA

FG4 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

FIKBELLA PERFUMARIA

FINESSE RESTAURANTE

FIS GLOBAL

FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS

FLYING SUSHI

FOM

FOOTBALL FOR A CAUSE

FÓRUM CRIMINAL DA BARRA FUNDA

FOTO GILBERTO

FRANGALHO

FULLFRAME

FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO

FUNDAÇÃO BACHIANA FILARMÔNICA SESI-SP

FUNDAÇÃO ELIJASS GLIKSMANIS 

FUNDAÇÃO KONDOR

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO CAETANO DO SUL

FURACÃO DA ECONOMIA

FUSAE AUTOPEÇAS

GAETA PRATAS E FOLHEADOS

GELATO BORELLI GELATERIA E CAFETERIA

GERMED PHARMA

GIMBA – MOEMA

GIRALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS

GLOBAL PÃES E DOCES

GLOBO
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GOCIL

GOURMERANG

GP PET

GR S/A

GRÁFICA EXPRESSÃO

GRÃO ESPRESSO

GRC PET SHOP

GRUPO AÇOTUBO

GRUPO BG HUM

GRUPO BIG

GRUPO DARYUS

GRUPO ESPÍRITA IRMÃO ALEXANDRE

GRUPO PROTEGE

GRUPO SF EVENTOS

GRUPO YAMAHA MOTOR DO BRASIL

GUADAGNO SPORTS

GUSTAVO SCATENA

H DAYS COMERCIAL

H.B. CAVALCANTI E MAZZILLO ADVOGADOS

HDI SEGUROS

HELLEN VIDAL FOTOS

HERÓIS DO BEM

HOSPITAL SABARÁ

HOSTFIBER

HSLAW ADVOGADOS

HUDSON  PALUMBO JUNIOR

IHF – INSTITUTO HELENA FLORISBAL

IMAGEM PAULISTA FOTOGRAFIA

INCESA COMPONENTES ELÉTRICOS

INDOORMIDIA

INGRID ALVES FOTOGRAFIA

INSTITUTO  DE PESQUISA E DE CULTURA LUIZ FLÁVIO GOMES

INSTITUTO ÁGUA VIVA

INSTITUTO BEM BRASIL

INSTITUTO CACAU SHOW

INSTITUTO DE PROTESTO E TÍTULO

INSTITUTO JULIO SIMÕES

INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL

INSTITUTO RONALD MCDONALD

INSTITUTO VOTORANTIM

INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO

INTERFY CORPORATION TECNOLOGIA

IPANEMA PRIME

IQVIA

ISA CTEEP

ITAÚ CINEMAS

ITAÚ UNIBANCO

JAEPEL

JASMIN HAMBURGUERIA

JCDECAUX

JEUNESSE KIDS

JHSF PARTICIPAÇÕES

JOANIN

JOANINHA BRASIL

JOHN FRANCIS WALTON

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL – JANSSEN DO BRASIL

JORNAL FATOS DE ITANHAÉM

JOSELMA AVIAMENTOS

JUNK’S

JUST TRADUÇÕES

KEBAB

KOD VIKINGS

KOPENHAGEN

KRISTIAN GERHARD JEBSEN FOUNDATION

KUKA PRODUTOS INFANTIS

L.O. BAPTISTA ADVOGADOS

LA PASTA GIALLA

LA ROCHA

LABORATÓRIO GROSS

LARTIGIANO EMPÓRIO ARTESANAL

LATAM PASS

LATICÍNIOS CAMANDUCAIA

LCV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

LE BOTTEGHE DI LEONARDO

LELLO

LEMAR LOGÍSTICA E TRANSPORTES

LIBBS

LIBERCON ENGENHARIA

LINDALARA

LINDOYA VERÃO

LIVELO

LIVRARIA E PAPELARIA GOTINHA

LIVRARIA FRANCESA

LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS

LOJA CLUBE PINHEIROS

LOJAS BARATÃO EMBALAGENS

LOJAS MATSUMOTO

LOJAS TORRA

LOOK CHEMICALS

LOPAN OPERAÇÕES E NEGÓCIOS

LORD – MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

LUÍSA CHEQUER PHOTOGRAPHY

M. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

MAGAZINE YOSHIOKA

MAGGION INDÚSTRIA DE PNEUS E MÁQUINAS

MANENG

MANIA DE CHURRASCO

MARIAS PÃES E DOCES

MARSELLHA DOCES E PÃES

MARTIN BROWER

