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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.

VISÃO 

Ser reconhecido como 
centro de referência 
sustentável de ensino, 
pesquisa, diagnóstico 
e tratamento do 
câncer infantojuvenil, 
prioritariamente para 
crianças e jovens de 
baixa renda, promovendo 
impacto na assistência  
à saúde.

VALORES

Competência 
Ética
Transparência 
Solidariedade 
Trabalho em equipe
Igualdade nas relações 
Sustentabilidade
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O GRAACC tem passado por um momen-
to muito importante de sua história, o de 
consolidar nosso hospital de excelência 
como referência em oncologia pediátri-
ca. Cada vez mais pacientes vêm até nós 
em busca do melhor tratamento para al-
cançar a cura do câncer. 

Em 2018, foram 4.241 pacientes aten-
didos provenientes de todas as regiões 
do Brasil e atingimos a marca de 700 
Transplantes de Medula Óssea realiza-
dos. Também demos um passo muito 
importante com a nossa pesquisa ge-
nética em um projeto que irá realizar 
o sequenciamento e análises de frag-
mentos de DNA em parceria com o 
Children’s Hospital, da Universidade da 
Califórnia, em Los Angeles.

Ainda pensando no futuro, em 2018 tam-
bém demos início às obras para criação 
de 16 novos leitos no hospital. Para isso, 
reunimos grandes empresários e perso-
nalidades em um jantar no Palácio Tan-
gará, em São Paulo, para um leilão de do-
ações. Foram arrecadados R$ 13 milhões 
para a ampliação dos leitos, investimen-
to em projetos de genética e custeio, um 
recorde de captação já atingida em even-
tos beneficentes no país.

Fomos reconhecidos com o 1º lugar do 
prêmio “Melhores Empresas em Satisfa-
ção dos Clientes – Hospitais®” do Insti-
tuto de pesquisa MESC. Também o Prof.  
Dr. Sérgio Petrilli, um dos fundadores e 
superintendente médico do GRAACC, re-
cebeu o Prêmio Octavio Frias de Oliveira 
na categoria Personalidade em Destaque 
por sua contribuição à oncologia do Bra-

sil. Além disso, mais uma vez, entramos 
para o ranking de Melhores Empresas 
para Trabalhar e ficamos entre as cem 
Melhores ONGs para Doar.

Esses avanços só têm sido possíveis pois 
temos uma equipe dedicada, ampara-
da por um Conselho muito participativo 
e criativo. Tudo isso, somado ao apoio 
sempre incondicional da sociedade. As-
sim, podemos continuar planejando e 
colocando em prática ações que levem 
um tratamento digno, adequado e com 
todas as chances de cura para cada vez 
mais crianças e adolescentes diagnosti-
cados com câncer.

É uma grande satisfação ter você como 
parceiro.

Muito obrigado!

MENSAGEM  
DO PRESIDENTE

Sergio Amoroso
PRESIDENTE DO GRAACC
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O GRAACC é uma instituição sem fins lucrativos fun-
dada em 1991 pelo médico e professor Antonio Sergio 
Petrilli, o engenheiro Jacinto Guidolin e a voluntária 
Dona Lea Mingione. O objetivo era oferecer tratamen-
to médico digno, humanizado e adequado para crian-
ças e adolescentes com câncer.

Em 1998, com o apoio do empresariado e da socieda-
de, o que antes era uma casa na Vila Clementino, em 
São Paulo, tornou-se um prédio de 11 andares, mar-
cando o início das atividades do Hospital do GRAACC, 
o Instituto de Oncologia Pediátrica - IOP. Desde en-
tão, o centro médico corresponde ao setor de Onco-
logia Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo  
(UNIFESP), vinculado ao Departamento de Pediatria, 
que assegura à instituição suporte técnico e científico.

Ao longo dessa trajetória de 27 anos, o hospital do-
brou de tamanho e virou referência em oncologia 
pediátrica, especialmente nos casos mais complexos 
como Tumores do Sistema Nervoso Central, ósseos 
e oculares. Dessa forma, conta com equipes médica 
e multidisciplinar, trabalhando no limite do conheci-
mento; centro de radioterapia; quimioterapia; centros 
cirúrgicos, sendo um deles especializado em neuro-
cirurgia; transplante de medula óssea; unidade com-
pleta para realização de exames; diagnósticos de ima-
gens e UTI, entre outros serviços.

E para apoiar as atividades desenvolvidas, a institui-
ção tem o importante pilar do voluntariado. Um grupo, 
certificado pela ISO 9001, com mais de 500 pessoas 
fundamentais na humanização do atendimento hospi-
talar, atuando diretamente com pacientes e acompa-
nhantes em diversas áreas assistenciais e prestando 
apoio na captação de recursos.

O GRAACC

PERFIL 

Giovana, paciente 
do GRAACC
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GOVERNANÇA E GESTÃO

O GRAACC

O GRAACC é uma Associação Civil de direito privado, de cará-
ter assistencial, beneficente, filantrópica, sem fins lucrativos 
e certificada como entidade beneficente de assistência social 
(CEBAS) e habilitada como Unidade de Alta Complexidade em 
Oncologia (UNACON) exclusiva para atendimento pediátrico.

Para orientar a tomada de decisões e direcionar para o pla-
nejamento estratégico do GRAACC, a instituição conta com 

um modelo de governança corporativa estruturada com 
uma Assembleia Geral, o Conselho de Administração e o 
Conselho Fiscal.

O número de associados na Assembleia Geral é ilimitado e os 
Conselhos de Administração e Fiscal são compostos por nove 
e três membros respectivamente, todos voluntários, os quais 
cumprem mandatos eletivos de quatro anos. 

ASSEMBLEIA GERAL

Conselho AdministrativoConselho Fiscal

Superintendência  
Administrativo-Financeira

Serviços de Apoio

Área Administrativa

Gerência de 
Infraestrutura

Gerência  
Recursos Humanos

Controladoria

Jurídico

Gerência Marketing

Gerência Enfermagem

Qualidade/ Gestão de Risco

Farmácia

Pesquisa Clínica

Registro Hospitalar 
de Câncer/ Same/ 
Escriturários

Laboratório Genética

Serviço de Controle  
de Infecção Hospitalar

Radioterapia

Centro de Diagnóstico por Imagem

Agência Transfusional

UTI

Gestão 
Estratégica

Gerência  
Arrecadação

Coordenação 
Geral do 

Voluntariado

Projetos

Captação de 
Recursos – 

Governo

Captação de 
Recursos – Pessoa 

Jurídica

Superintendência  
Desenvolvimento Institucional

Superintendência  
Voluntariado Emérita

– Atendimento 
– Hotelaria
– SAC

– Compras 
– Comercial
– Faturamento
–  Prestação de contas / 

Filantropia
–  Tecnologia  

da Informação
–  Almoxarifado

–  Treinamento e  
Desenvolvimento

– Recrutamento e Seleção
– Remuneração e Projetos
–  Administração  

de Pessoal
–  Medicina do Trabalho
–  Segurança do Trabalho

– Obras 
– Manutenção
– Engenharia Clínica
–  Gestão de Projetos

– Contabilidade 
– Financeiro
– Custos

– Comunicação 
– Marketing
– Eventos

– Operação 
– Captação Pessoa Física
– Projetos e Parcerias
–  Relacionamento  

Institucional
–  Bazar
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O GRAACC

Transplante 
de Medula 

Óssea (TMO) 

Laboratório 
TMO

Neurocirurgia 
Neuroclínico

Linfomas Leucemias 
e Doenças 

Hematológicas

Tumores Renais

Odontologia

Nutrição

Serviço social

–  Anatomia 
Patológica

– Cardiologia

–  Centro de 
Diagnóstico  
por Imagem

– Cirurgia Pediátrica

– Cirurgia Torácica

– Endocrinologia

– Ortopedia

– Otorrino

– PA/Emergência

– Terapia de suporte

Equipe 
Multiprofissional

Tumores Hepáticos

Retino Oftamologia

Histiocitose

Tumores de Células 
Germinativas 

Neuroblastoma

Sarcomas

Tumores Raros

Cirurgia Pediátrica

Cirurgia Torácica

Staff TMO

Enfermeiro 
Especialista 

Clínico

Enfermeiro 
Especialista 

Clínico

Enfermeiro 
Especialista 

Clínico

Laboratório  
de 

Hematologia

Enfermeiro 
Especialista 

Clínico

Enfermeiro 
Especialista 

Clínico

Enfermeiro 
Especialista 

Clínico

Neuro-
Oncologia Hemato-Oncologia Tumores 

Sólidos
Cuidados 
Paliativos

Diretoria 
Clínica

Vice Diretoria 
Clínica

Diretoria Técnica
Comissões

Superintendência  
Médica Diretoria Clínica 

Conselho Diretor

UNIFESP

– Brinquedoteca 
– Escola Móvel
– Psicologia
–  Reabilitação

Abaixo dos conselhos estão as superintendências – adminis-
trativa, médica e de desenvolvimento institucional e os demais 
profissionais contratados pela instituição. 

A transparência e a ética são compromissos do GRAACC com a 
sociedade. Alinhado a este princípio, desenvolvemos em 2018 
um programa de compliance para garantir a integridade das 
ações entre os públicos. Criamos um Código de Ética, políticas 
de interações com Agentes Públicos e com Terceiros e um Co-

mitê de Ética independente, formado por 6 pessoas, o qual será 
responsável por averiguar relatos de condutas consideradas an-
tiéticas. Todas essas ações serão implantadas ao longo de 2019.

No ano de 2018 também marcou o início do novo ciclo do pla-
nejamento estratégico, que será elaborado em 2019 para ser 
implantado em 2020, e o processo de Branding, que irá definir 
quais ações serão tomadas para posicionamento da marca com 
todos os setores.
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MESC 

O Hospital do GRAACC foi reconhecido com o 1º lu-
gar do prêmio “Melhores Empresas em Satisfação dos 
Clientes – Hospitais®” do Instituto de pesquisa MESC. 
As pesquisas aconteceram entre maio de 2017 e abril 
de 2018 por telefone, internet e e-mail, totalizando 
mais de 9.000 clientes pesquisados.

