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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

O ano de 2020 será sempre lembrado como aquele em que um 
vírus foi capaz de fazer a humanidade parar e se adaptar a 
uma outra forma de se relacionar entre si e com o mundo. 
 
Mas também foi o ano em que a ciência teve sua 
importância reconhecida na busca de soluções para essa 
crise de saúde global, e os cientistas mostraram-se incan-
sáveis na busca por respostas, com estudos e vacinas que 
trazem esperança para conter a disseminação do Sars-CoV-2.  
 
Médicos e profissionais da saúde tomaram o protagonismo e 
estão salvando vidas, enquanto entendem como se comporta 
essa nova doença.
  
No Hospital do GRAACC, nos orgulhamos da atuação das 
equipes médica, multiprofissional e administrativa no enfren-
tamento da Covid-19. Tendo o paciente como foco principal do 
cuidado, nossos profissionais foram exemplares no atendimen-
to de crianças e adolescentes com câncer, que fazem parte do 
grupo de risco do novo vírus, proporcionando proteção para 
que pudessem seguir com o tratamento, com todas as chances 
de cura. Foram diversos aprendizados, adaptações e desen-
volvimento de protocolos, tudo realizado com muita eficiência. 
 
Durante esse período tão desafiador, alcançamos uma grande 
conquista: fomos reacreditados por uma das maiores certifi-
cações de saúde do mundo, a Joint Comission International, 
demonstrando que continuamos focados em garantir a 
nossos pequenos pacientes mais qualidade e segurança 
em nossos processos.

Também alcançamos a marca de mil aplicações de 
quimioterapia intra-arterial, um tratamento inovador contra o 
tumor ocular, que aumenta as chances de preservar a visão 
de nossos pacientes e reduz a necessidade da cirurgia de 
enucleação. Destacamos ainda nossa produção científica, 
pesquisando novos procedimentos e terapias para oferecer 
cura, com qualidade de vida, aos mais de 3.800 pacientes 
que contaram conosco e realizaram seu tratamento em nosso 
hospital em 2020.  

Mas nada disso seria possível sem a solidariedade de inúmeras 
empresas e pessoas, como você. A nossa rede de doadores 
mostrou-se parceira neste momento tão difícil. Foram inúmeras 
as contribuições e doações que nos permitiram continuar de 
portas abertas para oferecer um tratamento de excelência, 
integral e humano a crianças e adolescentes com câncer. 

Agradecemos imensamente a todos e temos esperança que, 
juntos, superaremos essa fase em breve.

Sergio Amoroso
PRESIDENTE DO GRAACC
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E O COMBATE 
AO CÂNCER 
INFANTOJUVENIL 
 
O câncer infantojuvenil é um desafio de saúde pública no mundo e 
no Brasil. Em nosso país, é a primeira causa de morte por doença 
entre pessoas de 1 a 19 anos de idade. Com diferenças em relação 
ao câncer adulto, a doença pediátrica não tem formas de prevenção 
cientificamente comprovadas; portanto, o diagnóstico precoce, 
somado ao atendimento em centros especializados, é o caminho 
para elevar as chances de cura com qualidade de vida. 
 
Foi com o objetivo de oferecer tratamento médico digno, humanizado 
e adequado para crianças e adolescentes com câncer que o médico 
e professor Dr. Antonio Sérgio Petrilli, o engenheiro Jacinto Guidolin 
e a voluntária Lea Mingione fundaram o GRAACC em 1991. Foi 
instituído como uma associação civil de direito privado sem fins 
lucrativos, de caráter assistencial, beneficente e filantrópico. Quando 
o GRAACC surgiu, as poucas estatísticas registradas pelo Ministério 
da Saúde apontavam que a média das chances de cura do câncer 
pediátrico era de aproximadamente 41% na cidade de São Paulo 
(MIRRA, 2004). Em 1998, a instituição inaugurou um hospital 
próprio, em parceria técnico-científica com a Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), que, em 2013, dobrou seu tamanho, com 
a construção de um novo prédio de nove andares, alcançando 
8.804 m² de área construída. Vinte e nove anos depois de sua 
fundação, o GRAACC possui um dos maiores e mais reconhecidos 
hospitais especializados no tratamento do câncer infantojuvenil da 
América Latina. São tratados cerca de 4 mil pacientes pediátricos 
ao ano e a taxa média de cura é de aproximadamente 71%, 
índice acima da média nacional, que é de 64% (INCA, 2016). 

