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Dra. Adriana e a 
paciente Mariana

Realizamos 1 a cada 6 
procedimentos pediátricos do Brasil!



447
Pacientes de Radioterapia

7.231
Consultas Multiprofissionais

1.994 
Procedimentos Cirúrgicos

70
Transplantes de Medula Óssea

22.400
Exames de Imagens

80%
Taxa de Ocupação (%)

464
1ªs Consultas

5.071
Sessões de Radioterapia

195 
Casos Novos

19.784 
Consultas Médicas

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

12,4
Média de Permanência (Dias)

15.764
Aplicações de Quimioterapia

Em 2022, fechamos um ano de muitas comemorações para o nosso hospital e desejamos que você 
possa vibrar conosco a cada página deste informativo. Se, no ano anterior, fomos impossibilitados de 
celebrar nossos 30 anos devido à pandemia, neste ano que passou, retomamos eventos presenciais 
com reencontros ainda mais especiais.
 
Foram corridas, jantar de gala e eventos comemorativos junto às pessoas que nos apoiam. Divulgamos 
a importância do diagnóstico precoce com a Campanha Um Flash Salva e trocamos conhecimento 
com profissionais de saúde em nosso Congresso Internacional de Oncologia Pediátrica.
 
Somando a tantas celebrações, alcançamos o marco histórico de mil transplantes de medula óssea, 
com a expertise de uma equipe que realiza um a cada seis de todos os procedimentos pediátricos do 
país. Foram centenas de vidas salvas, como as de Lorena e de Murilo, que você conhecerá nesta edição. 

Seu apoio é fundamental para a conquista deste e de muitos outros feitos do nosso hospital! 

Muito obrigado e boa leitura!

Entre nós
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A h! Quem é que resiste a um sorriso e a 
um olhar doce de uma criança, não é? Embora 
pequenas e frágeis, são mestres em coragem e 
valentia. Quem vê essa princesa que é a Lorena 
nem acredita que uma bebê, de apenas 3 anos, 
tem muita história de superação para contar. Mas 
vamos deixar que sua porta-voz oficial, a mamãe 
Elieide, 23 anos, a represente nesta edição. Afinal, 
o nosso pequeno orgulho precisa aproveitar 
cada minuto de seus dias pós-tratamento. 

“Coração de mãe não erra. Eu sentia que, de 
alguma maneira, a Lorena precisava de uma 
atenção especial. E eu não sosseguei até 
descobrir o que ela tinha. O diagnóstico de uma 
leucemia é sempre um susto para toda a família, 
mas a diferença é como você enfrenta a situação”, 
conta. E, se é preciso ser forte, a pequena teve a 
quem puxar. Elieide não mediu esforços para ter 
o melhor atendimento e tratamento para sua filha. 

O que ela não sabia é que aqui, realmente, 
tudo seria diferente. Logo ao diagnóstico, foi 
realizada uma técnica inovadora de medicina de 
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precisão, o Sequenciamento de Nova Geração 
(conhecido como NGS - Next Generation 
Sequencing), que ampliou a investigação 
sobre as alterações genéticas nas células 
de leucemia da Lorena, para ajudar a equipe 
médica a tomar a melhor decisão para o 
tratamento. No caso dela, o transplante de 
medula óssea foi o mais indicado para 
evitar que o câncer ressurgisse após o final 
do tratamento. 

Além de ter toda a segurança dessa 
tecnologia a seu favor, Elieide ficou ainda mais 
emocionada ao saber que seria ela quem iria 
salvar a filha. Isso porque a opção da equipe 
médica foi pelo transplante haploidêntico, 
quando a medula é doada por um parente de 
primeiro grau, com 50% de compatibilidade. 
A escolhida? A mamãe, claro! “Pude dar a vida 
para Lorena duas vezes”, emociona-se a mãe. 
Em 14 dias, a família comemorou a chamada 
“pega” da medula, que é quando o paciente 
começa a produzir as próprias células do 
sangue após o transplante. 

Hoje a pequena leva uma vida sem limitações 
e adora brincar, assistir à TV e pintar. “Meu 
sentimento é de imensa gratidão pelo apoio 
e acolhimento que tivemos no GRAACC. 
Desde o começo, todos foram extremamente 
profissionais, humanos e muito carinhosos”, 
conta Elieide.

Alimentar a esperança, devolver a qualidade de 
vida aos nossos pacientes e oferecer medicina 
de alta qualidade só é possível porque contamos 
com a sua doação. Muito obrigado por essa 
parceria de sucesso.
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Nosso orgulho

Elieide com a filha  
Lorena, paciente do 
nosso hospital, 
no início do tratamento 
e atualmente.

Su a  d o a çã o 
é  e s p e ra n ça  
d e  c u ra

“Quando os médicos sugeriram 
o transplante, concordei no 
mesmo momento. Eu sabia que 
estava no lugar certo e com 
os profissionais certos para 
salvar a vida da minha filha”, 
conta a mãe. 



Foi uma reportagem de TV, em 2020, que 
fez o coração de Erick Novaes Ananias, 
41 anos, morador de Ponta Grossa (PR), 
bater mais forte. Foi por meio da telinha 
que conheceu o Elias, de 8 anos, nosso 
paciente, que o motivou a conhecer sua 
história e a de nosso hospital mais a fundo. 
“Eu vi um vídeo em que o Elias falava sobre 
os cuidados contra a Covid-19. Lembro que 
estávamos no começo da pandemia e pouco 
sabíamos sobre o assunto. Mas ele esbanjou 
desenvoltura e deu um verdadeiro show no 
quesito informação. Fiquei encantando com 
o garoto e senti que deveria apoiá-lo a vencer 
essa luta tão difícil para ele e seus pais para 

combater um bichinho em seu corpo”, 
conta emocionado.