O GRAACC

RECONHECIMENTOS 
DE 2018

LINHA  
DO TEMPO

MELHORES EMPRESAS  
PARA TRABALHAR

Pela segunda vez consecutiva, o GRAACC entrou para 
o ranking das Melhores Empresas para Trabalhar – 
Great Place to Work – Saúde – Hospitais 2018.

9º PRÊMIO OCTAVIO  
FRIAS DE OLIVEIRA 

O superintendente médico e um dos fundadores do 
Hospital do GRAACC, o Prof. Dr. Sérgio Petrilli, foi reco-
nhecido na categoria Personalidade em Destaque por 
sua contribuição à oncologia do Brasil no 9º Prêmio 
Octavio Frias de Oliveira, em iniciativa do ICESP (Insti-
tuto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de 
Oliveira) em parceria com o Grupo Folha.

MELHORES ONGS  
PARA DOAR 

O GRAACC está novamente entre as cem Melhores 
ONGs para Doar, premiado pela consultoria Mundo 
Que Queremos, Instituto Doar e Rede Filantropia.

1991
Fundação do GRAACC

1998
Inauguração do 
Hospital do GRAACC

1993
Inauguração da primeira casa de apoio 

1995
Início das obras  
do Hospital do GRAACC
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O GRAACC

LINHA  
DO TEMPO

2013
O Hospital do GRAACC 
dobra de tamanho com 
a inauguração do novo 
prédio - Unidade Pedro 
de Toledo

2018
Conquista de 700 
Transplantes de Medula 
Óssea realizados e início 
das obras no 4º andar da 
Unidade Pedro de Toledo 
para aumento dos leitos.

2007
Início da quimioterapia intra-
arterial para tumor ocular 
e inaugurada a Casa Ronald 
McDonald São Paulo - Moema

1999
Início das atividades do 
Laboratório de Criopreservação, 
do Centro de Transplante de 
Medula Óssea Instituto Ronald 
McDonald 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

2017
Conquista da certificação Joint 
Commission International  
e inauguração do Espaço da  
Família Ronald McDonald

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 do GRAACC

2012
O Hospital do GRAACC recebe 
habilitação do Ministério da Saúde 
de Unidade de Alta Complexidade 
em Oncologia (UNACON)

2015
Inauguração do Centro  
de Neurocirurgia e do 
Pronto Atendimento.  
O Hospital do GRAACC 
chega ao número de 500 
Transplantes de Medula 
Óssea realizados

2008
O hospital recebe a 
habilitação para realizar 
Transplante de Medula 
Óssea não aparentado
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CASOS  
NOVOS  
POR TIPO  
DE TUMOR

ATENDIMENTO  
EM NÚMEROS

Tumores No Sistema  
Nervoso Central 
110

Leucemias (Câncer no Sangue) 
94

Retinoblastoma (Câncer no Olho) 
68 

Sarcomas De Partes Moles (Câncer 
em tecidos como os músculos e gordura)  
36 

Tumores Ósseos Malignos 
46

Linfomas (Câncer nos Gânglios Linfáticos)  
42

Neoplasias Das Células 
Germinativas (Câncer nas células que 
dão origem aos espermatozóides e óvulos) 
23

Sistema Nervoso Simpático  
16

Tumores Renais 
13

Carcinomas (Câncer que tem origem  
em um tecido epitelial) 
10

Histiocitose  
8

Tumores Hepáticos (Câncer no Fígado) 
6

Outros Tumores 
54TOTAL – 2.292

PROCEDIMENTOS 
CIRÚRGICOS

COMPLEXO HOSPITALAR

4.241

19.698

1.498
69

528

38.721

29.482
Pacientes 
atendidos

Casos novos

CONSULTAS 
MÉDICAS

  
DE IMAGENS 

Aplicações de 
QUIMIOTERAPIA

InternaçõesTRANSPLANTES DE 
Medula Óssea

EXAMES

Fundo de olho

Cirurgia  
Pediátrica

Neurocirurgia

Oftalmologia

Outros (Odonto, 
Oncopediatria e UTI)

Ortopedia

Procedimentos – 
Transplante  
de Medula Óssea

Cirurgia Torácica

Cirurgia Plástica

Equipe de Otorrino

DISTRIBUIÇÃO POR CLÍNICAS

1137

349

198

161

138

145

98
4916

1
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ASSISTÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL

SERVIÇOS E 
ESPECIALIDADES

COMPLEXO HOSPITALAR

ESPECIALIDADES EM  
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

DIAGNÓSTICO
– Anatomia Patológica
– Centro de Diagnóstico por Imagem
– Laboratório de Genética
– Laboratório de Hematologia

TRATAMENTO

ESCOLA MÓVEL

Além de garantir o direito fundamental à saúde, o GRAACC 
também assegura que os pacientes do hospital tenham aces-
so à educação mesmo durante o tratamento oncológico. 

Dessa forma, o Hospital do GRAACC proporciona a Escola 
Móvel. As aulas são realizadas em qualquer um dos espa-
ços, desde a internação até a sala de quimioterapia ou na 
brinquedoteca. 

As aulas são individuais, seguindo os conteúdos da escola 
em que o aluno está matriculado e de acordo com a dispo-
sição física dele no momento. 

O projeto segue a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e tem reconhecimento do Ministério da Educação 
e Cultura (MEC).

– Histiocitose
– Leucemias
– Linfomas
– Neuroblastoma
– Retinoblastoma
–  Sarcoma de Partes Moles

–  Tumores de Células 
Germinativas

– Tumores Ósseos
–  Tumores Renais e Hepáticos
–  Tumores do Sistema 

Nervoso Central

–  CFort – Clínica 
Multiprofissional  
de Atendimento  
aos Pacientes Fora  
de Tratamento

– Cuidados Paliativos
– Enfermagem
–  Escola Hospitalar Móvel
– Farmácia

– Fisioterapia
– Fonoaudiologia
– Nutrição
– Odontologia
– Psicologia
– Reabilitação
– Serviço Social
–  Terapia  

Ocupacional
– Centro Cirúrgico
–  Centro de Neurocirurgia 

Oncológica com 
Ressonância Magnética

–  Centro de Transplante  
de Medula Óssea

–  Centro de Criopreservação 
de Células Tronco 
Hematopoiéticas

– Internação

–  Laboratório de Transplante 
de Medula Óssea

– Pronto Atendimento
– Quimioteca
–  Radioterapia de 

 Intensidade Modulada
–  Serviço de Hemoterapia: 

Unidade de Coleta  
e Transfusão

– UTI Pediátrica

Aluno inscrito  
na FUVEST

NÚMEROS 2018

Alunos 
atendidos

AULAS REALIZADAS

Municípios 
atendidos

Alunos inscritos  
no ENEM

551

33

1

16.195

25
203

Estados e

Thauany, 
professora da 

Escola Móvel e 
Samuel, paciente 

do GRAACC
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Sempre buscando trazer os familiares 
responsáveis pelos pacientes para per-
to, o GRAACC realizou em outubro o I 
Encontro Latino-Americano de Familia-
res de Pacientes com Câncer Infantil, 
com o tema: “Cuidando do Cuidador 
- um panorama sobre o papel da fa-
mília com crianças e adolescentes com 
câncer”. No evento, os cuidadores re-
ceberam suporte e informação, além 
de como cuidar do paciente, para sa-
ber como lidar mais adequadamente 
com a situação de doença. Uma das 
palestrantes foi a Dra. Ana Claudia 
Quintana, médica geriatra especialista 
em cuidados paliativos.

CONHECIMENTO 
COMPARTILHADO

COMPLEXO HOSPITALAR

O congresso internacional de estudan-
tes de medicina, o Braincoms, aconte-
ceu nos dias 18, 19 e 20 de outubro. O 
GRAACC participou com palestra de 
um médico do corpo clínico do hos-
pital e um estande sobre os serviços 
oferecidos com o objetivo de inspirar 
os universitários a escolherem a onco-
logia pediátrica como especialização.

Profissionais da equipe médica e mul-
tiprofissional do Hospital do GRAACC 
foram palestrantes do principal con-
gresso de oncologia pediátrica do país, 
realizado pela Sociedade Brasileira de 
Oncologia Pediátrica (SOBOPE) nos dias 
03 a 05 de outubro, em Foz do Iguaçu 
(PR). O objetivo da participação foi pro-
mover a troca de experiências sobre as 
diferentes estratégias de tratamento da 
criança e do adolescente com câncer.

O GRAACC também promoveu encon-
tros a fim de debater, com renomados 
profissionais do país e do exterior, as 
diferentes práticas e resultados do tra-
tamento oncológico pediátrico.

O GRAACC sediou uma parte do con-
gresso promovido pela Sociedade Lati-
no-Americana de Oncologia Pediátrica 
(SLAOP) e a Sociedade Latino America-
na de Neuro-Oncologia (SNOLA). A dire-
tora clínica do hospital, Dra. Andrea Ca-
pellano, foi a presidente do congresso e 
apresentou um protocolo de tratamen-
to clínico. A coordenadora de Psicologia 
e Psicanálise do GRAACC, Renata Pe-
trilli, foi a vice-presidente. O evento, re-
alizado em março, contou com o apoio 
institucional do GRAACC, que também 
apresentou em um estande a estrutura 
de seu hospital aos participantes. 

Em outubro, aconteceu o 1º Sim-
pósio Internacional de Cuidados 
Paliativos promovido pela insti-
tuição. O evento reuniu médicos 
do Brasil e dos Estados Unidos, 
como a Dra. Melody Cunnin-
gham, especialista em cuidados 
paliativos no Le Bonheur Chil-
dren’s Hospital, em Memphis, 
Estados Unidos. O debate foi 
importante para discutir mode-
los eficazes para aliviar sintomas 
físicos e emocionais de pacientes 
pediátricos, bem como as formas 
de apoio que podem ser ofereci-
das aos familiares.