MISSÃO
Garantir a crianças e adolescen-
tes 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, prioritaria-
mente para crianças e jovens de bai-
xa renda, promovendo impacto na 
assistência à saúde.

VALORES
Competência 
Ética
Transparência 
Solidariedade 
Trabalho em equipe
Igualdade nas relações 
Sustentabilidade

Nossa história

As atividades hospitalares e institucionais são realizadas por mais de 
700 funcionários, com o apoio de 500 voluntários. Localizado na Vila 
Clementino, em São Paulo, o Hospital do GRAACC recebe crianças e 
adolescentes de diversas regiões do país, oferecendo tudo o que o 
tratamento oncológico pediátrico exige em um único lugar: centro 
de diagnóstico, quimioterapia, radioterapia, transplante de medula 
óssea, centro cirúrgico, UTI pediátrica, entre outros serviços. Seus 
diferenciais são a experiência das equipes médica, assistencial e 
multiprofissional, os ambulatórios divididos por tipos de tumores, que 
permitem que o oncologista pediátrico conheça muito mais sobre 
cada tipo de doença, e a humanização no atendimento hospitalar. 
 
O Hospital do GRAACC é certificado como entidade beneficente 
de assistência social (CEBAS), habilitado como Unidade de Alta 
Complexidade em Oncologia (UNACON) exclusiva para atendimento 
pediátrico e recebeu em 2020 a reacreditação da Joint Commission 
International (JCI), um dos mais importantes selos mundiais na área da 
saúde, que atesta a qualidade e reconhece a excelência nas práticas 
hospitalares contínuas, com padrões internacionais. 
 
Tudo isso só é possível como resultado da tríplice aliança em que 
a sociedade apoia, doa e se voluntaria, o empresariado participa 
voluntariamente dos Conselhos com foco em gestão eficiente e a 
universidade oferece convênio técnico e científico, que permite o 
desenvolvimento de pesquisa, ensino e extensão, formando novos 
especialistas e difundindo o conhecimento sobre o diagnóstico 
precoce e o tratamento contra o câncer infantojuvenil em todo o Brasil.

1991

1993

1999

2007

2001

20041995

1998
Fundação do 
GRAACC Inauguração da Casa Ronald 

McDonald São Paulo – Moema.

Início das obras do Hospital 
do GRAACC.

Inauguração do 
Hospital do GRAACC

Inspirado pelo modelo 
inovador do St. Jude Children’s 
Research Hospital, de Memphis, 
nos Estados Unidos, que 
unia os conhecimentos da 
universidade, a gestão do 
empresariado e o voluntariado 
da sociedade, o médico Dr. 
Sérgio Petrilli, o engenheiro 
Jacinto Guidolin e a voluntária 
Lea Della Casa Mingione fundam 
o GRAACC. No primeiro ano, 
foram atendidos 44 casos novos.

O Hospital do GRAACC é inau-
gurado, com 11 andares em uma 
área de  4.200 m².  Uma parceria 
técnico-científica com a Uni-
versidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) assegura o ensino e a 
pesquisa dentro da instituição, 
permitindo disseminar conhe-
cimento e contribuir para o au-
mento das chances de cura do 
câncer infantil em todo o país.

Inauguração da primeira casa de 
apoio para pacientes do GRAACC.

Início das atividades do 
Centro Cirúrgico, do Centro 
de Transplante de Medula 
Óssea Instituto Ronald 
McDonald e do Laboratório 
de Criopreservação de  
Medula Óssea.

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

Inauguração do Centro de 
Diagnóstico por Imagem e  
da Quimioteca Jari.

Daniela, enfermeira, e Julia,  
paciente do GRAACC

O GRAACC

2008 O Hospital do GRAACC rece-
be habilitação pelo Ministério 
da Saúde para realizar Trans-
plante de Medula Óssea não 
aparentado, quando o pacien-
te não tem doador compatível 
na família.