E não demorou muito. O nosso 
querido doador chamou a esposa e, 

juntos, fizeram a primeira doação. A 
inspiração rendeu uma motivação 

constante para ajudar. São 
as doações mensais que o 

ponta-grossense faz em 
apoio à nossa causa que o 

deixam com a sensação de estar bem pertinho 
da gente e, principalmente, do Elias. “Por conta 
das limitações impostas pela pandemia, não 
pude ir a São Paulo e visitar o GRAACC. Em 
breve, quero conhecer a instituição, meu amigo 
Elias, e os outros amiguinhos também.” 

Erick é pai de Leonardo, de 8 anos, e Eloisa,  de 
1 ano. É essa dupla que o mantém motivado, 
todos os dias, a ajudar diversas instituições 
sérias e responsáveis pelo tratamento de crianças 
com o diagnóstico de câncer e doenças de alta 
complexidade. E ele entende bem a importância 
e a complexidade desse apoio. “A paternidade 
trouxe um senso de responsabilidade maior e 
um olhar mais sensível para as causas infantis. 
Eu sempre falo para as pessoas conhecerem 
o GRAACC e os amiguinhos que estão em 
tratamento lá. É gratificante ajudar e apoiar 
quem tem competência e paixão pelo que faz. 
Se todos fizerem um pouquinho a sua parte, 
com certeza, poderemos não só manter esse 
trabalho maravilhoso que o hospital faz, mas 
dar uma nova chance com mais qualidade de 
vida a tantas crianças e famílias que enfrentam 
essa doença”, acrescenta Erick. 

Gente do Bem

Erick, nosso doador, 
com seus filhos Leonardo e Eloisa 

Q u e m  fa z  o  GRAACC



Oferecer todas as chances de cura do câncer 
infantojuvenil ao maior número de crianças e 
adolescentes possível é nossa razão de existir. 
Como referência no tratamento de casos de alta 
complexidade, unimos forças para disseminar 
conhecimento e informação relevante, a 
fim de reforçar que o câncer infantojuvenil 
pode ser curado, e lançamos a Campanha 
#UmFlashSalva. Idealizada de forma voluntária 
pela agência Ogilvy Brasil especialmente para 
nós, a ação traz mais visibilidade à importância 
do diagnóstico precoce do retinoblastoma, um 
tipo de tumor raro que responde por 3% dos 
cânceres infantis e é mais comum em bebês e 
crianças pequenas com até 3 anos de idade.

Todos os anos, cerca de 300 novos casos de 
retinoblastoma são diagnosticados no Brasil e 
nós tratamos cerca de 20% deles. A boa notícia 
é que, com o diagnóstico precoce, a maioria 
dos pacientes é curada. Em nosso hospital, 
alcançamos taxa média de cura de 90%. “Em 
mais de 60% dos casos, o tumor pode causar 
leucocoria, que é um reflexo anormal da pupila 
quando exposta à luz, conhecido como ‘reflexo 
do olho de gato’. O simples ato de filmar ou 
fotografar com flash uma criança brincando, ou 
em qualquer outro momento de descontração,  
é capaz de mostrar um problema grave”,  
orienta Dra. Carla Macedo, oncologista 
pediátrica do GRAACC.

A campanha ganhou cara e capítulos novos 
com a personagem principal da série infantil 
O Show da Luna!, uma menina de 6 anos 
curiosa e apaixonada por ciência, que não 
sossega até que tenha a resposta para suas 
questões e dúvidas. A ação levou diversos 
influenciadores digitais a apoiarem a causa. 
Para Claudia Pimenta, diretora de criação da 
agência, esta foi mais uma oportunidade para 
ampliar informação e conhecimento. “Tirar uma 
foto com flash, algo acessível a todos, é o que 
incentivamos. O Show da Luna! participou 
ainda mais da campanha neste ano, fazendo as 
mensagens do GRAACC ganhar força”, conta.

É com excelência no atendimento e informação 
de forma didática e criativa que levamos 
conhecimento para milhares de famílias. Um 
flash ajudou a salvar diversas vidas de crianças 
e poderá ajudar ainda muito mais!
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Protagonista da campanha, Luna visitou nosso hospital 
e encantou os pacientes no lançamento da campanha. 
Na foto, nossa paciente Ana Isys

#UmFlashSalva 
2022

Nosso hospital



Desde quando começamos a sonhar com o 
nosso próprio hospital, já o imaginamos com um 
Centro de Transplante de Medula Óssea (TMO). 
Ao longo de 23 anos de sonho concretizado, toda 
essa experiência e produção nos permitiu avanços 
em pesquisas, que resultaram em publicações 
científicas na área , e em  ensino, pelo convênio 
com a Universidade Federal de São Paulo, com 
a formação de médicos especializados no 
transplante pediátrico de medula óssea em nosso 
hospital, além de estágios oferecidos.   

Estas conquistas só foram possíveis porque 
contamos com o seu apoio. E foi com ele que 
ultrapassamos o marco de mil transplantes 
de medula óssea realizados. Somente no 
ano de 2021, foram 96 procedimentos, o que 
corresponde a 15% dos 619 transplantes de 
medula pediátricos do Brasil. Somos um dos 
únicos centros especializados em câncer infantil a 
realizar transplantes e responsáveis por um a cada 
seis procedimentos em crianças e adolescentes 
realizados no país. 