Dr. Victor Zecchin,  
Dra. Nasjla Saba 
e Dra. Andrea 

Capellano  
no estande  

do GRAACC

Dra. Carlota Blassioli 
palestrando no simpósio

CUIDADOS
PALIATIVOS

1º Simpósio 
Internacional de

Uma das contrapartidas do GRAACC com a sociedade  
é a disseminação de conhecimento com outros profissionais  
da saúde com o objetivo de expandir as melhores práticas  
da oncologia pediátrica, impactando diretamente  
nas chances de cura do país.

Dessa forma, profissionais da instituição participaram 
ativamente de diversos eventos em 2018.
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ENSINO

Uma parceria técnica-cientifica com a Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP) permite que o Hospital do GRAACC 
proporcione o aperfeiçoamento e qualificação dos novos 
profissionais que ajudarão a difundir técnicas de diagnósti-
co e tratamento do câncer infantil em todo o país.

A atuação engloba as modalidades de tratamento ambula-
torial (em regime de internação em enfermaria e em unida-
de de tratamento intensivo – UTI), procedimentos diagnós-
ticos e terapêuticos, cirúrgicos, quimioterapia, radiologia 
e tratamento de suporte. O trabalho é feito em conjunto 
com especialistas de diversos setores, que interagem no 
tratamento multidisciplinar e contribuem para a obtenção 
de melhores resultados.

O Hospital do GRAACC também oferece, em parceria com a 
Pró-reitoria de extensão da UNIFESP, residência multipro-
fissional em enfermagem, psicologia, nutrição e fisiotera-
pia com o objetivo de preparar o profissional para atuar na 
assistência do paciente pediátrico oncológico. Além disso, 
recebe os residentes do Departamento de Pediatria, das 
áreas de cirurgia pediátrica e neurocirurgia, e é parceiro 
das diferentes especialidades da UNIFESP para consulto-
rias em casos especiais.

COMPLEXO HOSPITALAR

RESIDENTES EM ONCOLOGIA 
PEDIÁTRICA EM 2018

Cancerologia pediátrica – 19
Transplante de Medula Óssea – 2
Estágio graduação medicina – 7
Estágio pós-graduação medicina – 148

RESIDENTES NA PEDIATRIA 
GERAL UNIFESP: 

Oncopediatria (R2) – 20  
(ambulatório e enfermaria) 

RESIDENTES 
MULTIPROFISSIONAIS EM 2018

Enfermagem – 7
Fisioterapia – 5
Fonoaudiologia – 3
Nutrição – 10
Psicologia – 5

RESIDENTES EM  
EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

O GRAACC também promove cursos de 
especialização, vinculados à UNIFESP, para 
professores em Educação em Saúde no 
Atendimento Escolar Hospitalar, no modelo 
de residência, com dois anos de duração, 
bolsa de estudos e aulas com conteúdo de 
oncologia. Os alunos atuam em parceria com 
professores da Escola Móvel e saem pós-
graduados, com a possibilidade de disseminar 
a prática e modelo do GRAACC em instituições 
de todo o país. 

Residentes R1: 6 
(professores formados cursando pós-
graduação Lato-sensu)
Professores R2: 7
Professores aprimorando – 7  
(extensão universitária para estudantes  
do último ano da graduação) 

Vitória, 
paciente 

do GRAACC
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PESQUISA

GENÉTICA

O laboratório de genética faz parte de um projeto cujo 
objetivo é utilizar o sequenciamento de nova geração 
para investigar as alterações mais frequentes em tumo-
res da infância e adolescência utilizando painel. Esse é 
um modelo já utilizado em câncer de adulto, mas uma 
novidade em câncer da infância e adolescência.

Esse projeto é desenvolvido em parceria com o Chil-
dren’s Hospital, de Los Angeles, e a empresa Thermo 
Fisher Scientific, e irá formar um consórcio com os par-
ticipantes para aproximar pesquisadores, desenvolver 
painéis mais sensíveis e trocas de conhecimento.

Nossa instituição foi convidada por ter um Biobanco 
(banco de amostras biológicas) com mais de 10.000 
amostras de mais de 5.000 pacientes, somente crianças 
e adolescentes, sendo um dos maiores bancos com esse 
tipo de amostras em toda América Latina.

Deste banco, foram selecionadas amostras de 500 pa-
cientes que estão sendo analisadas, em nosso laborató-
rio, usando essa estratégia.

COMPLEXO HOSPITALAR

PESQUISA CLÍNICA
O GRAACC realiza pesquisa clínica em crianças 
e adolescentes com câncer com o objetivo de 
proporcionar acesso a tratamentos e tecnologias 
inovadoras.

A pesquisa clínica do GRAACC conta com 
parceiros estratégicos como a Sociedade 
Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE), 
Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica 
(SIOP) e o Grupo Latino Americano de Oncologia 
Pediátrica (GALOP).

Indhira Dias, 
pesquisadora  
do GRAACC, operando 
o sequenciador  
no Laboratório  
de Genética 

Todas as informações biológicas são analisadas com base 
nos dados clínicos, patológicos, cirúrgicos, entre outros, per-
mitindo que os pacientes sejam beneficiados com os acha-
dos e tornando os dados robustos para uma contribuição 
verdadeira na busca de terapias que possam facilitar o trata-
mento das crianças e adolescentes com câncer. 
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As práticas de humanização do Hospi-
tal do GRAACC buscam estreitar víncu-
los e construir relações de confiança 
entre profissionais, cuidadores e aten-
didos, com o apoio de espaços lúdicos 
e ações que garantem a qualidade de 
vida dos pacientes.

Os profissionais e voluntários prezam 
pelo acolhimento e assistência individu-
ais a fim de amenizar o sofrimento e des-
conforto de cada criança e adolescente.

Alguns locais foram construídos de forma 
estratégica para prestar apoio à humani-
zação hospitalar, como a Brinquedoteca 
Terapêutica Senninha, a Quimioteca Fun-
dação Jari, a Reabiliteca, o Espaço da Fa-
mília Ronald McDonald e a Casa Ronald 
McDonald São Paulo Moema.

HUMANIZAÇÃO

COMPLEXO HOSPITALAR

Para celebrar o f im de cada etapa 
de quimioterapia ou radioterapia, 
em julho, foi instalado o sino da 
ONG Ring the Bell na recepção da 
radioterapia. Dessa forma, a ação 
irá motivar os demais pacientes a 
persistirem no tratamento.

Yngrid, paciente 
do GRAACC e  
Dra. Cynthia Silveira

Jean Paulo, Sophia 
Burgatti, Lucas 

Burgatti e Laura Wie 
na inauguração do 

Ring The Bell
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ESPAÇO DA FAMÍLIA  
RONALD McDONALD

Inaugurado em 20 de fevereiro de 2018, o Espaço da 
Família Ronald McDonald foi construído a partir de 
recursos arrecadados na campanha McDia Feliz. No 
primeiro ano de funcionamento, foram atendidas 
mais de 4 mil pessoas.

O espaço foi construído para atender principalmen-
te os pacientes que moram em outras cidades e têm 
que aguardar longas horas de espera pelo transporte 
para voltar para casa.

Nessa área, crianças, adolescentes e famílias têm 
mais conforto, tranquilidade e privacidade no am-
biente hospitalar.

COMPLEXO HOSPITALAR
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QUIMIOTECA  
FUNDAÇÃO JARI

Inaugurada em 2004, a quimio-
teca do Hospital do GRAACC 
foi desenvolvida para proporcio-
nar conforto e bem-estar para os 
pacientes em um ambiente lúdico. 
Apresentações de músicas, conta-
ção de histórias e brincadeiras aju-
dam a distrair e passar as horas da 
medicação, sempre respeitando a 
individualidade de cada paciente.

19.698 aplicações de 
quimioterapia em 2018.

COMPLEXO HOSPITALAR

BRINQUEDOTECA  
TERAPÊUTICA SENNINHA

Uma sala de espera desenvolvida para atender crianças e 
adolescentes, com o objetivo de diminuir a tensão e auxi-
liar na qualidade de vida, contribuindo para a aderência e a 
adesão ao tratamento, na socialização e também na troca de 
experiências entre as famílias. Em 2018, foram realizadas 466 
oficinas no espaço, como quilling, origami, artesanato, conta-
ção de histórias, teatro, sucata, bijuteria e artes plásticas. São 
atendidos em média 53 pacientes por dia no local com seus 
acompanhantes. 

A iniciativa virou política pública e levou à criação da Lei 
11.104, de 21 de março de 2005, estabelecendo a obriga-
toriedade de instalação de brinquedotecas nas unidades 
de saúde de todo o país que ofereçam atendimento pedi-
átrico em regime de internação.

PARCEIROS DE HUMANIZAÇÃO  
DA BRINQUEDOTECA 
Associação Arte Despertar | Associação Viva e Deixe Viver | 
Avianca | Cachorro Taurus | Cia dos Clownáticos | Escola  
Móbile  | St Nicholas School | Fotocultura para todos | Make 
a Wish | Operação Arco-Íris | Sumirê Fashion Show

Giovana, paciente 
do GRAACC



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 - GRAACC 21

CASA RONALD McDONALD  
SÃO PAULO-MOEMA

Para que famílias que moram em outros estados e em mu-
nicípios distantes possam se manter na cidade de São Paulo 
durante o período de tratamento, que pode levar em média 
18 meses, o GRAACC conta com a parceria da Casa Ronald 
McDonald São Paulo – Moema. 

O espaço oferece hospedagem, alimentação, transporte e 
suporte social para o paciente durante todo o período de 
tratamento no Hospital do GRAACC. A casa de apoio está 
equipada com 30 suítes, sendo seis direcionadas para pa-
cientes que realizaram transplante de medula óssea, com o 
diferencial de terem uma cozinha exclusiva no quarto. 