MCJR GRAFMED

MELITTA DO BRASIL

MELTEX AOY COMÉRCIO 

MERCADO ADJ

MERCADO ÊXITO

MERCADO SANTA PAULA

MERCADO TUDO TEM

MERCANTIL SANTA PAULA

MESEEMS

METRO JORNAL 

METROPOLITANA

METROPROM

MF MEDICAL 

MILENO COMERCIAL

MINAS DE PRESENTES

MINI EXTRA
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MINIMERCADO SEMPRE BOM

MINUTRADE

MLABS GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS

MOB

MOSTEIRO DE SÃO BENTO

MOTOCLUBE PELICANOS DO ASFALTO

MULTIPARK

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

MUNDIE E ADVOGADOS

NA RUA DA ESCOLA

NAÇÃO VERDE

NAWAKI SUSHI

NERIS SORVETES

NEW DOG

NEW KIDS

NICE BRASIL

NIPPON COUNTRY CLUB

NOKIA

NOVA BRASIL

NOVA MEDTEC CIRURGIA

NOVARTIS 

NWB PROJETOS ESPECIAIS (CANAL YOUTUBE DESIMPEDIDOS)

O ESTADO DE S. PAULO

OBA HORTIFRUTI – SANTANA

OGILVY

OLD SCHOOL PINBALL CLUBE

ONDINA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

O PASSARELA BAR E RESTAURANTE

ORIZON

ORQUÍDEA PÉROLA PÃES E DOCES

OSTERIA PARA DORO GASTRONOMIA

ÓTICAS CAROL

ÓTIMA

OUTBACK STEAKHOUSE

OXXYNET

PADARIA GÊMEL

PADARIA PARATY

PADARIA SUPREME

PÃES E DOCES BIENAL

PÃES E DOCES SWEET KISS

PANIFICADORA ALBION

PANIFICADORA DOCÉLIA

PANIFICADORA SÃO MARTINHO

PAPELARIA ESTADÃO

PAPELARIA VITAL

PARK SHOPPING SÃO CAETANO

PARRILLA SÃO PAULO

PASTEL MANIA

PASTELARIA E LANCHONETE ASSUNÇÃO

PERFUMARIA SUMIRÊ

PFIZER

PHILIPS

PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS

PINOCCHIO RISTORANTE

PIZZARIA VINTEVINTE

PKI IPIRANGA

PLÁSTICOS SANTA CLARA

PORTAL DO PADEIRO

POSTO BOLA PESADA

POSTO IPIRANGA

PREFEITURA DE BARUERI

PRO4TUNING

PRODHIGI

QUORUM ESSÊNCIAS

RABIN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

RÁDIO ALPHA

RÁDIO KISS

RÁDIO MUNDIAL

RÁDIO RÁPIDA

RÁDIO TRANSAMÉRICA

RAKUTEN BRASIL INTERNET SERVICE

RAZZO

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REDE RITZ

RESTAURANTE AMÉRICA

RESTAURANTE MEAÍPE COZINHA CAPIXABA

RESTAURANTE VEGETAO

REVISTA PANROTAS

REVISTA POTÊNCIA

RN INCORPORADORA & CONSTRUTORA

ROCK & RIBS

ROCK DOG

RPS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ROWA DO BRASIL

RUMO FARMA

RUNRUN.IT

SACARIA MALU

SACOLÃO ASSUNÇÃO

SALDANHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS

SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE

SB COACHING

SEARCH INSIDE YOURSELF

SEBRAE

SECRETARIA DE CULTURA DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
LAZER DA PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

SECURITY SEGURANÇA E SERVIÇOS

SHOPPING ANÁLIA FRANCO

SHOPPING CIDADE JARDIM

SHOPPING ELDORADO

SHOPPING METRÔ TUCURUVI

SHOPPING MORUMBI

SHOPPING PARQUE SANTANA

SHOPPING VILA OLIMPIA 

SIGNO SINAL

SIMBOLICAH

SODIÊ DOCES

SOFTWARE EXPRESS INFORMÁTICA

SORVETERIA OGGI

SPAZIO ORGÂNICO

SPC BRASIL

SPGEO ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES

STECK MATERIAIS ELÉTRICOS

STILINGUE 

SUBWAY
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SUPERMERCADO ÁGUA DOCE