Realizamos um a cada seis procedimentos pediátricos do Brasil

TMOs pediátricos realizados 
no Brasil em 2021*

Aconteceram no 
nosso hospital**

DE
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Co m e m o ra m os  n os so  m i l é s i m o 
t ra n s p l a n t e  d e  m e d u l a  ós se a !

Nosso hospital

619

Isso significa que

a cada 6 TMOs pediátricos do país, 1 foi realizado pela 
nossa equipe, com a sua ajuda. 

*Dado do Registro Brasileiro de Transplantes  
**Dado do Registro Hospitalar do GRAACC referente a 2021

96



Para nós, é um marco importantíssimo, pois 
estamos falando sobre um tratamento indicado 
para oferecer mais chances de cura a pacientes 
diagnosticados com alguns dos tipos de tumores 
pediátricos mais frequentes, como as leucemias 
e os linfomas, além de alguns que demandam 
altíssima complexidade, como neuroblastomas 
de alto risco, retinoblastoma e tumores do 
sistema nervoso central, por exemplo. O nosso 
Centro de Transplante de Medula Óssea é 
reconhecido nacionalmente e um dos poucos 
com a expertise de manipulação, congelamento 
e processamento das medulas de crianças. 

“O GRAACC é um dos poucos centros 
especializados em realizar transplantes em 
crianças com câncer. Esse diferencial confere 
ao nosso hospital uma grande experiência 
neste segmento, pois as crianças com 
câncer têm características e doenças muito 

diferentes dos adultos”, salienta Dra. Adriana 
Seber, coordenadora do Centro de TMO 
do GRAACC.

Referência e reconhecimento

As células da medula “fabricam” novas células 
sanguíneas. Em linhas gerais, o TMO consiste 
em substituir as células da medula doente por 
outras, de medula saudável, que podem ser 
do próprio paciente (transplante autólogo) 
ou de um doador (transplante alogênico). Em 
duas décadas de atividades do nosso Centro 
de TMO, fomos habilitados e certificados 
pelo Ministério da Saúde para realizar todos 
os tipos desse procedimento em crianças e 
adolescentes, desde os mais simples até os mais 
complexos, com doadores não aparentados e 
com doadores com compatibilidade genética 
de 50% (transplantes haploidênticos).
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Dra. Adriana Seber 
(à direita), coordenadora 

do nosso Centro de  
Transplante de Medula 

Óssea, que ajudou a 
implantá-lo e inaugurá-lo 

em 1999.

Dispomos de três tipos 
de transplantes:  

Autólogo: utiliza células do próprio paciente, 
que são coletadas e congeladas.

Alogênico: feito a partir de células de medula 
de um doador, em geral  totalmente compatível 
(da mesma família ou não).

Haploidêntico: utiliza o mesmo  processo do 
alogênico, porém o doador é um parente de 
primeiro grau (pai, mãe, irmão ou filho) com 
50% de compatibilidade.

Prêmio SBTMO

A Sociedade Brasileira de Transplante de 
Medula Óssea (SBTMO) premiou nosso 
hospital como o Melhor Trabalho na Área 
Pediátrica por um protocolo de tratamento 
que soma quimioterapia e transplante de 
medula óssea, para oferecer mais chances 
de cura a crianças com retinoblastoma em 
estágio avançado. A oncologista pediátrica 
Dra. Carla Macedo é a responsável pelo 
tratamento desse tumor ocular em nosso 
hospital e foi a autora principal.

Nossa profissional, 
Olga, abre o tanque 
onde as medulas 
são criopreservadas 
(congeladas)



Procedimento diferenciado

Nosso hospital oferece diversas possiblidades 
terapêuticas com diferenciais importantes 
que impactam a vida de milhares de 
pacientes. Prova disso é a irradiação de 
corpo total (conhecida como TBI -  Total Body 
Irradiation). A técnica, que alia a radioterapia à 
quimioterapia durante o preparo do paciente 
para o transplante de medula óssea, vem 
mostrando resultados muito superiores no 
combate da leucemia linfoide aguda, o câncer 
mais frequente em crianças e a principal 
indicação de transplante na pediatria. 

Com a radioterapia, há cerca de 20% menos 
chances de recidivas após o transplante. O 
planejamento da TBI é muito preciso e a terapia é 
administrada com uma máquina que emite feixes 
de irradiação para todo o corpo do paciente. 
“Isso torna ainda mais importante o diferencial 
do nosso hospital em dispor de infraestrutura 
para anestesiar as crianças pequenas para a 
radioterapia”, destaca Dra. Adriana. 
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Nosso hospital

Grandes conquistas vêm acompanhadas de 
grandes histórias. Quando falamos em mil 
transplantes realizados, estamos falando de 
centenas de vidas salvas. O procedimento 
número mil teve como propósito dar mais 
segurança ao tratamento do nosso paciente 
Murilo, de apenas 3 anos. Com um tumor cerebral 
raro, chamado pinealoblastoma, o pequeno 
morador de Bauru, no interior de São Paulo, há 
um ano é tratado em nosso hospital, que sua 
mãe não troca por nenhum outro. “Meu filho foi 
recebido por uma equipe indescritível. Aqui, 
cada paciente é cuidado de forma diferenciada 
e única. É um acolhimento que nos conforta e 
nos dá a certeza de que nossos filhos estão no 
melhor lugar para serem tratados”, conta Daiane, 
de 34 anos, mãe de Murilo.  

Após receber um tratamento eficiente para 
eliminar o tumor, precisava ainda de altas 
doses de quimioterapia para reduzir a chance 
de um possível retorno do câncer. As suas 
próprias células foram coletadas e congeladas, 
permitindo que fosse feita a quimioterapia em 
altas doses, seguida do transplante autólogo, 
que logo reestabeleceu a saúde de Murilo.