Os hóspedes também podem usufruir das áreas comuns 
como: amplas salas de estar e de refeição, cozinha, lavan-
deria, jardins, brinquedoteca, adoleteca (com videogames, 
computadores etc) e sala de TV, tudo para garantir conforto 
e qualidade de vida aos assistidos. 

Em 2018:  
19.384 hospedagens | 175 pacientes atendidos

REABILITECA

A área da reabilitação do Hospital do  
GRAACC foi projetada para ser um espa-
ço que, além do tratamento, ofereça um 
ambiente lúdico de forma que os pacien-
tes sintam-se mais confortáveis durante o 
atendimento, colaborando para a aderên-
cia e adesão aos procedimentos.

8.288 atendimentos realizados em 2018.

COMPLEXO HOSPITALAR

Coordenação: 
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Caio, voluntário,  
e Luiz Felipe,  
paciente do GRAACC
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VOLUNTARIADO

A atuação dos voluntários integra o trabalho do GRAACC desde a sua funda-
ção. As atividades realizadas pelo grupo estão alinhadas com a missão, visão, 
valores e planejamento estratégico da instituição e, para isso, se desenvolvem 
em seis setores de atuação:

Apoio a assistência: 
Recepção, Quimioteca, Brinquedoteca, 
Cantinho da Paz e Internação;

Apoio a serviços: 
Escola Móvel, Serviço de Hemoterapia, 
Serviço Social, Registro Hospitalar, 
Suporte a Farmácia e Suprimentos.

Apoio a sustentabilidade: 
Artesanato, Bazar, Costura,  
Suporte a Captação, Suporte  
a Eventos e Campanhas.

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

Qualidade
Encarregado de manter  
e desenvolver o SGQ - Sistema  
de Gestão da Qualidade  
e as certificações.

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

Em 2018, 586 
voluntários 
participaram das 
atividades. A equipe 
também comemorou 
dez anos da certificação 
ISO 9001 e promoveu 2ª 
Jornada do Voluntariado 
com o tema 
“Comprometimento e 
Propósito” com palestra 
magna dos professores 
e pesquisadores, Prof. 
Dr. Clovis de Barros e 
Prof. Eugenio Mussak.

Gabriela, paciente 
do GRAACC
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DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL
A área de Desenvolvimento Institucional do GRAACC tem como objetivo principal o relacionamento 
com os doadores - pessoas, empresas, governo e outras organizações do terceiro setor – de forma a 
potencializar as fontes de captação de recursos, garantindo a sustentabilidade financeira da institui-
ção e os recursos necessários para garantir todas as chances de cura para os pacientes.
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PARCERIA

CAMPANHA INSTITUCIONAL

COMUNICAÇÃO

Pelo terceiro ano a ESPN foi parceira do GRAACC na 
divulgação do Dia Nacional de Combate ao Câncer In-
fantil, em 23 de novembro. Foram exibidas matérias 
gravadas no hospital e teve a participação de profis-
sionais e pacientes na programação ao vivo da TV.

Em 2018, foi lançada mais uma cam-
panha publicitária do GRAACC que 
teve abrangência nacional em diver-
sos veículos de comunicação, com to-
dos os espaços doados.

A produção mostra que não é necessário 
sair do país para encontrar um hospital 
com tecnologia de ponta e equipes mé-
dica e multidisciplinar altamente qualifi-
cadas para oferecer tratamento huma-
nizado com altos índices de cura para 
crianças e adolescentes com câncer.

Com o conceito ‘Você faz o GRAACC’, a 
campanha esclarece que o GRAACC é 
um dos melhores hospitais de oncologia 
pediátrica do mundo, com excelência 
no tratamento e que só existe por conta 
das milhares de pessoas e empresas que 
apoiam a causa por meio de doações. 

A agência Ogilvy Brasil e a produtora Tra-
tor Filmes foram responsáveis pela cria-
ção e produção da campanha, com ser-
viço totalmente voluntário e participação 
especial de pacientes da instituição.

PRESENÇA DO GRAACC  
NAS MÍDIAS SOCIAIS E IMPRENSA

Visitantes  
únicos no ano 

Entrevistas  
concedidas

Fãs da página  
 

Seguidores  
 

Seguidores  
 

Inserções na mídia 
 

Inscritos  
 

SITE
321.913

66264.445

59.213

69.808

1.014

2.281

O GRAACC utiliza diversos canais para disseminar conhecimento sobre a causa do combate ao câncer infanto-
juvenil e engajar cada vez mais pessoas. Conheça nossos resultados de comunicação do ano de 2018.
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CAPTAÇÃO  
DE RECURSOS

Conheça as diversas formas  
de contribuir com o GRAACC  
e as ações realizadas em 2018.

ORIGEM DAS DOAÇÕES

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

MANTENEDORAS

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 Protege é uma empresa investidora do GRAACC.

DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL
CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Governamentais

McDia Feliz

Eventos

Doações de Pessoas e Empresas

53%

14%

8%

26%
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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. 

ADOTE UM PACIENTE

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

adotou o tratamento oncológico de 91 crianças e adolescentes em 2018.

LEIS DE INCENTIVO FISCAL

Por meio de leis de incentivo fiscal, como o Fundo Municipal dos Direitos da Criança  
e do Adolescente (FUMCAD), Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), 
Lei do Esporte, Lei Rouanet, Programa de Ação Cultural (ProAC) e Conselho Estadual  
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA), empresas podem destinar parte  
do Imposto de Renda devido para projetos do GRAACC.

Em 2018, essas foram as empresas que destinaram parte do seu imposto de renda para o GRAACC:

DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL

CAPTAÇÃO DE RECURSOS



28 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 - GRAACC

No dia 25 de agosto, o McDia Feliz reu-
niu, mais uma vez, milhares de pessoas 
em prol do combate ao câncer infantoju-
venil. Neste ano, o GRAACC arrecadou na 
campanha R$ 5.602.894,93 com a venda 
de sanduíches Big Mac e produtos exclu-
sivos da ação. Empresas adquiriram an-
tecipadamente tíquetes Big Mac, contri-
buindo de forma direta com a instituição, 
como a Eurofarma, Biolab, Comunidade 
Chinesa e a Prefeitura de Barueri.

MARKETING SOCIAL

McDIA FELIZ

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.

Coordenada nacionalmente pelo McDonald’s, a 
campanha McDia Feliz destina o valor da venda de 
Big Mac em 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.

O Shopping Eldorado destina toda ren-
da líquida arrecadada com o estaciona-
mento de toda primeira segunda-feira de 
cada mês, apoia eventos, doa produtos 
não resgatados do Achados e Perdidos, 
recolhe Notas Fiscais em prol da institui-
ção, entre outras ações.

Com a campanha Biovida, 
a Biolab destina parte do 
faturamento de sua linha 
pediátrica para instituições 
de referência no tratamen-
to do câncer infantil.

Comunidade Beneficente
Chinesa do Brasil (Taiwan)

Empresas que adquiriram a partir de R$ 250 mil em tíquetes na campanha

O apresentador e McAmigo Reinaldo Gottino com o Ronald 
Mcdonald na abertura do McDia Feliz 2018

DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
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A Revista Sorria é uma publicação bi-
mestral produzida pela Editora Mol e 
vendida em unidades da Droga Raia de 
todo o país. Todo o valor arrecadado, ti-
rando o custo de produção é repassado 
para o GRAACC e outras dez instituições 
voltadas para a saúde. 

A Perfumaria Sumirê doou para o GRAACC um automóvel Toyota, Corolla 
GLI UPPER no evento Beleza do Bem. O carro foi sorteado entre os doado-
res da campanha “Doação Premiada”, por meio da Loteria Federal, no dia 
17 de novembro.

O ganhador foi Rubens de Lima Pereira, doador do GRAACC há 12 anos.

DOAÇÕES ESPECIAIS 

Em 2018, o GRAACC recebeu a doação de  
R$ 3 milhões e dois imóveis na cidade de 
São Paulo provenientes de testamentos. 
Pessoas podem beneficiar o GRAACC em 
seus testamentos, doando dinheiro, bens 
móveis e imóveis, fundos de pensão e 
pecúlios, ações e aplicações financeiras. 

Também é possível comemorar 
aniversários, bodas e outras  
celebrações estimulando os 
convidados a realizarem doações  
ao GRAACC aos invés de darem 
presentes. Foram mais de 40 
comemorações em 2018.

DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
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Diversas pessoas e empresas contribuem 
com o GRAACC doando produtos para 
serem vendidos no bazar, localizado ao 
lado do hospital. São itens novos e usados 
em boas condições, os quais o lucro com 
as vendas colaboram diretamente com a 
sustentabildade da instituição. O resulta-
do de 2018 foi 50% maior do que em re-
lação ao ano anterior, sendo responsável 
por captar mais de R$ 2 milhões.

BAZAR GRAACC

DOADOR DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS

DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL
CAPTAÇÃO DE RECURSOS

A SBCoaching Social doou para o  
GRAACC a capacitação de profissionais 
por meio do Projeto Semear, um pro-
grama de contribuição social alicerça-
do na Psicologia Positiva, no Coaching 
e na Filantropia. Foram cerca de 60 
pessoas beneficiadas com o curso.

A Fator Humanus Scientia doou 
e ministrou um treinamento 
para as lideranças do GRAACC. 
A consultoria utiliza um método 
exclusivo e inédito baseado em 
ciência que potencializa a per-
formance profissional. 

A Biolab também apoia o 
GRAACC por meio da cam-
panha Prescrição do Bem, 
doando medicamentos para 
o tratamento das crianças e 
adolescentes atendidos pelo 
hospital.

Empresas que doam produtos e/ou serviços para diversas áreas do GRAACC.
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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.

LOJA  
GRAACC

Em 2018, o GRAACC inves-
tiu para impulsionar a arre-
cadação por meios digitais. 
A loja online foi repaginada 
e ganhou produtos exclusi-
vos. As vendas têm se mos-
trado um meio importante 
para a sustentabilidade da 
instituição.

DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

O GRAACC lançou em 2018, em parceria com a 
empresa Capemisa Capitalização, o Certificado 
de Contribuição HiperCap ABC.