O Voluntariado do GRAACC foi 
certificado pela ISO 9001 pela 
primeira vez.
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GOVERNANÇA E GESTÃO RECONHECIMENTOS
A rápida evolução da medicina ocorre por meio dos avanços nas 
pesquisas e, na oncologia pediátrica, os resultados disso apontam 
para tratamentos mais precisos e personalizados, já que o câncer 
não é uma doença única, mas um conjunto de tumores diferentes 
que atuam com variadas características em cada organismo. Movido 
pela crença de que crianças e adolescentes não devem ter suas vidas 
encurtadas pelo câncer, o GRAACC dá passos largos nesta direção ao 
investir em pesquisas, recursos humanos e tecnológicos para seguir 
ou definir novos protocolos (como você pode ler na página 20) e 
alcançar todas as chances de cura. Para manter esse progresso no 
conhecimento científico e salvar cada vez mais vidas, é fundamental 

a busca por investimentos, grande parte proveniente de doações, a 
transparência para manter a credibilidade perante a sociedade e a 
gestão eficiente dos recursos. 

Há 29 anos, tudo isso é possível com decisões tomadas sob orientações 
de um Conselho de Administração, formado por oito membros, e um 
Conselho Fiscal, composto por três membros. No modelo de gover-
nança do GRAACC, todos os integrantes dos conselhos são voluntários 
e cumprem mandatos eletivos de quatro anos, podendo ser reeleitos. 

Os conselhos orientam as tomadas de decisões e direcionam o 
planejamento estratégico para o grupo de profissionais do GRAACC. 

NOVO SUPERINTENDENTE GERAL 
 
Em 2020, o GRAACC passou a contar com uma Superin-
tendência Geral, ocupada pelo Dr. André Luis Negrão 
Albanez. Com experiência no setor de saúde, como cardio-
logista clínico, e em administração hospitalar, o novo  Supe-
rintendente Geral chega para consolidar ainda mais a susten-
tabilidade e a inovação na gestão do Hospital do GRAACC, 
liderando e trabalhando em conjunto com as superintendências 
Médica, Administrativa e de Desenvolvimento Institucional. 

A nova gestão tem um olhar voltado ao longo prazo, prezando para que 
a instituição seja perpetuada com base em seu modelo de governança 
e fortalecendo o GRAACC como hospital de excelência e referência 
em oncologia pediátrica na América Latina. 

2011

2013

2014

2015
2017

2018

2019

2020
2016

O Hospital do GRAACC 
dobra de tamanho com a 
inauguração da Unidade 
Pedro de Toledo e 
implanta radioterapia com 
equipamento de última 
geração.

Início das obras de expansão 
do Hospital do GRAACC.

Início das atividades no Cen-
tro de Radioterapia Pediátrica 
do GRAACC.

Conquista da certificação interna-
cional Joint Commission Interna-
tional e inauguração do Espaço 
da Família Ronald McDonald.

Início das obras para ampliar a 
ala de internação. Realizados 700 
transplantes de medula óssea.

Ampliação do atendimento 
com a inauguração de 16 lei-
tos de internação, sendo oito 
apartamentos, e de uma nova 
ala privativa de quimioterapia.

Marca de mil aplicações de 
quimioterapia intra-arterial para 
o tratamento do retinoblastoma, 
com preservação do globo ocular 
na maioria dos casos. Em 2020, 
foram atendidos 390 casos novos.

Inauguração da Sala de 
Simulação Realística para 
treinamento dos profissionais.

Inauguração do Pronto 
Atendimento e do Centro de 
Neurocirurgia — o primeiro 
da América Latina com 
ressonância magnética 
dentro da sala cirúrgica;  e 
início da quimioterapia 
intra-arterial, tratamento 
inovador  para tumor ocular.

“Estou muito honrado em 
fazer parte da equipe do 
GRAACC, que tem no DNA o 
cuidado centrado no paciente 
e o tratamento humanizado. Venho 
com foco em gestão eficiente para trazer resultados de 
impacto para a assistência hospitalar e à saúde financeira 
da instituição em longo prazo”, afirma Dr. André Negrão. 

O GRAACC O GRAACC

Em 2020, o GRAACC entrou, pelo quarto ano consecutivo, para o ranking de Melhores Empresas 
para Trabalhar – Great Place to Work – Saúde – Hospitais. 