Oferecer todas as chances de cura com 
qualidade de vida é uma conquista. 
Comemorar tantos feitos só é possível com 
o seu apoio e a solidariedade de milhares de 
pessoas que confiam em nosso trabalho. Por 
isso, acreditamos que tais conquistas são de 
todos os nossos doadores também. 

N os so  m i l é s i m o  t ra n s p l a n t e  d e  m e d u l a  ó s se a 

Murilo, 
paciente do nosso 
hospital, teve a 
saúde recuperada 
com a ajuda do 
transplante

Radioterapia: 
uma aliada importante e 

rara no combate à 
leucemia linfoide aguda.



Nosso hospital

Como encontramos o doador de medula óssea?

Passo a passo do transplante

Doador Receptor

são as chances de encontrar 
um doador totalmente 

compatível entre os irmãos 
de mesmo pai e mãe  

Um dos pais, alguns irmãos, 
tios e primos podem também 

ser os doadores num 
transplante haploidêntico

compatível 
25% 50% OU

100%
1ª

OPÇÃO

é sempre um irmão com 
compatibilidade 100% 

Os dados do paciente são cadastrados 
no Registro Nacional de Receptores de 
Medula Óssea (REREME) para a busca 

de um doador 100% compatível.

As células-tronco do doador são 
retiradas da parte posterior da pelve 

através de punções. O procedimento 
é feito sob anestesia.

As células são 
transplantadas através 
da corrente sanguínea

Naturalmente vão para 
o interior dos ossos

Após 2 a 3 semanas, as 
células do paciente estão 

renovadas e voltam a 
produzir sangue

Como ser um doador
de medula óssea?

Procure pelo hemocentro mais próximo (é 
possível consultar pelo site:

redome.inca.gov.br/doador/), faça seu 
cadastro e mantenha sempre seus dados 

atualizados. Nesta etapa de cadastro, você 
terá dúvidas sobre a doação esclarecidas, 
preencherá um termo de consentimento

 e terá uma pequena quantidade
de sangue retirada (10ml).

Como acontece essa busca? 

Os dados do paciente são cruzados 
com os dados contidos no Registro 

Nacional de Doadores Voluntários de 
Medula Óssea (REDOME) e em 

vários outros registros disponíveis ao 
redor do mundo. De acordo com a 
World Marrow Donor Association, 

organização que reúne os registros 
internacionais, há mais de 40 milhões 
de doadores cadastrados no planeta!

1 2 3

E se você for compatível
com um paciente?

Se for considerado compatível com 
algum paciente, você será consultado 
novamente sobre a doação. Se aceitar, 

passará por mais exames para 
confirmar a compatibilidade com
o receptor e terá a saúde avaliada 

clinicamente. Depois de todas
essas etapas concluídas, estará apto

a ser um doador.



O  McDia Feliz é atualmente uma das 
maiores mobilizações em prol de crianças 
e adolescentes no Brasil. Nessa data, toda 
a quantia arrecadada com a venda de 
sanduíches Big Mac é doada para diversas 
instituições, inclusive para nosso hospital, 
desde 1993.

“Para nós, do Instituto Ronald McDonald, é uma 
honra e motivo de profundo orgulho olhar os 
resultados construídos com a união do trabalho 
e solidariedade da população para a causa 
do câncer infantojuvenil. Ao longo dos anos, 
trabalhamos com o propósito de transformar 
vidas, fazendo a diferença no dia a dia de 
milhares de crianças. Acreditamos que por 
meio de parcerias como essa, com o GRAACC, 
podemos contribuir para potencializar o 
impacto e transformar positivamente a vida de 
ainda mais famílias”, ressalta Francisco Neves, 
superintendente institucional e fundador do 
Instituto Ronald no Brasil.

Engajamento

Mãe de uma das primeiras pacientes tratadas 
em nosso hospital, Clarice de Souza conhecia 

muito bem a importância desse projeto e 
desejava retribuir o apoio que recebeu durante 
a fase mais difícil de sua vida. Ela é voluntária 
há mais de 20 anos, promovendo ações 
para atrair crianças no McDia Feliz na loja do 
Shopping Interlagos, onde é anfitriã. Clarice já 
levou caminhão de bombeiros, personagens 
infantis e sempre busca maneiras novas para 
deixar a loja cheia.

“É muito gratificante poder ajudar neste dia tão 
especial. Sempre penso nas mães chegando com 
os filhos ao hospital, para iniciar o tratamento e 
seguir a jornada que vivi há alguns anos. Tenho 
muito carinho pelo GRAACC”, conta Clarice.

Tíquetes antecipados

Os recursos arrecadados foram distribuídos 
para diversas organizações que beneficiaram 
crianças e adolescentes. Centenas de 
participantes garantiram que estavam 
beneficiando o GRAACC por meio da compra 
de tíquetes antecipados e produtos da 
campanha. Muitas empresas os adquiriram 
e engajaram seus públicos para que 
contribuíssem com a  causa.
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McDia Feliz

Clarice, voluntária da 
campanha, e a filha, 
Chaiane, curada do 

câncer em nosso hospital

M c D i a 
m u i t o  m a i s 
q u e  Fe l i z

 Julia, paciente 
do nosso hospital



Conheça as empresas que mais adquiriram tíquetes:
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EMS

BASF
CLUBE AUDI
FUNDAÇÃO CULTURAL BNP PARIBAS

JHSF PARTICIPAÇÕES
MOTO CLUBE PELICANOS DO ASFALTO

ALPER SEGUROS
BIO TRANSPORTES
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTOS S.A.
BRASILPARK ESTACIONAMENTOS
COMERC ENERGIA
DISTRIBUI TRANSPORTES
INTER TELECOM COM. LOCAÇÃO DE EQUIP DE COMUNIC. LTDA
LELLO CONDOMÍNIOS

LOJAS TORRA 
MAGGION INDÚSTRIA DE PNEUS E MÁQUINAS
MELITTA DO BRASIL 

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

TESTO DO BRASIL
TERRA VIVA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA KLABIN
TETRA BASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

McDia Feliz

“A instituição nos impactou pela paixão, excelência dos 
tratamentos, evolução e histórias marcantes de pacientes. 
Um trabalho inspirador e com valores em comum com a 
Eurofarma”, declara Maria Del Pilar Muñoz, vice-presidente 
de Sustentabilidade & Novos Negócios da Eurofarma.