SUPERMERCADO HIROTA

SUPERMERCADO KATUCHA

SUPERMERCADO PASTORINHO

SUZANTUR 

SWIFT

TAIMES COMERCIAL

TAKEDA

TARTUFERIA OSCAR RESTAURANTE E EMPÓRIO

TARTUFERIA SAN PAOLO

TASCA DA ESQUINA

TAVERI PARTICIPAÇÕES 

TEATRO DAS ARTES

TECH LABEL INDUSTRIA DE RÓTULOS AUTOADESIVOS EIRELI

TENDA ATACADO 

TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL

TERRA VIVA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS

THB GROUP

THERMO FISHER SCIENTIFIC

TOM MULTIMARCAS

TOP AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES

TOTUS BRINDES

TRANSUNION

TROCA DE LUXO

TURMA DA MÔNICA

UND CORPORATE DESIGN

UNITED AIRLINES

UOL 89 FM – A RÁDIO ROCK

UPPER BAG

V&M VASCONCELOS COMÉRCIO DE FRALDAS

VALORIZE RECICLAGEM COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PAPEL 

VARANDA PÁTIO SHOPPING PAULISTA

VBSO ADVOGADOS

VEGUS DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES

VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VELOSO BAR

VEPAKUM EMBALAGENS

VERA L.V. VARATO

VERBO EMPREENDIMENTOS

VERDE ASSET MANAGEMENT

VIA ITÁLIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS

VILINHA DOCES

VILLA BOIM RESTAURANTE

VITA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE

VIVIANE BERGMANN FOTOGRAFIA

VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS

WALDMAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO

WEBI WEBI CRIAÇÃO DE SITES

WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

YOU INC, INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S/A

YOUPIX CON 

ZBRA SOLUÇÕES

ZI TEREZA DI NAPOLI

ZIMMER BIOMET

ZURICH NO BRASIL

Z ZURICH FOUNDATION

ORGANIZAÇÕES QUE 
APOIARAM O  GRAACC EM 2019 PARLAMENTARES 

PARCEIROS
Parlamentares podem indicar emendas ao Orçamento Geral da União para incluir recursos que podem ser destinados 
para o  GRAACC. Confi ra abaixo a relação de parlamentares que foram parceiros do  GRAACC de 2015 a 2019:

DEPUTADO ESTADUAL ESTADO 2015 2016 2017 2018 2019

AGENTE FEDERAL DANILO BALAS SP
ALEXANDRE PEREIRA SP
CONTE LOPES SP
CORONEL TELHADA SP
ESTEVAM GALVÃO SP
MILTON LEITE FILHO SP
RODRIGO MORAES SP

SENADOR ESTADO 2015 2016 2017 2018 2019

JOSÉ SERRA SP 
MAJOR OLÍMPIO SP
MARA GABRILLI SP
VICENTINHO ALVES TO

DEPUTADO FEDERAL ESTADO 2015 2016 2017 2018 2019

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
CARLOS HENRIQUE GAGUIM TO
CEZINHA MADUREIRA SP
DARCÍSIO PERONDI RS
DIMAS FABIANO MG
EDUARDO BOLSONARO SP
FAUSTO PINATO SP
FLAVIANO MELO AC
GILBERTO NASCIMENTO SP
GUIGA PEIXOTO SP
GUILHERME DERRITE SP
HÉLIO LOPES RJ
HERCULANO PASSOS SP
JEFFERSON CAMPOS SP
JOICE HASSELMANN SP
KEIKO OTA SP
LUIZ CARLOS MOTTA SP
LUIS FLÁVIO GOMES SP
LUIZA ERUNDINA SP
MARCIO ALVINO SP
MIRO TEIXEIRA RJ
MISSIONÁRIO JOSÉ OLÍMPIO SP
PAULO MALUF SP
PAULO PEREIRA DA SILVA SP
POLICIAL KATIA SASTRE SP
ROBERTO DE LUCENA SP
ROBERTO SALES RJ
SARAIVA FELIPE MG
TIRIRICA 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 em 2018 e 2019. 
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Aos Conselheiros do 

GRAACC

São Paulo - SP

DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras 
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
O  GRAACC foi instituído em 4 de novembro de 1991 como Enti-
dade de Interesse Social sob a forma de Entidade Civil de direito 
privado, de caráter assistencial, benefi cente, fi lantrópico, edu-
cacional e cultural, sem fi ns econômicos. Trata-se de uma orga-
nização sem fi ns lucrativos, criada com a missão de garantir a 
crianças e adolescentes com câncer, dentro do mais avançado 
padrão científi co, o direito de alcançar todas as chances de cura 
com qualidade de vida.