Com o custo de R$10, ao adquirir o título a pes-
soa concorre ao sorteio de diversos prêmios e 
parte do valor da aplicação vai para o GRAACC.

O HiperCap ABC está disponível em bancas de 
jornal e outros comércios no ABC e região.

HIPERCAP

O GRAACC é idealizador de algumas ações próprias para captação de recursos,  
como a loja online e o título de capitalização HiperCap, conforme descritos a seguir:

Thaissa, paciente 
do GRAACC
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PATROCÍNIOS

18ª CORRIDA E CAMINHADA  
GRAACC COMEXPORT

Cerca de 10 mil pessoas se reuniram nos arredores do Parque 
Ibirapuera no Dia das Mães, 13 de maio, em mais uma edição 
da Corrida e Caminhada GRAACC. O evento teve patrocínio 
máster da Comexport; apoio da Bloomberg, Caixa Econômica 
Federal, Novartis, MAN, Shopping Eldorado, United Airlines e 
colaboração da Açotubo, Instituto Alcoa, Lindoya Verão, Pro-
testo do Bem, Berkley Seguros e Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer da Prefeitura da Cidade de São Paulo.

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

II FESTIVAL DE MÚSICA 
GRAACC 

Pelo segundo ano, a Orquestra Ba-
chiana Filarmônica SESI-SP, com re-
gência do maestro João Carlos Mar-
tins e participação especial do grupo 
Palavra Cantada, apresentaram-se 
no Espaço das Américas, em São 
Paulo, para duas sessões de show no 
Festival de Música GRAACC. O evento 
teve apoio do Ministério da Cultura e 
patrocínio da Crefisa, por meio de Lei 
de Incentivo à Cultura.

I CORRIDA E 
CAMINHADA BARUERI

No dia 19 de agosto, a cidade de Ba-
rueri sediou pela primeira vez uma edi-
ção da Corrida e Caminhada GRAACC. 
O evento, realizado por meio da Lei de 
Incentivo ao Esporte, reuniu mais de 
2,5 mil pessoas, teve supervisão técni-
ca da Secretaria de Esportes de Barue-
ri e Federação Paulista de Atletismo. 
Os patrocinadores foram: Banco Alfa e 
Biolab Farmacêutica. O evento teve o 
apoio do Fundo Social de Solidarieda-
de de Barueri - Estrela Guia e Sideral 
Linhas Aéreas. O apoio institucional foi 
da Prefeitura de Barueri, através das 
Secretarias de Esportes, Assistência e 
Desenvolvimento Social, Segurança e 
Mobilidade Urbana. 

DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
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JANTAR DE GALA 
GRAACC

Mais de 700 pessoas se reuni-
ram no Jantar de Gala GRAACC, 
na Sala São Paulo, no dia 18 de 
junho. A noite contou com a 
presença do ator Reynaldo Gia-
necchini, como mestre de ceri-
mônias, e uma apresentação da 
Orquestra Bachiana Filarmôni-
ca SESI-SP, regida pelo maestro 
João Carlos Martins, com par-
ticipação especial da cantora 
Sandy. O jantar contou ainda 
com a presença do governador 
em exercício Márcio França e 
com um leilão de doações que 
gerou uma captação de recur-
sos extra para o GRAACC.

O evento teve patrocínio do 
Itaú e apoio da Badaró Art 
Caffé, Berkley Seguros, Cacau 
Show, Casa Suíça, Tendências, 
United Airlines e Verde Asset 
Management.

JANTAR ESPECIAL GRAACC

No dia 13 de setembro, no Palácio Tangará, aconteceu um jantar que 
arrecadou R$ 13 milhões para a ampliação de leitos, investimento 
em projeto de genética e manutenção das atividades do hospital. 

Dentre os presentes estavam o ator Reynaldo Gianecchini, os canto-
res Léo Chaves e Rubel, o modelo e DJ Diego Fragoso, os jornalistas 
Mariana Godoy e Celso Zucatelli, o apresentador Celso Portiolli, a 
primeira dama do Estado de São Paulo, Lúcia França e Sonia Furlan, 
primeira dama da cidade de Barueri.

DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Sergio Amoroso, 
presidente do GRAACC, 

e o cantor Leo Chaves

Sandy com a  
paciente Leticia  
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JOGO GRAACC  
FUTEBOL CLUBE

No dia 5 de dezembro aconteceu a 9ª edição do tradicional 
jogo do GRAACC Futebol Clube, no Estádio do Pacaembu. Este 
ano, o evento contou com um amistoso com a Fundação Cafu 
em prol do desenvolvimento social, humano e saúde de jo-
vens e crianças. Antes da partida entre as instituições acon-
teceu o Super Clássico, um jogo composto por integrantes e 
amigos do canal do YouTube Desimpedidos.

A partida foi transmitida ao vivo pela emissora ESPN e teve 
apoio da Bloomberg, United Airlines, Desimpedidos, Guadag-
no Sports, Secretaria de Esportes do Município de São Paulo 
e contribuição da São Cristóvão Saúde, Holiday Inn Anhembi, 
EA Comunicação, Ingresso Fácil, Adidas, Federação Paulista de 
Futebol e Berkley Seguros.

JANTAR ITALIANO GRAACC

No dia 18 de outubro, o Clube Pinheiros 
recebeu o 16º Jantar Italiano do GRAACC. 
O evento, que teve como mestres de ceri-
mônia os apresentadores Carol Minhoto 
e Celso Zucatelli, contou com o apoio do 
Colégio Dante Alighieri, Libercon e United 
Airlines. Além da colaboração da Adria, 
Catupiry, Coca-Cola, Esporte Clube Pi-
nheiros, Estrela Mineira, Mania de Chur-
rasco, Mezzo, Projesom, Talassi & Honora 
Eventos e VRJ Beer.

ENCONTROS GRAACC

Em 2018, foi lançada a série Encontros  
GRAACC com o objetivo de reunir em 
palestras grandes personalidades e 
seus públicos com renda da bilheteria 
doada para a instituição. O primeiro 
pensador a participar foi o filósofo Ma-
rio Sérgio Cortella, que reuniu 300 pes-
soas na Faculdade das Américas (FAM), 
em 17 de abril.

A segunda edição aconteceu no dia 2 de 
julho com o professor Luiz Felipe Pondé, 
com o tema a “Era da Ansiedade”, sobre 
o comportamento contemporâneo e o 
uso da internet. 250 pessoas participa-
ram do evento que aconteceu no Teatro 
das Artes, cedido pelo Shopping Eldora-
do. A participação dos palestrantes foi 
voluntária e toda a renda arrecadada 
com a venda dos ingressos foi revertida 
para o GRAACC.

JANTAR ITALIANO EM SANTOS

No dia 7 de junho aconteceu o 3º Jantar Italiano realizado pela 
DBueno Eventos, na cidade de Santos. O evento aconteceu no 
Clube de Regatas Vasco da Gama e teve parte da renda reverti-
da para o GRAACC. 

CORRIDA DOE VIDA

No dia 14 de outubro, aconteceu a 5ª 
edição da Corrida Doe Vida, em Santos. 
O evento, organizado pela DBueno Even-
tos, teve parte da renda revertida para o  
Hospital do GRAACC.

DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
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PARLAMENTARES 
PARCEIROS

Parlamentares podem indicar emendas ao Orçamento 
Geral da União para incluir recursos que podem ser 
destinados para o GRAACC.

Confira abaixo a relação de parlamentares que foram 
parceiros do GRAACC de 2014 a 2018:

PARLAMENTAR FUNÇÃO ESTADO 2014 2015 2016 2017 2018

ALEXANDRE LEITE Dep. Federal SP

ALEXANDRE PEREIRA Dep. Estadual SP

ALINE CORRÊA Dep. Federal SP

ANTONIO CARLOS MENDES THAME Dep. Federal SP

ARLINDO CHINAGLIA Dep. Federal SP

ARNALDO FARIA DE SÁ Dep. Federal SP

BALEIA ROSSI Dep. Federal SP

BENEDITA DA SILVA Dep. Federal RJ

BRUNA FURLAN Dep. Federal SP

DARCÍSIO PERONDI Dep. Federal RS

DIEGO ANDRADE Dep. Federal MG

DUARTE NOGUEIRA Dep. Federal SP

DIMAS FABIANO Dep. Federal MG

EDUARDO BOLSONARO Dep. Federal SP

EDUARDO SUPLICY Senador SP

EVANDRO MILHOMEN Dep. Federal AP

FAUSTO PINATO Dep. Federal SP

FLAVIANO MELO Dep. Federal AC

GABRIEL CHALITA Dep. Federal SP

GERALDO THADEU Dep. Federal MG

GILBERTO NASCIMENTO Dep. Federal SP

HERCULANO PASSOS Dep. Federal SP

JEFFERSON CAMPOS Dep. Federal SP

JOÃO DADO Dep. Federal SP

JORGE TADEU MUDALEN Dep. Federal SP

JOSÉ MENTOR Dep. Federal SP

JOSÉ SERRA Senador SP

KEIKO OTA Dep. Federal SP

LUIZA ERUNDINA Dep. Federal SP

MAJOR OLÍMPIO Dep. Federal SP

MARA GABRILLI Dep. Federal SP

MARCELO AGUIAR Dep. Federal SP

MARCIO ALVINO Dep. Federal SP

MILTON LEITE FILHO Dep. Estadual SP

MIRO TEIXEIRA Dep. Federal RJ

MISSIONÁRIO JOSÉ OLÍMPIO Dep. Federal SP

PAULO MALUF Dep. Federal SP

PAULO PEREIRA DA SILVA Dep. Federal SP

PENNA Dep. Federal SP

REBECCA GARCIA Dep. Federal AM

ROBERTO DE LUCENA Dep. Federal SP

ROBERTO FREIRE Dep. Federal SP

ROBERTO SALES Dep. Federal RJ

SARAIVA FELIPE Dep. Federal MG

TIRIRICA Dep. Federal SP

VANDERLEI MACRIS Dep. Federal SP

VICENTINHO ALVES Senador TO

WALTER IHOSHI Dep. Federal SP

WELLINGTON ROBERTO Dep. Federal PB

WILLIAN DIB Dep. Federal SP

WILLIAN WOO Dep. Federal SP

DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
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ORGANIZAÇÕES 
QUE APOIARAM  
O GRAACC EM 2018
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