ABAC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS 
ANDORINHA HIPER CENTER 
ANTILHAS GRÁFICA E EMBALAGENS
BRASPAR PARAFUSOS
BRISTOL MYERS SQUIBB 
CELLIER ALIMENTOS
COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR
COTEMINAS
EDITORA DO BRASIL

GEOFUSION
GRUPO CARRERA
HILTI
KUKA PRODUTOS INFANTIS
ORGANIZAÇÃO MOFARREJ
SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SIQUEIRA CASTRO 
THERMO FISHER SCIENTIFIC
UDIAÇO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO 
VEPAKUM EMBALAGENS
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U m a  ca s a  a co l h e d o ra 
l o n g e  d e  ca s a

Casa Ronald

Nosso hospital conta com uma grande 
rede de apoio aos pacientes que chegam de 
outras cidades. Um dos exemplos é a Casa 
Ronald McDonald – São Paulo - Moema, que 
disponibiliza hospedagem e transporte sem 
custos às famílias que vêm fazer o tratamento 
em São Paulo, como a do Guilherme, de 8 anos, 
que veio da cidade de Rurópolis, no Pará, com 
a avó Maria Edilene.

Quando pediu para a avó comprar um tapa-
olho dizendo que não estava enxergando com 
o olho esquerdo, a família resolveu investigar e 
após alguns exames recebeu o diagnóstico de 
retinoblastoma. Com a possibilidade de tratar a 
doença em nosso hospital, Guilherme e a avó 
chegaram à Casa Ronald no final de julho/22 e 
estão muito bem adaptados.

“A Casa tem tudo o que precisamos. É como se 
fosse um hotel, só que não precisamos pagar por 
nada. O atendimento é excelente e o Guilherme se 
sente muito bem aqui. Também não temos custo 
com transporte quando temos de ir ao hospital 
para alguma consulta, exame ou mesmo fazer 
o tratamento com as sessões de quimioterapia, 

pois sempre tem uma van disponível para isso”, 
comenta Maria Edilene.

Outro exemplo é do José Vitor, que aos 12 anos 
foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin, em 
Belém, no Pará.

“Não tínhamos ideia de onde ficaríamos se não 
fosse aqui. Temos tudo, além do acolhimento, 
suporte e dedicação das pessoas. Tanto eu 
quanto o José Vitor nos sentimos como se 
estivéssemos em nossa própria casa. A van 
que faz o transporte funciona como uma 
linha de ônibus exclusiva para pacientes e 
acompanhantes. É mais um benefício que 
reflete no tratamento”, diz a mãe de José Vitor, 
o qual, atualmente com 17 anos, já recuperou o 
peso perdido com o tratamento e viu a doença 
desaparecer pela segunda vez, com algumas 
sessões de quimioterapia pela frente para 
finalizar o tratamento. 

A Casa Ronald Moema integra o programa 
internacional da Ronald McDonald House 
Charities (RMHC) e é mantida pelo Instituto 
Ronald McDonald em parceria com o GRAACC.

Guilherme, 
paciente, com a 
avó, Maria Edilene
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Empresas podem participar do Projeto Adote um Paciente e contribuir com o tratamento de nossas crianças e adolescentes. Atualmente, nove empresas 
fazem parte da iniciativa e estão oferecendo todas as chances de cura a 300 pacientes.

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

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 5904-6600, pelo e-mail empresainvestidora@graacc.org.br ou acesse a página 
do GRAACC: graacc.org.br/fumcad/. 

INSTITUTO IPÊ

Para sua empresa adotar um paciente, basta entrar em contato com a gente pelo telefone (11) 5904-6600, ou pelo e-mail 
empresainvestidora@graacc.org.br.

TM

Uma delas é a Notre Dame Intermédica. Segundo seu 
Co-CEO Irlau Machado, “Apoiar o trabalho sério do 
GRAACC é uma forma de retribuir à sociedade o que 
temos conquistado como Companhia”.  Já para Jorge 
Pinheiro, Co-CEO do Hapvida, que também participa 
do programa, “Identificamos no GRAACC valores como 
acolhimento, integridade e respeito, que também são 
pilares da nossa atuação!”

Adote um paciente

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

A Revista Sorria é uma publicação bimestral produzida pela Editora Mol e vendida em unidades da Droga 
Raia. Todo o valor arrecadado, descontados custos de produção e impostos, é doado para nosso hospital 
e outras dez instituições de saúde.

A JHSF desenvolve uma série de ações e 
campanhas para arrecadar recursos e difundir 
o trabalho do nosso hospital.

Os livros “Sabedoria de Mãe”, “Passatempos 
em Família” e a edição do calendário 
Pernambucanas 2022 foram idealizados pela 
Pernambucanas em parceria com a Editora 
MOL. Todo o valor arrecadado, descontados 
custos de produção e impostos, é repassado 
para nossa instituição.