Isso significa que os profissionais do GRAACC, mais uma vez, avaliaram positivamente o clima  
organizacional e as práticas consolidadas em gestão de pessoas. O orgulho por oferecer 
medicina de qualidade a crianças e adolescentes com câncer é a principal motivação deles.

Além dessa conquista, o setor de Recursos Humanos do Hospital do GRAACC realizou 22.642 
horas de treinamento com 9.218 participações e contribuiu com as adaptações necessárias 
para reduzir o impacto das mudanças provocadas pela pandemia na rotina dos profissionais.

Pela segunda vez, o Hospital do GRAACC recebeu a certificação pela Joint Commission Internatio-
nal (JCI). Trata-se de um dos mais importantes selos mundiais, que atesta a qualidade e reconhece 
a excelência das práticas hospitalares contínuas com base em padrões internacionais. A JCI é 
o maior e mais antigo órgão de acreditação e definição de padrões internacionais em saúde.  

A avaliação do segundo ciclo de acreditação aconteceu em novembro de 2020, três anos após 
o GRAACC ter sido o primeiro hospital oncológico pediátrico certificado no país, em 2017. 
“O certificado demonstra nosso compromisso com protocolos de segurança no 
ambiente hospitalar, que tornaram-se ainda mais importantes neste momento de 
pandemia, tanto para os pacientes e acompanhantes, quanto para todos os funcionários das diver-
sas áreas que compõem o hospital”, afirma Dr. André Negrão, superintendente geral do GRAACC.  

Para receber a reacreditação, o Hospital do GRAACC passou pelo processo de auditoria, que 
avaliou a gestão de todos os documentos do hospital, políticas, normas e rotinas internas, o 
cumprimento do código de ética da instituição, o gerenciamento de indicadores e planos de 
ação das áreas, além do mapeamento de processos e gestão de riscos.

Todos esses processos fortalecem a cultura de segurança e, como consequência, o Hospital 
do GRAACC promove melhor experiência, sustentada por pilares clínicos e de humanização, 
para profissionais, pacientes e acompanhantes.

MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR

REACREDITAÇÃO  INTERNACIONAL HOSPITALAR

Nossa história

2009 Criação do Serviço de Hemo-
terapia: Unidade de Coleta e 
Transfusão.
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COMPLEXO 
HOSPITALAR GRAACC
REFERÊNCIA EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

ATENDIMENTO EM NÚMEROS - 2020

RESULTADOS

7 1 %
Fonte: Registro Hospitalar de sobrevida global 

em 5 anos após diagnóstico

CASOS NOVOS POR 
ESPECIALIDADES  
EM 2020
 
390 NOVOS PACIENTES

Tumores de Sistema 
Nervoso Central 
(encéfalo e medula espinhal)  
80

Leucemias (sangue) 
71

Retinoblastomas (olhos) 
69 

Linfomas (gânglios linfáticos) 
25

Tumores Ósseos Malignos (ossos) 
22

Tumores de Sistema  
Nervoso Simpático 
20

Sarcomas de Partes Moles 
(músculos e gorduras) 
19

Tumores Renais  
15

Tumores de Células Germinativas 
11

Histiocitoses 
5

Carcinomas (câncer de pele) 
3

Tumores Hepáticos (fígado) 
2

Outros 
48

Davi,  
paciente do  
GRAACC

Taxa média de cura

NOSSA ESTRUTURA 

INDICADORES DE 
QUALIDADE HOSPITALAR

4 6  Leitos de internação 
- 8 apartamentos 

1 0  Leitos de UTI

2 9  Poltronas de 
quimioterapia  
- 5 privativas

85,6% 
dos pacientes 
satisfeitos medida pelo 
Net Promoter Score

49 
Projetos de pesquisa 
aprovados pelo Comitê 
Científico 

2,1 
Índice de rotatividade 
de leito, que mostra a 
eficiência na internação

100% 
de contas prestadas 
nos prazos a convênios 
e parcerias públicas ou 
privadas

1 5  Consultórios

2  Salas cirúrgicas

2  Ressonâncias magnéticas 
de última geração

 

EQUIPE MÉDICA 
E ASSISTENCIAL  
 

No Hospital do GRAACC, os médicos 
oncologistas pediátricos são 
especializados e experientes em 
cada tipo de tumor e contam com 
equipe multidisciplinar para oferecer 
cuidado integral, individualizado e 
centrado no paciente. 