O principal objetivo do  GRAACC é oferecer tratamento médico 
e assistencial a crianças e adolescentes com câncer. Para isso, 
construiu e mantém um hospital, equipado com o que há de 
mais moderno em infraestrutura e equipamento, além de equi-
pe médica e assistencial especializada para garantir uma assis-
tência de qualidade e humana, com altas taxas de cura para a 
doença. O  GRAACC atua também no desenvolvimento de pes-
quisas e na capacitação de profi ssionais especializados, o que 
permite a disseminação de conhecimento.

O Hospital do  GRAACC foi inaugurado em maio de 1998 e fi ca 
situado à Rua Pedro de Toledo, 572, na cidade de São Paulo. 
Os recursos para manter a estrutura são obtidos por meio de 
receitas médicas hospitalares realizadas via Sistema Único de 
Saúde – SUS, convênios e particulares e da captação de recur-
sos de subvenções provenientes do primeiro setor (governa-
mental), de doações provenientes do segundo setor (empre-
sarial de fi ns econômicos), do terceiro setor (organizações não 
governamentais) e de pessoas físicas, além de arrecadação de 
fundos através de eventos. Desde 2017, o Hospital do  GRAACC 
é certifi cado com a Joint Commission International (JCI), uma 
acreditação hospitalar norte-americana que avalia a excelência 
dos serviços prestados por meio de medidas de segurança de 
padrão internacional no tratamento dos pacientes. A JCI, além 
de confi rmar a qualidade dos profi ssionais e da infraestrutura, 
também reforça o modelo de gestão corporativa.

O  GRAACC, por ser entidade de interesse social, possui os se-
guintes certifi cados:

• 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 1348 de 01/12/2014

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

O  GRAACC também possui uma casa de apoio que hospeda pa-
cientes e seus acompanhantes durante o tratamento no hospi-
tal. Em 2007, ampliou a capacidade da casa, inaugurando, atra-
vés de acordo com o Instituto Ronald McDonald, a Casa Ronald 
McDonald São Paulo – Moema.

O ano de 2019 foi de muito crescimento para o  GRAACC com 
a realização de melhorias no espaço físico hospitalar para 
expandir os atendimentos. Houve continuidade dos in-
vestimentos em tecnologia para garantir tratamento de 
excelência com altas chances de cura aos pacientes. Além 
disso, os profissionais na área de oncologia pediátrica 
compartilharam os conhecimentos adquiridos no  GRAACC 
por meio de participação em eventos médicos dentro e 
fora do país. A instituição foi ainda reconhecida, pelo ter-
ceiro ano consecutivo, como um excelente local para se 
trabalhar, através do prêmio Great Place to Work, na cate-
goria hospitais, e recebeu a classificação ouro no Prêmio 
Qualidade do registro hospitalar do câncer de São Paulo. 
Foi premiada pela Revista Seleções, com o Prêmio Marcas 
de Confiança e, foi reconhecida pelo Instituto Doar com o 
Prêmio Melhores ONGs para doar, consolidando-se como 
um hospital de excelência no tratamento do câncer infantil 
e também como uma organização transparente, que busca 
a cura para a doença.

Em 2019 foram mais de 4.300 pacientes atendidos, sendo 
449 novos casos. Foram realizadas 35.279 consultas médicas, 
22.636 aplicações de quimioterapia, 1.448 procedimentos ci-
rúrgicos e 85 transplantes de medula óssea.

2. Base de preparação

Declaração de conformidade

As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a pe-
quenas e médias empresas.

A emissão das demonstrações fi nanceiras foi autorizada pelo Con-
selho Fiscal e Administração da Entidade em 24 de abril de 2020.