A cada doação de R$ 2 realizada pelos 
funcionários da empresa ao nosso hospital, a 
Lojas Torra dobra o valor da doação.

A THB Group é nossa fornecedora de serviços de 
consultoria e corretagem e nos doa todo o valor 
da comissão.

Desde 2005, o Shopping Eldorado 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 Minu desenvolve um ecossistema de 
engajamento baseado em recompensas 
instantâneas e oferece em seu catálogo 
digital a opção da doação do valor ao 
nosso hospital.

TAVERI

Destaques e Parceiros
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AUTOPEL
BASF
BETTANIN

AMAZON
BEST WISHES
DREAM PLASTIC

DICA DE HOJE RESEARCH
ELLPA | INSTITUTO LUIZ FLÁVIO GOMES
PAY4FUN

LIVELO
NUTRICORP

ARTHUR CALIMAN 
GO POINTS
HILTI
LATAM PASS

REPASSA 
RESTAURANTE AMERICA 
SHOPEE 
VEPAKUM 

Destaques e Parceiros

2M
COLÉGIO SIR ISAAC NEWTON
EPH EMPREENDIMENTOS
ESCRITORA GABRIELA ROCHA
FÃ CLUBE ULTRAVIOLET

9 TO 5 | CAIXINHA DE MÚSICA
A LIGA DO MIGHTY
ANTIX
A.A.A.P.B. - ÁGUA VIDA
BELA CAUSA
BIG FESTIVAL
CARE CENTER BRASIL
CBSM | DOTZ
CHARITY AVIATION
CIEE
CLUB & CASA DESIGN
DS12
ECOFUNDING 
EDITORA MARTINS FONTES 
ELFI SANTA 
ESCRITOR LEANDRO ABREU
ESCRITORA FLORIANA DE ABREU
FRALDARIA AMAZÔNICA
FRESH INK | ART BATTLE
FRIENDS FOREVER
FUNDAÇÃO CULTURAL BNP PARIBAS
GALERA DA BOLA

DOLPS

GLOBAL ASSISTANCE TRAVEL
LOCOMOTIVES
MESEEMS | MINDMINERS
THIAGO ROSINHOLE

GIRAMILLE
INSTITUTO ANA HICKMANN
LOÉR
LOFTY STYLE
MAESTRO KEY | MAVEN DAY
MAIS LASER
METROPROM
MUNDO CEREALISTA
NAKED NUTS
NEW LENTES
NEWSUN ENERGY
NINA & MARIA BABY STORE
O PÓLEN
QUALITY - SAS
QUATRO AMIGOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
RESTAURANTE COSÌ
RESTAURANTE ROCK & RIBS
RESTAURANTE VEGETAO
SR & SRA MALOKA
TENDA ATACADO
ULTRACERAM
VOE COM JAIRO

HUMANA ALIMENTAR
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“Na Allink, o GRAACC, há muitos anos, virou símbolo de compaixão e colaboração e nos sentimos parte das conquistas. 
Acreditamos que juntos somos muito mais fortes e contribuímos para fazer a diferença na vida de crianças e suas 
famílias.” André Gobersztejn - Allink Neutral Provider

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL
BOMAX DO BRASIL
FLASH COURIER
FUNDAÇÃO KONDOR
GRUPO DARYUS

INSTITUTO ÁGUA VIVA
ONDINA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
SPGEO ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES
STOP&PARK

1º REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE CATANDUVA SP
AFINE-SE EMAGRECIMENTO INTELIGENTE
ALL TRUST SERVIÇOS E CONSULTORIA
ALUPAR-TAESA
ANTILHAS GRÁFICA E EMBALAGENS
ARTENGI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA
ARTUR PARADA MEDICINA DIAGNÓSTICA
ASSAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS
ASSISTENTE DE VIAGEM
AUTO POSTO BOSQUE DA SAÚDE
AUTO POSTO LINDT
AUTO POSTO LUSON
BACKUP AUTOMAÇÃO
BIANCA GIBBON
BT LOGÍSTICA INTEGRADA
CASA DO SUPORTE
CIBRAPEL
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO

COMPUTER IT TRADE DO BRASIL
CRIOGÊNESIS
CS BRASIL
ECOSCARD
EICON CONTROLES INTELIGENTES
EMISSORAS ASSESSORIA
ENGETEC ENGENHARIA
F D’GOLD DISTRIBUIDORA
FBB ADM E CORRETOR DE SEGUROS
GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA
GOMIRATO EMBALAGENS
GRUPO SOUZA MONTEIRO PLANEJADOS
HSLAW
INSTITUTO BEM BRASIL
INTERFUSÃO
KUKA BABY
LCV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LIEVE

Desenvolvemos o Programa Empresa Investidora para que as companhias que desejam fazer doações possam se programar para fazer mensalmente 
a contribuição e ajudar o tratamento de aproximadamente quatro mil crianças que passam todos os anos pelo hospital. Quer fazer parte deste grupo? 
Então envie um e-mail para empresainvestidora@graacc.org.br ou entre em contato pelo telefone (11) 5904-6600 e receba todas as informações 
sobre o programa. Foi o que fizeram, por exemplo, as seguintes empresas:

Empresa Investidora
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LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS
LOOK QUÍMICA
MANENG REFRIGERAÇÃO
MINAS DE PRESENTES
MUNDIE E ADVOGADOS
NUTRÓPICA
OXXYNET 
PEAD BRASIL SOLUÇÕES EM TERMOPLÁSTICOS
PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS
PMG ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
POSTO DE SERVIÇO CAMACHO 