COMPLEXO HOSPITALAR GRAACC

1  Tomógrafo de  
intensidade modulada  

1  Radioterapia com 
tecnologia de intensidade 
modulada 

2 11
Pacientes Radioterapia

1 .9 6 3
Internações

1 . 52 9
Procedimentos Cirúrgicos

6 6
Transplantes de Medula Óssea

2 6.0 0 1
Exames de Imagens

62 1
1ª Consulta

3. 8 8 9
Pacientes atendidos

4 .9 5 8
Radioterapia - Sessões

32 .1 8 3
Consultas Médicas

20.463
Quimioterapias - Aplicações

Internação Radioterapia
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COMPLEXO HOSPITALAR GRAACC

CUIDADO INTEGRAL
O Hospital do GRAACC tem tudo o que há de mais moderno na oncologia pediátrica, para oferecer máxima chance de cura do câncer infantojuvenil. 
Foi o primeiro hospital da América Latina a ter ressonância magnética dentro do Centro Neurocirúrgico.

ESPECIALIDADES EM 
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

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

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

ASSISTÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL

Brinquedoteca Terapêutica

Enfermagem

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Terapia Ocupacional

Psicologia

Nutrição

Odontologia

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

Escola Hospitalar Móvel

 Cuidados Paliativos

Serviço Social

TRATAMENTO

Centro de Transplante de  
Medula Óssea

Centro de Criopreservação de 
Células-Tronco Hematopoiéticas

Centro de Neurocirurgia    
Oncológica com Ressonância  
Magnética

Centro Cirúrgico

Radioterapia de  
Intensidade Modulada

Quimioteca

Pronto Atendimento

Internação

UTI Pediátrica

Sala de Procedimentos 
Invasivos com Anestesia Geral

Serviço de Hemoterapia

COMPLEXO HOSPITALAR GRAACC

CUIDADO CENTRADO 
NO PACIENTE

Em 2020, 390 crianças e adolescentes foram diagnosticados com 

câncer e buscaram tratamento no Hospital do GRAACC. Em meio à 

fase sensível pela qual o mundo está passando por conta da pande-

mia de Covid-19, pais, mães, avós e outros responsáveis receberam 

a notícia de que teriam grandes mudanças em sua rotina. A média 

de tempo de tratamento do câncer infantojuvenil é de 18 meses e, 

mesmo seguindo o conceito de hospital-dia, em que o paciente 

não permanece em internação, são demandadas muitas horas para 

procedimentos, exames e consultas. A notícia do diagnóstico é difícil 

de ser recebida e de ser dada, mas é a partir desse momento que 

é iniciado o vínculo com os profissionais de saúde, algo capaz de 

desenvolver confiança entre eles, elevar a adesão ao tratamento e 

diminuir as dores físicas e emocionais. Essas conversas entre as 

famílias e os médicos são tão importantes que o GRAACC prioriza 

a capacitação de seus profissionais e expande o conhecimento a 

futuros médicos, abordando todos os anos essa temática junto a 

residentes e equipes da assistência que atuam no hospital. 

Como a criança e o adolescente são o centro do cuidado no GRAACC, 

eles têm acesso às informações sobre o próprio tratamento e são 

assistidos em um ambiente que promove o bem-estar e 

favorece a recuperação. Tudo isso é realizado de acordo 

com a faixa etária do paciente, por vezes ocorrendo de ma-

neira mais lúdica, para os mais novos, outras, de maneira 

mais informal, para os adolescentes. Cada procedimento no 

Hospital do GRAACC também considera as particularidades do 

paciente, bem como o tempo necessário para interagir com 

as famílias. 

A instituição segue as diretrizes da Política Nacional de Humanização 

(PNH), que preveem a melhoria na qualidade e eficácia dos serviços 

prestados entre os trabalhadores da saúde, pacientes, hospitais 

e comunidades. Como consequência, os profissionais também 

sentem satisfação em oferecer às crianças e aos adolescentes, 

além dos recursos para obter o máximo resultado no tratamento, 

conforto, segurança, espaço lúdico e oportunidades de brincar, se 

entreter, aprender e criar.