3. Base de mensuração
As demonstrações fi nanceiras foram preparadas com base no 
custo histórico, exceto pelos instrumentos fi nanceiros não de-
rivativos designados pelo valor justo por meio do resultado, 
mensurados pelo valor justo e pelos ativos imobilizados rece-
bidos 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 arredonda-
das para o milhar mais próximo, exceto quando indicado 
de outra forma.

5. 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.

a.  Contas a receber
As 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. 

b. Receitas
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que 
benefícios econômicos futuros serão gerados para a entida-
de e quando possa ser mensurada de forma confi ável.

(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 cumpri-
das 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 dé-
bito do passivo de gastos a incorrer em subvenção e convênios. 

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

Os serviços hospitalares que se encontram em curso ou ain-
da não foram faturados aos convênios até o encerramento 
das demonstrações fi nanceiras são avaliados e quantifi cados 
pela Administração, sendo reconhecidos pela contabilidade 
na data do encerramento das demonstrações fi nanceiras.

6. Receitas com trabalhos voluntários
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) – enti-
dade sem Finalidade de Lucro, as receitas com trabalhos vo-
luntários são mensuradas ao seu valor justo levando-se em 
consideração os montantes que a entidade haveria de pagar 
caso contratasse esses serviços em mercado similar. As recei-
tas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado 
do exercício em contrapartida a outras despesas também no 
resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2019, a entidade 
registrou o montante de R$ 2.336 (R$ 2.077 em 2018) de recei-
tas com voluntários.

7. Subvenção e convênios

2019 2018

Subvenções e convênios (a) 31.673 31.078

Terreno (b) 4.447 4.447

Diferidas edifi cações e reformas (c)  7.569  7.788

Diferidas máquinas e equipamentos (c) 19.010 17.924

62.699 61.237

Subvenções Passivo Circulante 31.673 31.078

Subvenções Passivo não Circulante 31.026 30.159

(a) Subvenções e convênio referem-se a recursos obtidos 
de terceiros para a realização de objetivos de interesse co-
mum. Os recursos recebidos e não empregados estão apre-
sentados no ativo circulante, na rubrica de recursos vincu-
lados a projetos (nota 9). Na sequência demonstramos os 
principais convênios e o mapa de movimentação entre os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2019 90 419 501 106 1.220 2.336

2018 97 577 391 95 917 2.077

Exercício
Diretoria 

Estatu-
tária

Coorde-
nação
Geral

Coorde-
nação

Sub
Coorde-

nação
Operação Total



48 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 - GRAACC RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 - GRAACC 49

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8. Receitas com captações de recursos

2019 2018

Doações de pessoas físicas e jurídicas (a) 55.969 49.777 

Outros eventos (b) 24.454 23.886

Eventos McDia Feliz (b) 5.692 7.224

Governamentais 11.757 12.721 

Doação de bens e materiais/amortiz. 
rec. diferidas 2.664 3.114 

100.536 96.722

(a). Doações
No exercício de 2019, a entidade recebeu doações por depó-
sitos em conta corrente no valor de R$ 55.969  (R$ 49.777 em 
2018) 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. Adicio-
nalmente, com o apoio de voluntários na venda de sou-
venirs, bem como de padrinhos e patrocinadores desta 
campanha, de acordo com o plano de trabalho fi rmado 
entre o Instituto Ronald McDonald e o  GRAACC. 
O  GRAACC também obteve recursos líquidos no valor 
de R$ 24.454 (R$ 23.886 em 2018) por meio de outros 
eventos programados anualmente pela própria entida-
de, bem como por iniciativa de empresas doadoras. Em 
2019 os principais eventos foram: doações PF/PJ R$ 7.421, 
relacionamento institucional R$ 4.981, investimento para 
obra R$ 1.916, empresas investidoras R$ 4.384 e outros 
R$ 5.752.

9. Imunidade do imposto de renda e isenção das contri-
buições previdenciárias e sociais 
O  GRAACC é uma entidade sem fi ns lucrativos, imune de recolhi-
mento 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 pa-
gamento 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 servi-
ços 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 Reso-
lução conjunta SF/SJDC - 1 a 5 de dezembro de 2002; e (d) Con-
tribuição 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 fi lantrópico que preencham as 
condições e requisitos do artigo 12 da Lei nº 9.532, de 10 de de-
zembro de 2007, são isentas do recolhimento da COFINS o mon-
tante das receitas relativas às atividades próprias, de repasses e 
fi nanceiras.

Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias so-
mente aquelas decorrentes de contribuições, doações, anui-
dades ou mensalidades fi xadas por lei, assembleia ou esta-
tuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter 
contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao de-
senvolvimento dos seus objetivos sociais (IN SRF nº 247, de 
2002, artigo 47, § 2º).

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

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

A renovação do Certifi cado de Entidade Benefi cente de As-
sistência Social, na área de Saúde (CEBAS) ao  GRAACC foi de-
ferida no dia 14 de fevereiro de 2018, conforme portaria do 
Ministério da Saúde nº 199. A renovação tem validade de 5 de 
maio de 2018 a 4 de maio de 2021.

10. Renúncia fi scal
Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002 (R1) – entidade 
sem fi nalidade de lucros, a Entidade apresenta a seguir a rela-
ção dos tributos objetos da renúncia fi scal para o exercício de 
31 dezembro de 2019 e 2018:

• 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)

• INSS - Cota Patronal 

11. 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 Minis-
tério 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 atendi-
mentos efetivados pela entidade, como segue:

2019 - 
PERCENTUAL 

DE ATENDI-
MENTO

2018 - 
PERCENTUAL 

DE ATENDI-
MENTO

Atendimentos 
ambulatoriais

SUS 81% 92%

Convênios e 
particulares 19% 8%

100% 100%

Internações 
hospitalares

SUS 88% 84%

Convênios e 
particulares 12% 16%

100% 100%

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Conforme art. 32 da portaria 1970/2011, o mínimo de 60% (ses-
senta 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 atendi-
mentos 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 ambulato-
rial SUS será de no máximo 10%, devidamente comprovado.

2019 -   2018 - 

Valorização 
das gratuidades 
concedidas 2.704 786

NATUREZA DAS 
GRATUIDADES 
CONCEDIDAS QUANTIDADE

Atendimento de 
urgência (internações, 
exames e QT) 2.545 663

Consulta de equipe 
multi-disciplinar 273 1.007

Consultas médicas 703 2.657

Sérgio Antônio Garcia Amoroso
Presidente

Jacinto Antonio Guidolin
Vice-presidente

José Carlos de Oliveira
Superintendente Administrativo Financeiro 

12. Gratuidades
Em atendimento aos itens 13, 16 e 17 da ITG 2002 (R1) – entidade 
sem fi nalidade de lucros e portaria do Ministério da Saúde nº 834 
de 26 de abril de 2016, art. 23, a entidade apresenta a seguir os 
valores, bem como o número de atendimentos concedidos a título 
de gratuidade para o exercício de 31 dezembro de 2019 e 2018:

Edvaldo Fernandes de Souza
Contador CRC 1SP147480/O-6

Marcos A. Boscolo
Contador CRC 1SP198789/O-0

KPMG Assurance Services Ltda.
CRC SP-023228/O

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



Este relatório contou  
com a dedicação 
voluntária dos 
prof issionais listados 
abaixo: 

Fotografia 
Adriana Ranalli  
Ana Melo 
Ana Mussalem 
César Cinato 
Emilly Fernandes  
George Gargiulio/360+ 
Gustavo Scatena 
Ingrid Alves 
Jorge Lepesteur 
Jotapê 
Kênia Hernandes 
Luisa Chequer  
Midori de Lucca 
Nellie Solitrenick

Revisão 
Lumina Traduções

Tiragem 
2.000 exemplares

Este relatório de atividades é de 
responsabilidade do GRAACC.

A versão online está disponível no 
endereço graacc.org.br/auditoria.  
Para informações, críticas ou 
sugestões ou para saber mais 
sobre o trabalho desenvolvido pelo 
GRAACC, entre em contato: 

Rua Pedro de Toledo, 572  
Vila Clementino  
04039-001 
São Paulo | SP  
Telefone: 11 5908 9100 

graacc@graacc.org.br 

Davi, paciente  
do  GRAACC 



Rua Pedro de Toledo, 572
Vila Clementino 
CEP: 04039-001
São Paulo/SP /graacc @instagraacc @graacc

/graaccsp

(11) 5908-9100
www.graacc.org.br | graacc@graacc.org.br

/company/graacc /tag/graacc 