360 + CONTENT MAKER

A.S. BALÕES

ABSOLUT PIGMENT

ACCOR HOTELS

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALRES

ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS

AÇOTUBO

ACTUA TRADE

ADRIANO SILVA IMÓVEIS 

ADVOCACIA ADRIANA MENDES

AFGLOBAL BRAZIL

AGF VILA CURUÇÁ

AKNA SOFTWARE

AKZO NOBEL / TINTAS CORAL

ALL TRUST SERVIÇOS E CONSULTORIA

ALLINK NEUTRAL PROVIDER  

ALMA CULINÁRIA

ALOK & AUDIOMIX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

ALPHA FM 

ALTO CONTATO

AMÉRICA COMERCIAL

ANO NOVO CHINÊS

ANOREG - SP

ANTILHAS GRÁFICA E EMBALAGENS

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL

ARTERIS

ARTESLAR PRESENTES 

ASCENDERE BRASIL TDH

ASL AULAS E PALESTRAS

ASSISTENTE DE VIAGEM

ATIQUE & GOULART SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS

ATIVA EXTINTORES

ATLANTA TOUR

ATLANTIC SOLUTIONS

ATLAS SCHINDLER

AUTO POSTO LINDT

AUTO POSTO LUSON 

AUTOPEL

AVIANCA

BADARÓ CAFFE

BANCO ALFA

BANCO DAYCOVAL
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BANCO ITAÚ

BANCO SAFRA

BANCO SOFISA DIRETO

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

BAUMER

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

BERKLEY SEGUROS

BETTANIN INDUSTRIAL

BIANCA GIBBON

BIO TRANSPORTES

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA 

BITTENGRAF GRÁFICA E EDITORA

BLAU FARMACÊUTICA

BLOOMBERG

BLU LOGISTICS

BNP PARIBAS

BOMAX DO BRASIL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CARTA EDITORIAL - REVISTA BAZAAR 

CARTÓRIOS DE PROTESTO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CASA CIRCE

CASA DO SUPORTE

CASA SUÍÇA

CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO

CCS TECNOLOGIA E SERVIÇOS

CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARTUR PARADA

CHAPELS SCHOOL

CIBRAPEL S A INDÚSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS

CIELO   

CKC DO BRASIL

CLARIN COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS

CLUB AUDI A3

COCA-COLA

COLÉGIO DANTE ALIGHIERI

COLÉGIO EDUARDO GOMES

COLÉGIO NOTORIAL DO BRASIL SEÇÃO SÃO PAULO

COLGATE - PALMOLIVE

COMERC

COMEXPORT 

COMPLEXO COMERCIAL DO SHOPPING INTERLAGOS

COMUNIDADE CHINESA

CONSIGAZ

COPOLÂNDIA

CORBAN EMBALAGENS

COTEMINAS 

CRED-SYSTEM

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO 

CREFISA

CRESCIMENTUM

CRIOGÊNESIS

CS BRASIL

CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

CUSTUMIZÚ

CVC CORP

D BUENO MARKETING E EVENTOS

DEDALO LEILÕES
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DELTAPROMO

DESIMPEDIDOS

DESTAK TV   

DHL LOGISTICS BRAZIL

DI BLASI, PARENTE & ASSOCIADOS 

DIGI + SOLUÇÕES PARA COMUNICAÇÃO VISUAL

DIRETALOG

DOCES VÓ NENA

DOCTOR FEET

DREAM PLASTIC

DRINA PRESENTES

DROGA RAIA

EA COMUNICAÇÃO

EASTMAN

ECOM ENERGIA

ECOSCARD

EDITORA ABRIL

EDITORA CARAS

EDITORA CASA DOIS 

EDITORA GLOBO

EDITORA MOL

EDITORA MULTIESPORTES

EDITORA SEGMENTO

EDITORA TRÊS 

ELDORADO FM 

ELEMIDIA

ELETROMIDIA

EMBALAGENS FLEXÍVEIS DIADEMA   

EMISSORAS ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR

EMPRESTA CAPITAL

EMS 

ENERGIA 97 FM

ENG9

ESPN 

ESPN BRASIL

ESPORTE CLUBE PINHEIROS

EUROFARMA LABORATÓRIOS

FACTOR HUMANUS SCIENTIA

FAM

FBB ADM E CORRETOR DE SEGUROS

FILARMÔNICA BACHIANA SESI SP

FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS

FOM

FUNDAÇÃO DONA FAN

FUNDAÇÃO KONDOR

GERMED PHARMA

GIRALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS

GIRO DE SÃO PAULO

GLOBOSAT

GREAT PLACE TO WORK

GRUPO BANDEIRANTES

GRUPO DARYUS

GRUPO ESPÍRITA IRMÃO ALEXANDRE

GRUPO PROTEGE

ORGANIZAÇÕES QUE  
APOIARAM O GRAACC EM 2018
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GRUPO YAMAHA MOTOR DO BRASIL

GUADAGNO SPORTS

GUIA DO EPI

H. B. CAVALCANTI E MAZZILLO ADVOGADOS

HASBRO DO BRASIL

HDI SEGUROS 

HERÓIS DO BEM

HOLIDAY INN ANHEMBI

HOSTFIBER

HSLAW ADVOGADOS

HUDSON PALUMBO JUNIOR

HYPE CHIC BABY BUM

ICB - INDÚSTRIA E COMÉRCIO BARCHA

IEPTB

IHF – INSTITUTO HELENA FLORISBAL

INDECO - ENERGIA, ÁGUAS E UTILIDADES

INDOORMIDIA

INGRESSO FÁCIL

INSTITUTO ÁGUA VIVA

INSTITUTO ALCOA

INSTITUTO BANDEIRANTES

INSTITUTO BEM BRASIL

INSTITUTO CACAU SHOW

INSTITUTO CARDIOS DE ENSINO E PESQUISA

INSTITUTO DE MEDIAÇÃO LUIS FLÁVIO GOMES

INSTITUTO JOSÉ AURIEMO

INSTITUTO JULIO SIMÕES

INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL

INSTITUTO RONALD McDONALDS

INSTITUTO VOTORANTIM

INSTITUTO WALMART

INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO

INTERFACE

IQVIA SOLUTIONS DO BRASIL

IRB BRASIL RE

ISA CTEEP

ISAT 

ITA PEÇAS COMÉRCIO PARA VEÍCULOS

ITAÚ CINEMAS

JAEPEL

JHSF PARTICIPAÇÕES

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL / JASSEN DO BRASIL

JORNAL RETRATO 

JOTAMENON / YESSMOTO

JUST TRADUÇÕES 

KASMANAS

KIENBAUM

KLABIN 

KPMG

KUKA PRODUTOS INFANTIS

L.O. BAPTISTA ADVOGADOS

LCV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LEAN INSTITUTE BRASIL

LELLO

ORGANIZAÇÕES QUE  
APOIARAM O GRAACC EM 2018
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LEMAR TRANSPORTES

LIBERCON ENGENHARIA 

LÍDER PESCADOS

LINDOYA VERÃO

LIVELO

LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS 

LOJAS MATSUMOTO

LOJAS RENNER

LOOK QUÍMICA

LOPAN OPERAÇÕES E NEGÓCIOS

M.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

M87 GROUP WORLDWIDE + YOUR

MAGGION INDÚSTRIA DE PNEUS E MÁQUINAS

MANENG REFRIGERAÇÃO 

MANIA DE CHURRASCO

MARCOS PAULO REIS ASSESSORIA ESPORTIVA

MARTIN BROWER

MAURÍCIO DE SOUZA PRODUÇÕES 

MAYEKAWA

McDONALDS

MEIO & MENSAGEM

MELITTA DO BRASIL

MELTEX AOY COMÉRCIO DE MANUFATURADOS 

METROPOLITANA FM

METROPROM FEIRAS E EMPREENDIMENTOS

MF MEDICAL

MÍDIA VER MARKETING DE RESULTADO

MILENO COMERCIAL 

MINAS DE PRESENTES 

MLABS GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS

MOB ON LINE

MULTIPARK

MULTIPLUS

MUNDIE E ADVOGADOS

NACIONAL AÇOS

NACIONAL TUBOS

NIPPON COUNTRY CLUB - ACADEMIA DO FUTURO

NOVA AGRI

NOVA BRASIL FM

NOVARTIS 

NOVELIS DO BRASIL

NUTRICORP

OCEANA INVESTIMENTOS

OGILVY

OLIVEIRA CAMPOS & GIORI ADVOGADOS

ONDINA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

ORIZON

ÓTIMA

OXXYNET

PALÁCIO TANGARÁ

PAYPAL

PELICANOS DO ASFALTO

PERFUMARIA SUMIRÊ

PET SUPPLIES COMERCIAL

ORGANIZAÇÕES QUE  
APOIARAM O GRAACC EM 2018
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PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS 

PLAY TV

PONTO DE CRIAÇÃO

PQN NOTÍCIAS

PRÉ SHOW MÍDIA EM CINEMA 

PREFEITURA DE BARUERI

PREMIER PET COMERCIAL

PRISMA PLÁSTICOS

PROJESOM

PROPMARK

PROTESTO DO BEM

PRUDENTIAL DO BRASIL

QUALITY LAVANDERIA

QUORUM ESSÊNCIAS

R2COM

RAÇA TRANSPORTES

RÁDIO GLOBO

RÁDIO KISS

RÁDIO MUNDIAL

RÁDIO NATIVA FM

RÁDIO TOP FM

RÁDIO TRANSAMÉRICA

RÁDIO TRANSCONTINENTAL FM

RÁDIO UOL 89 - RÁDIO ROCK

RÁDIO VIDA FM

RAKUTEN BRASIL INTERNET SERVICE

RAZZO

REDE BRASIL

REDE MIX DE RÁDIO 

REDE RECORD

REDETV!