QUORUM ESSÊNCIAS
RAÇÕES REIS
REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
SANTA RITA COMERCIAL
TENCHI SECURITY
TOP AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES
VALORIZE RECICLAGEM
VBSO ADVOGADOS
VEPAKUM EMBALAGENS
WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
WORLD IN MOTION TRANSPORTES

Empresa Investidora

2EASE ENGINEERING SOLUTIONS
4BIO MEDICAMENTOS
ACTUA TRADE
ADVICE INFORMÁTICA
ALIGABIDU SERVIÇOS E LOCAÇÕES
ALUPAR - TAESA
AMADE
ANJ NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS
ANOREG - SP
ART LIVRE MODAS
ARTESLAR PRESENTES
AXION METAIS
BACKUP AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS
BETELSEG
BRASMIL
BRAZIL TRANSLATIONS
C M C ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES
CARBONO QUÍMICA
CARRERA
CASA TOGNINI
CHECON LOCAÇÕES E ESTANDES
CLÍNICA DRA. LUCIANA PEPINO
CMS PEOPLE DO BRASIL
COMPETE DO BRASIL
COPAL ALIMENTOS PET
CR2 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
DÉCIMO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DELTAOMEGA TECNOLOGIA SERVIÇOS
DMG ADVOGADOS
E MIX INFORMÁTICA E SERVIÇOS
F W TRANSPORTES
GABMED PRODUTOS ESPECÍFICOS
GIRALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS
IACIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
IMA DO BRASIL
IMOBILIÁRIA A. SANTOS  
INTRABANK 
ISAR ENGENHARIA E MONTAGENS
JOÃO LUIZ MARQUES PROTAZIO EI
JOMACLER
JORGE ADVOGADOS
LABORATÓRIO GROSS
LEXUS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

LOURENÇO ALIMENTOS
MAGISTRAL CALÇADOS E CONFECÇÕES
MALTEZ TRANSPORTE
MARWAN REPRESENTAÇÕES
MAXX CRED
MCJR GRAFMED
MEDIC PHARMA
METALÚRGICA CANINDÉ
MINI PLAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
MW ENGENHARIA LTDA
NEOTEL
NEPIN
NUGA BEST
OPENBOX 2
OXY QUÍMICA E METALÚRGICA
PERFORMA WEB
PERIGOT
PRIME SECURE
PRYOR LOCATELLI CONSULTORES
RCY PAINÉIS
REPINTE
REPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS  
ROWA DO BRASIL
SÁBIO CONTÁBIL
SANTA FESTA 
SECURITY SEGURANÇA
SENSR.IT
SP3 LOCAÇÕES  
SW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
TAPMATIC DO BRASIL
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS
TERNEC LUBRIFICANTES
TEXT COMERCIAL TÊXTIL
TÊXTIL J SERRANO
TOLEDO AMBIENTAL
TOP QUALITY
TRANSPARANÁ
VELLOZA E GIROTTO
VIMARA AUTOMÓVEIS
VIVA SERVIÇOS
VOGLER INGREDIENTS
WORK PLASTIC
WS1 PARTICIPAÇÕES
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Empresa Investidora

ABOL
ADEL PERFUME & AMBIENTE ESSENCE
ADVENTURES
ALEF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
AMOR MAIOR CORRETORA DE SEGUROS
ASIA SHIPPING
ASSOCIATES OF CAPE COD INTERNATIONAL BRASIL
AUTO LAPA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 
AVANTTI COMBUSTÍVEIS
BELLA EMBALAGENS
BELO & SANTOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
BETA 2 PARTICIPAÇÕES
BETTA TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA
CABELL PRODUTOS PARA SALÃO
CAMMEC
CASTELLA 
CDK  RAIOS X
CEBI BRASIL
CENTRO  DE IMAGEM RADIOGRÁFICA
CENTRO AUTOMOTIVO CHÁCARA FLORA
CLÍNICA DE ONCOLOGIA MÉDICA
COLÉGIO MAIA
COMERCIAL CIBRADIS MATERIAIS  PARA CONSTRUÇÃO
COMERCIAL DE PNEUS ROMA 
COMERCIAL MEIOR
COMMARKET
COMPANY DANCE CENTER
CONSER
CONTINENTAL PARAFUSOS
CONTROL AUTOMAÇÃO COMERCIAL
CONTROLBIO
CS NUCLEAR
DELGADO SOLDA
DOMNIA
E.M.B MONTEIRO COMÉRCIO DE MÓVEIS
EASYTECH TECNOLOGIA
ECOSAFETY ENGENHARIA DE INCÊNDIO
ENMAC
ESTÚDIO JACARANDÁ
EXTRA CONSULT
FAZENDA COMÉRCIO DE RODAS E ACESSÓRIOS
FERIOTTI REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS  
FESHI
FLORENCE INDUSTRIAL COMERCIAL
FRANGOFRITO CROCANTE
FRUTIFLORA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AROMAS
GARCIA PEREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GLASS COMPANY ARTE E DECORAÇÃO
GUARIGLIA PROJETOS E MARKETING
IBITIRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
INFOCAR SERVIÇO DE INFORMAÇÕES
INPLASF INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS FIORINI
INQUAD ENGENHARIA
INSTITUTO DE ENSINO STAGIUM
ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS
J2MB PARTICIPAÇÕES
JACAR AGROPECUÁRIA
JOTAMENON COMERCIAL / YESS MOTO 
JURUPINGA DINALLE
JV ALIMENTOS
KOREA TÊXTIL
LABORDENTAL
LAFORMA ENGENHARIA