INICIATIVAS DE HUMANIZAÇÃO
O ambiente hospitalar do GRAACC foge do que é o estereótipo 

de um hospital comum. O acolhimento tem início no projeto de 

arquitetura, que inclui curvas e cores para trazer a sensação de 

maior flexibilidade, movimento e imaginação para as crianças. 

Iniciativas dos profissionais no atendimento podem lembrar 

brincadeiras, mas fazem toda a diferença no tratamento dos 

pacientes. Cenas possíveis de serem vistas no hospital são: 

a música favorita do paciente tocando durante a sessão de radio-

terapia, a mãe deitando abraçada ao filho na maca para “ensaiar” 

o exame de ressonância magnética, um videogame sendo o foco 

da sessão de fisioterapia, um balanço contribuindo para a rea-

bilitação do equilíbrio em bebês, bonecas passando por todos 

os procedimentos pelos quais as crianças serão submetidas 

antes delas, diplomas premiando os corajosos e o badalar do 

Sino da Vitória incentivando que cada etapa do tratamento seja 

vencida e celebrada. 

“Somos um hospital de oncologia pediátrica que tem como 

princípio o acolhimento de nossos pacientes e seus pais. Nos 

alegra muito quando a equipe se propõe a criar ações que pos-

sam trazer bem-estar e conforto às crianças e aos adolescentes 

que frequentam o GRAACC e que extrapolam nossas iniciativas 

de humanização do atendimento hospitalar. Incentivamos 

essas iniciativas para que sejam cada vez mais frequentes nos 

ambientes hospitalares”, diz Dr. André Negrão, superintendente 

geral do GRAACC.

Dr. Guilherme, 
médico, e Gustavo, 

paciente do GRAACC

ReabilitecaRadioterapia
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O GRAACC 
DURANTE A PANDEMIA
Para uma criança, crescer tendo que combater um câncer é um 
enorme desafio. Além de todo o tratamento quimioterápico, ela 
ainda precisa lidar com os eventos adversos da doença e do 
tratamento. Um deles é a diminuição da imunidade, o que a torna 
mais suscetível a infecções.

Em 2020, o mundo ficou frente a um novo coronavírus, denomi-
nado SARS-CoV-2, e causador da doença Covid-19. A preocu-
pação com o contágio do vírus e desenvolvimento de formas 
graves da doença tornou-se iminente e a equipe do Hospital do 
GRAACC precisou se adaptar para que o tratamento oncológico 
das crianças fosse mantido com segurança num momento tão 
delicado. Sabemos que o câncer não espera e é necessário 
combatê-lo com tratamento eficaz e imediato para haver mais 
chances de cura. Por outro lado, medidas de proteção máxima 
tornaram-se ainda mais necessárias para impedir a chegada do 
vírus a nossos pacientes. 

Diante de todo esse contexto, o Hospital do GRAACC se 
fortaleceu. Definiu um protocolo de reconhecimento preco-
ce e tratamento do SARS-CoV-2 baseado na literatura vigente 
e manteve o tratamento oncológico de mais de 3.800 crianças e 
adolescentes em 2020, com toda a segurança necessária. 
Os profissionais de diversos setores do hospital aprenderam como 
tratar a nova doença e buscaram, com todos os recursos, os melho-
res desfechos clínicos quando houve infecção pelo SARS-CoV-2.

PROTOCOLOS 
INTERNACIONAIS

O Hospital do GRAACC é o centro coordenador no 
Brasil de dois projetos internacionais de pesquisa 
clínica que reúnem dados para o melhor enten-
dimento sobre a Covid-19 em crianças e adoles-
centes com câncer. Um deles estuda a infecção 
por Sars-CoV-2 em crianças imunodeprimidas e 
o outro analisa se houve impacto nas cirurgias de 
tumores pediátricos durante a pandemia. Ambos 
devem ter conclusão e publicação em 2021.