REVISTA ACREFI

REVISTA EM CONDOMÍNIOS

REVISTA EMBANEWS 

REVISTA EVOLUÇÃO

REVISTA FÓRUM

REVISTA GPG

REVISTA JÓIAS E CIA

REVISTA LAES & HAES 

REVISTA LE LIS BLANC

REVISTA LUXO

REVISTA PERFIL

REVISTA POTÊNCIA 

REVISTA TRIP

REVISTA ZONA NORTE 

RN INCORPORADORA & CONSTRUTORA

ROTARY CLUB 

ROWA DO BRASIL

RUNRUN.IT

SÃO CRISTOVÃO SAÚDE

SBT

SEBRAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE BARUERI

SHOPPING ELDORADO

SIDERAL LINHAS ÁEREAS

ORGANIZAÇÕES QUE  
APOIARAM O GRAACC EM 2018
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SIMBOLICAH

SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO 

SINDUSFARMA - SINDICATO DA IND. PROD. FARMACÊUTICOS

SIQUEIRA CASTRO

SISTER BLOGGERS AGÊNCIA DE NOTÍCIAS EIRELI – NIINA SECRETS

SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING

SOFTYS

SONY PICTURES TELEVISON

SPC BRASIL

SPGEO ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES 

SPORTV

STECK MATERIAIS ELÉTRICOS

STUDIO KOBRA

STUDIO NEXT

TAIMES COMERCIAL

TAKEDA

TALASSI & HONORA EVENTOS

TAVERI 

TENNECO BRASIL AUTOMOTIVE

TERRA

TERRA VIVA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS

THB GROUP

THERMO FISHER SCIENTIFIC 

TIMKEN DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA 

TOP AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES 

TORRA TORRA ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS

TRANSMARONI

TURNER

TV CÂMARA 

TV CULTURA

TV GAZETA / FUNDAÇÃO CÁSPER LIBERO 

TZ ASSESSORIA

UNITED AIRLINES

UPPERBAG

VAGAS.COM

VAZ BURANELLO SHINGAKI & OIOLI ADVOGADOS

VEGUS DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES 

VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

VEPAKUM EMBALAGENS 

VERBO EMPREENDIMENTOS

VERDE ASSET MANAGEMENT

VOGLER INGREDIENTS

VPJ ALIMENTOS

VULT COMÉSTICA

WALDMAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 

WEBI WEBI CRIAÇÃO DE SITES

WEBRÁDIO

WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

YAKULT

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

YAY PRODUÇÕES – KAROL PINHEIRO

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES

YOUPIX CON

ZBRA SOLUÇÕES

ZURICH

ORGANIZAÇÕES QUE  
APOIARAM O GRAACC EM 2018
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Aos Conselheiros do 

GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E À CRIANÇA COM CÂNCER

São Paulo - SP

DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras do Grupo de 
Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC) 
(“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri-
mônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima re-
feridas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Grupo 
de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicá-
veis as pequenas e médias empresas.

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

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

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações finan-
ceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a En-
tidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações f inanceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segu-
rança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos jul-
gamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso:

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

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

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

•  Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvi-
da significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da Entidade. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações finan-
ceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem le-
var a Entidade a não mais se manter em continui-
dade operacional.

•   Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações finan-
ceiras representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada.

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

São Paulo, 15 de abril de 2018

KPMG Assurance Services Ltda.
CRC SP-023228/O

Bruno Cesar Vieira da Silva
Contador CRC 1SP270337/O-1

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro  
de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

ATIVO NOTA 2018 2017

Circulante
Caixa e equivalentes  
de caixa 8 22.122 5.908 

Recursos vinculados  
a convênios 9 30.773 33.952 

Contas a receber 10 8.968 9.265 

Estoques 11 3.435 3.476 

Outros Créditos 2.069 741

Total do ativo circulante 67.367 53.342

PASSIVO NOTA 2018 2017

Circulante
Fornecedores 4.330 4.050

Salários e  
encargos sociais 13 8.160 7.818

Obrigações  
fiscais a recolher 1.498 1.322

Subvenção e convênios 14 33.920 36.325

Outras obrigações 399 575

Total do passivo circulante 48.307 50.090

Não Circulante

Provisões para contingências 15 96 160

Subvenção e convênios 14 27.317 27.599

Total do passivo  
não circulante 27.413 27.759

Patrimônio Líquido 16

Patrimônio social 47.581 45.581

Superávit do exercício 15.787 2.000

Total do patrimônio líquido 63.368 47.581

Não Circulante

Depósitos judiciais 125 145 

Imobilizado 12 71.596 71.943 

Total do ativo  
não circulante 71.721 72.088 

Total do ativo 139.088 125.430 

Total do passivo e 
patrimônio líquido 139.088 125.430

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Demonstrações de resultados Demonstrações das mutações  
do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa 

Demonstrações de resultados abrangentes 

Exercícios f indos em 31 de dezembro  
de 2018 e 2017 (Em milhares de reais) Exercícios f indos em 31 de dezembro  

de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Exercícios f indos em 31 de dezembro  
de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Exercícios f indos em 31 de dezembro  
de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

2018 2017

Receita
Receitas com serviços 
hospitalares 17 39.940 32.899

Receitas com  
captações de recursos 18 96.722 83.645

Receita com trabalhos 
voluntários 7 2.077 2.120

138.739 118.664

Custos operacionais
Custos com serviços 
hospitalares 19 (89.255) (84.363)

Custos com captações  
de recursos 20 (21.332) (19.985)

(110.587) (104.348)

Superávit bruto 28.152 14.316

Despesas operacionais

Despesas administrativas 21 (10.987) (10.589)

Despesa com  
trabalhos voluntários 7 (2.077) (2.120)

(13.064) (12.709)

Superávit operacional 
antes do resultado 
financeiro 15.088 1.607

Receitas financeiras 22 805 491

Despesas financeiras 22 (106) (98)

Resultado financeiro 699 393

Superávit do exercício 15.787 2.000

PATRIMÔNIO 
SOCIAL

SUPERÁVIT
DO EXERCÍCIO

TOTAL DO 
PATRIMÔNIO 

SOCIAL

Saldos em  
1º de janeiro 
de 2017 47.327 3.094 50.421
Ajuste de 
exercício 
anterior (4.840) - (4.840)

Transferência 
para patrimônio 
social 3.094 (3.094) -

Superávit do 
exercício - 2.000 2.000

Saldos em 31 
de dezembro 
de 2017 45.581 2.000 47.581

Transferência 
para patrimônio 
social 2.000 (2.000) -

Superávit do 
exercício - 15.787 15.787

Saldos em 31 
de dezembro 
de 2018 47.581 15.787 63.368

2018 2017

Superávit do exercício 15.787 2.000

Outros resultados 
abrangentes - -

Resultado abrangente total 15.787 2.120

FLUXO DE CAIXA 
DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 2018 2017

Superávit do exercício 15.787 2.000

Ajuste por :

Depreciação 6.366 6.593

Valor residual do ativo 
imobilizado baixado 134 22

(Reversão) provisão para 
devedores duvidosos (1.366) 695

(Reversão) de contingências 
trabalhistas (64) (7)

20.857 50.090

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações f inanceiras
(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional
O Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer 
(“GRAACC” ou “Entidade”) foi constituído em 4 de novembro 
de 1991, como uma Entidade de interesse social, sob a forma 
de Entidade Civil de direito privado, de caráter assistencial, 
beneficente, filantrópico, educacional e cultural, sem fins 
econômicos. O principal objetivo da Entidade é prestar as-
sistência e tratamento a adolescentes e crianças portadoras 
de câncer, dando o necessário apoio às suas famílias, sem 
qualquer distinção quanto a sexo, raça, cor, religião ou con-
dição econômica ou social dos beneficiários. Para alcançar 
seus fins e objetivos, o GRAACC desdobra suas atividades em 
vários setores no campo da assistência médica, do ensino e 
da pesquisa. Para tanto, utiliza instalações hospitalares, am-
bulatoriais ou outras, próprias ou de terceiros. A principal 
instalação da Entidade é o imóvel hospitalar denominado 
Hospital H - Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP), de sua 
propriedade, situado na Rua Pedro de Toledo , 572, São Pau-
lo - SP, inaugurado em maio de 1998.

Os recursos são obtidos por meio de receitas decorrentes de aten-
dimento médico (Sistema Único de Saúde - SUS), convênio médico 
e particular e da captação de subvenções provenientes do primei-
ro setor (governamental), de doações provenientes do segundo 
setor (empresarial de fins econômicos), do terceiro setor (organi-
zações não governamentais) e de pessoas físicas. O GRAACC tam-
bém arrecada fundos por meio da realização de eventos.

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

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

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

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

•  CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistên-
cia Social na área de saúde, portaria nº 1348 de 01/12/2014

•  CMDCA - Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente nº 1083/04

Em 2007, o GRAACC inaugurou uma Casa de Apoio para hos-
pedar crianças e adolescentes em tratamento no Instituto de 
Oncologia Pediátrica (IOP) e seus acompanhantes. O GRAACC 
firmou acordo com o Instituto Ronald McDonald para viabiliza-
ção da assistência às crianças e aos adolescentes em tratamen-
to de câncer, que tem sido renovado anualmente.