LEISOR LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS
LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCACIA
LÍDER PESCADOS
LISER HARDMETAL
LOCKTON BRASIL
MAGILE TRANSPORTES
MARILEO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS
MARILU INDÚSTRIA E COMÉRCIO
MINICAR AUTO PEÇAS 
MISTER LIBER BRASIL SEGUROS
MUNDIQUÍMICA COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
NIBRACON
OCEANO TI
OCME BRASIL
OLEAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
ONEBROKER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS
PARQUE SANTANA EMPREENDIMENTOS
PATOLOGIA SÃO LUCAS
PIAVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
PLAEGE CONSTRUTORA
PLANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
POSTOS FLORA
PRINCIPAL PROMOTORA
PROGOODS
PROJEÇÃO TECNOLOGIA DE ATIVOS
PROW MEDICAMENTOS
PSM COMPANY 
QUE DELÍCIA ALIMENTOS
RAVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS
REGIMAR COMERCIAL 
REXSUL AUTOMAÇÃO
RFR COMÉRCIO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS
ROCK & RIBS FRANCHISING
ROF INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
RPW GRUPOS GERADORES
SABOIA CAMPOS ENGENHARIA 
SCENTEC ESSÊNCIAS E FRAGRÂNCIAS
SEAL SISTEMAS
SEDA S/A
SERLI
SMS RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS
SQUIB COMPONENTES ELETRÔNICOS
TAG AUTOMATION
TDB TRANSPORTE
TECNOFEAL
TELLESCOM
TENNECO BRASIL
TMI MICE
TRANSMEP
TRANSPIRATININGA LOGÍSTICA  
TRANSPORTE CASTELO
TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGÍSTICA 
TRATOR GAMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
TROIANO CONSULTORIA
USITERRA IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES 
VAP LIMP  
VEMPLAST
VIDAMAX
VILA VELHA CORRETORA DE SEGUROS
VM7
VOLP
W MARCONI  
Z ZURICH FOUNDATION



Em ação beneficente em prol do 
nosso hospital,o piloto Pipo Derani 
teve o capacete customizado pelo 
artista francês Jean-Baptiste Launay, 
conhecido como Jisbar,  para a 
tradicional prova “24 Horas de Le 
Mans”. O leilão da peça teve a renda 
revertida para o tratamento de nossos 
pacientes. A doação foi realizada 
presencialmente com uma visita 
surpresa do piloto ao nosso hospital. 

Nosso hospital entrou, mais uma vez, para o ranking 
das Melhores Empresas do Brasil em Satisfação dos 
Clientes, dentro do segmento hospitalar, realizado 
pelo Instituto MESC. Foram ouvidas mais de 20 
milhões de opiniões de consumidores de todo o Brasil 
sobre os diversos segmentos. As Melhores Empresas 
são aquelas que conseguiram atingir amostragem 
mínima para garantir 98% de Confiança Estatística 
e também Índice de Satisfação do Cliente, o ISC, 
superior a 70%. Depois desta etapa, foram realizados 
testes de “cliente oculto” e uma auditoria telefônica, 
para garantir os resultados da pesquisa.
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Aconteceu

O Gala GRAACC foi realizado na Sala São Paulo, em outubro, ao 
som da Orquestra Sinfônica de Heliópolis do Instituto Baccarelli, 
regida pelo maestro Edilson Ventureli. Após dois anos de hiato 
devido à pandemia, o jantar, que tem Dr. Maílson da Nóbrega 
como anfitrião, foi retomado em grande estilo para celebrar os 
30 anos da nossa instituição.

A noite teve Daiana Garbin como mestre de cerimônias e 
apresentação do cantor Wilson Simoninha.

Para realizarmos esta noite de gala, contamos com o apoio da 
United Airlines, Secretaria da Cultura do Governo do Estado de 
São Paulo, Tendências – Consultoria Integrada; e a colaboração 
da Berkley Seguros e do Instituto Baccarelli – Orquestra 
Sinfônica Heliópolis.

Em agosto, Barueri demonstrou mais uma vez seu grande apoio à 
nossa causa. Por meio da Lei do Incentivo ao Esporte, realizamos 
nossa 2ª Corrida e Caminhada GRAACC nas proximidades do 
Ginásio Poliesportivo. As inscrições foram gratuitas e com direito 
a camiseta, chip e número de peito “Corra por Mim”. A adesão foi 
um sucesso, com inscrições encerradas em poucas horas. Mais 
de 3.400 pessoas entraram em movimento pela conscientização 
sobre o câncer infantojuvenil. E muitas delas adquiram produtos 
da nossa marca com renda revertida para o tratamento de crianças 
e adolescentes em nosso hospital.

A Corrida e Caminhada GRAACC em Barueri foi realizada pelo 
Ministério da Cidadania, com patrocínio da Pfizer e apoio da 
Condumax, Crefisa e Incesa. 

Em julho, sorteamos uma BMW X1, zero KM, pela Loteria 
Federal, doada por Marcus Clemente. Os participantes 
da ação adquiriram bilhetes da sorte pelo nosso site 
e  c o n c o r re r a m  a o  s o r t e i o.  O  g r a n d e  ve n c e d o r  f o i 
Hudson Palumbo Junior.

Prêmio MESCPiloto Pipo Derani
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Nosso hospital está em obras! Passada a turbulência 
causada pela pandemia de Covid-19, nosso hospital 
passa por um processo de readequação do espaço 
interno, que trará mais conforto para pacientes e 
acompanhantes, além da criação de 29 novos leitos, 
sendo nove deles na unidade de terapia intensiva (UTI) 
e onze na enfermaria.

E s ta m os 
e m  o b ra s !

Dr. Gustavo e 
Alysson, paciente

Planos de Expansão