Para tanto, e a fim de atender ao referido acordo à área de 

VARIAÇÃO NOS 
ATIVOS E PASSIVOS 2018 2017

(Aumento) redução  
dos ativos
Recursos vinculados  
à convênios 3.179 (3.546)

Créditos a receber 1.663 (4.469)

Estoques 41 (75)

Outros créditos (1.328) 51 

Depósitos judiciais 20 (18)

(Redução) aumento  
dos passivos 

Fornecedores 280 766

Salários e encargos sociais 342 (135)

Obrigações fiscais a recolher 176 91

Outras obrigações (176) 44

Subvenção e convênios (2.687) 2.916

Caixa líquido proveniente 
das atividades operacionais 22.367 4.928

Fluxos de caixa 
das atividades de 
investimentos

Aquisições de bens do ativo 
imobilizado (6.153) (11.599)

Caixa líquido (aplicado 
nas) atividades de 
investimentos (6.153) (11.599)

Aumento (Redução)  
do caixa e equivalentes  
de caixa 16.214 (6.671)

Demonstração  
do aumento  
(redução) do caixa e  
equivalentes de caixa

No início do exercício 5.908 12.579

No fim do exercício 22.122 5.908

Aumento (Redução) do caixa 
e equivalentes de caixa 16.214 (6.671)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 - GRAACC 47

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

atuação da Casa de Apoio, a diretoria do GRAACC promoveu a 
constituição, em 30 de agosto de 2006, de uma nova Entidade, 
denominada Entidade Casa da Família, cujo objetivo exclusivo 
será a administração da Casa de Apoio.

O GRAACC é uma organização sem fins lucrativos, criado com a 
missão de garantir a crianças e adolescentes com câncer, den-
tro do mais avançado padrão científico, o direito de alcançar 
todas as chances de cura com qualidade de vida. Para alcançar 
este objetivo construiu e mantém um hospital, referência no 
tratamento da doença, que atende pacientes de todo o Brasil, 
garantindo uma assistência de qualidade e humana, com altas 
taxas de cura. O GRAACC atua também no desenvolvimento de 
pesquisas e na capacitação de profissionais especializados, o 
que permite a disseminação de conhecimento. 

Em 2017 o Hospital do GRAACC recebeu a certificação hospitalar 
da Joint Commission International (JCI). Uma auditoria externa 
norte-americana avaliou a excelência dos serviços prestados no 
hospital e julgou que a instituição adota medidas de segurança 
de padrão internacional no tratamento dos pacientes. A acredita-
ção hospitalar, além de confirmar a qualidade dos profissionais 
e da infraestrutura, também reforça o modelo de gestão corpo-
rativa. O GRAACC ainda conquistou mais dois reconhecimentos. 
Os colaboradores avaliaram as práticas de gestão, como credi-
bilidade, respeito e ambiente de trabalho, e o resultado foi a en-
trada da instituição para o ranking das Melhores Empresas para 
Trabalhar – Great Place to Work – na categoria Saúde – Hospitais, 
em 2018 o GRAACC entrou pela segunda vez no ranking. Já da 
sociedade veio a homenagem com o prêmio de melhor ONG na 
área da Saúde para se doar, que reconhece instituições que pre-
zam pela transparência e pela eficiência na gestão das doações. 

Em 2018, o GRAACC atendeu 4.241 crianças e adolescentes, sen-
do 528 novos casos, e realizou 38.721 consultas médicas, 19.698 
aplicações de quimioterapia, 2.222 procedimentos cirúrgicos, 69 
Transplantes de Medula Óssea, entre outros procedimentos. 

O ano de 2018, foi marcado com o início da realização de pes-
quisas genéticas no GRAACC, que analisarão as mutações mais 
frequentes em 500 pacientes com tumores no sistema nervoso 
central, leucemias e retinoblastoma. Um passo muito importan-
te para a realização de novos protocolos de tratamento.

2. Base de preparação

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

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelo Con-
selho Fiscal e Administração da Entidade em 22 de abril de 2018.

3. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no 
custo histórico, com exceção dos seguintes itens reconhecidos 

no balanço patrimonial:

•  os instrumentos financeiros não derivativos mensurados e 
atualizados pelo valor justo por meio do resultado;

•  ativo imobilizado recebido em doação mensurado ao va-
lor justo.

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

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

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

A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída 
em montante considerado suficiente pela Administração para 
suprir as eventuais perdas na realização dos créditos.

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

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

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

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

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

7. Receitas com trabalhos voluntários
As receitas com trabalhos voluntários são mensuradas ao seu 
valor justo levando-se em consideração os montantes que a 
Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em 
mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são re-
conhecidas no resultado do exercício em contrapartida a outras 
despesas também no resultado do exercício. Em 31 de dezem-
bro de 2018, a Entidade registrou o montante de R$ 2.077 (R$ 
2.120 em 2017) de receitas com voluntários.

14. Subvenção e convênios
(a)  Subvenções e convênio referem-se a recursos obtidos de 

terceiros para a realização de objetivos de interesse co-
mum. Os recursos recebidos e não empregados estão apre-
sentados no ativo circulante, na rubrica de recursos vincula-
dos a convênios (nota 9).

2018 2017

Subvenções e convênios (a) 31.078 33.742

Terreno (b) 4.447 4.447

Diferidas edificações e reformas (c)  7.788 8.005

Diferidas máquinas e equipamentos (c) 17.924 17.730

61.247 63.924

Subvenções Passivo Circulante 33.920 36.325

Subvenções Passivo não Circulante 27.317 27.599

18. Receitas com captações de recursos

2018 2017

Doações de pessoas físicas e jurídicas (a) 49.777 49.061

Outros eventos (b) 23.886 12.602

Eventos McDia Feliz (b) 7.224 5.689

Governamentais 12.722 12.868

Doação de bens e Materiais/amortiz  
rec. diferidas 3.113 3.425

96.722 83.645

(a). Doações
No exercício de 2018, a Entidade recebeu doações em dinhei-
ro no valor de R$ 49.777 (R$ 49.061 em 2017) de diversas pes-
soas 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. Adicional-
mente, com o apoio de voluntários na venda de souvenirs, 
bem como de padrinhos e patrocinadores desta campa-
nha, de acordo com o plano de trabalho firmado entre o 
Instituto Ronald McDonald e o GRAACC. 
O GRAACC também obteve recursos líquidos no valor de 
R$ 24.853 (R$ 12.602 em 2017) por meio de outros even-
tos programados anualmente pela própria Entidade, bem 
como por iniciativa de empresas doadoras. Em 2018 os 
principais eventos foram: Doações PF/PJ R$ 5.157, relacio-
namento institucional R$ 7.249, investimento para obra  
R$ 2.572, empresas investidoras R$ 4.348 e outros R$ 4.560.

25. Imunidade do imposto de renda e isenção das contri-
buições previdenciárias e sociais 
O GRAACC é uma Entidade sem fins lucrativos, imune de re-
colhimento 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 se-
guintes: (a) contribuição para o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) - isenta do pagamento da contribuição patronal 
incidente sobre o montante da folha de pagamento; (b) Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - imune 
do recolhimento de 2% sobre os serviços prestados à pessoa 
jurídica e física (convênios e particulares); (c) Imposto sobre 
Transmissão “Causa Mortis” e Doações (ITCMD) isenta nos 
termos do artigo 4º do Decreto nº 46.665/02 e Resolução 
conjunta SF/SJDC - 1º a 5º de dezembro de 2002; e (d) Contri-
buição 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 edu-
cação e assistência social, de caráter filantrópico que preen-
cham as condições e requisitos do artigo 12 da Lei nº 9.532, 
de 10 de dezembro de 2007 são isentas do recolhimento da 
COFINS o montante das receitas relativas às atividades pró-
prias, de repasses e financeiras.

Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias 
somente àquelas decorrentes de contribuições, doações, 
anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembleia ou 
estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem ca-
ráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e 
ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais (IN SRF nº 247, 
de 2002, artigo 47,§ 2º).

Os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do 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 financeiras de acordo com o Decreto nº 5.442, de 
2005, estão reduzidas à alíquota de 0% (zero) da COFINS.
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26. Renúncia fiscal
Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002 (R1) - enti-
dade sem finalidade de lucros, a Entidade apresenta a seguir 
a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para o exer-
cício de 31 dezembro de 2018 e 2017:

• IRPJ (Imposto de renda da Pessoa Jurídica)

• CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)

•  COFINS (Contribuição para o Financiamento da Segurida-
de Social) sobre as receitas próprias

• ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza)

• Cota Patronal - INSS 

27 Atendimento SUS
Em observância ao art. 4º da Lei Federal nº 12.101 de 27 de 
novembro de 2009, aos art.19 e 20 do Decreto federal nº 
7.237 de 20 de julho de 2010 e ao art. 24 da Portaria do Mi-
nistério da Saúde nº 1.970 de 16 de agosto de 2011, o núme-
ro 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:

2018 -  
QUANTIDADE 

DE ATENDI-
MENTO %

2017 -  
QUANTIDADE 

DE ATENDI-
MENTO %

Atendimentos 
ambulatórias

SUS 214.204 92 206.906 95

Convênios e 
particulares 17.570 8 12.468 5

231.774 100 219.374 100

Internações 
hospitalares

SUS 11.857 84 11.493 86

Convênios e 
particulares 2.276 16 2.313 14

14.133 100 13.806 100

Conforme Art. 32 da portaria 1970/2011, o mínimo de 60% 
(sessenta por cento) de prestação de serviços ao SUS será 
apurado por cálculo percentual simples, com base no total 
de internações hospitalares, medidas por paciente-dia, e no 
total de atendimentos ambulatoriais realizados pela entida-
de para pacientes do SUS e não SUS.

28 Gratuidades
Em atendimento aos itens 13, 16 e 17 da ITG 2002 (R1) - en-

tidade sem finalidade de lucros e portaria do ministério da 
saúde nº 834 de 26 de abril de 2016, art. 23, a Entidade apre-
senta a seguir os valores, bem como o número de atendi-
mentos concedidos à título de gratuidade para o exercício de 
31 dezembro de 2018 :

Valorização  
das gratuidades  
concedidas em 2018 786

NATUREZA DAS 
GRATUIDADES 
CONCEDIDAS QUANTIDADE

Atendimento  
de urgência 663

Consulta de 
profissionais multi 
disciplinar 1.007

Consultas médicas 2.657
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Vice-Presidente
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