Daniela, enfermeira, 
e Daniel, paciente 
do GRAACC

Marco Antônio, 
paciente do GRAACC

UNIDADE RESPIRATÓRIA PEDIÁTRICA 

Foi estabelecido um fluxo de atendimento diferenciado para os pacientes que apre-
sentam sintomas respiratórios, como febre, coriza, tosse, falta de ar e dor muscular. 
Essas crianças passaram a ter uma entrada diferenciada no hospital, sendo submetidas a 
uma avaliação direcionada em um espaço adaptado para atendê-las com segurança, de-
nominado Unidade Respiratória Pediátrica (URP). Esse local representa uma das principais 
medidas para impedir e conter a disseminação do vírus dentro do hospital. 

“Tivemos de aprender com cada um dos nossos casos e desenvolver protocolos exclusivos, 
já que,  até o momento, não se dispõe de terapia específica para a Covid-19. E a triagem 
especial foi fundamental para a segurança de nossos pacientes e funcionários”, explica o 
Dr. André Negrão, superintendente geral do Hospital do GRAACC.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Ao ter resultado positivo para coronavírus, o paciente do GRAACC passa por raio-x de
tórax e, quando necessário, tomografia para a avaliação do comprometimento pulmonar.
Esta é uma das facilidades do hospital, que possui um Centro de Diagnóstico por Imagem
com equipamentos de última geração e laudos técnicos produzidos por especialistas com
olhar diferenciado em tudo o que é importante para o exame de uma criança com câncer.

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
O hospital é um dos poucos a utilizar um equipamento de hemodiálise contínua de 
última geração, funcionando como um filtro para eliminar as toxinas e outras substâncias do 
sangue, incluindo os medidores inflamatórios usados no tratamento. Isso é importante para a 
recuperação renal de alguns pacientes graves de Covid-19. 

SALA DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA
Durante todo o ano de 2020, os profissionais do GRAACC foram treinados em proce-
dimentos específicos contra a nova doença, com o uso de manequins robóticos que 
simulam as reações de pacientes de diferentes faixas etárias, com o objetivo de prevenir 
a disseminação da Covid-19 e garantir a segurança dos pacientes. 

SERVIÇO DE CONTROLE DE 
INFECÇÃO HOSPITALAR (SCIH)
O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar atua em diversos setores do Hospital e, entre suas 
funções, elabora protocolos clínicos de diagnóstico, tratamento e prevenção das infecções 
relacionadas à assistência à saúde. Além disso, tem a responsabilidade de se manter atualizado 
em relação a todas as doenças, como é o caso da Covid-19.

Diante desse novo cenário pandêmico, a equipe reforçou protocolos de prevenção, passou 
a utilizar novas tecnologias para desinfecção de ambiente, como um aparelho nebulizador, 
promoveu campanhas de educação continuada em parceria com outros setores, demonstrou 
a importância da utilização dos equipamentos de proteção individual com segurança, atuou 
junto à engenharia hospitalar para adaptação de ambientes de internação seguros, como 
quartos com pressão negativa e estabeleceu fluxo de coleta de amostras respiratórias para 
diagnóstico em ambiente protegido e seguro. 

Toda a equipe médica do Hospital do GRAACC foi treinada em relação ao protocolo clínico 
de diagnóstico e tratamento da Covid-19. De acordo com esses protocolos é recomendado 
fazer a coleta de biomarcadores inflamatórios e fatores de coagulação, além de exames de 
imagem que permitem o reconhecimento das complicações precoces e, consequentemente,  
a intervenção terapêutica em tempo hábil para evitar um desfecho desfavorável. 

O SCIH institui todas as medidas de proteção e segurança e tem monitorado a adesão a elas. 

Unidade Respiratória 
Pediátrica

UTI Pediátrica

Sala de Silumação 
Realística
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CFORT 
 
Desde 2005, o GRAACC mantém a Clínica Multiprofissional de 
Atendimento aos Pacientes Fora de Tratamento (CForT), onde 
acompanha crianças e adolescentes a partir do segundo ano de 
alta do tratamento, com o objetivo de diminuir os efeitos tardios, 
diagnosticar precocemente novos tumores e proporcionar qualidade 
de vida a longo prazo. Neste ano, o número de pacientes atendidos 
foi reduzido e, em alguns casos, foi oferecido atendimento remoto 
para maior segurança dos pacientes, familiares e profissionais. 
Em 2020, a CForT alcançou a marca de 1900 atendimentos a 

672 diferentes pacientes.

PSICOLOGIA

Autorizado pelo Conselho Federal de Psicologia, durante a pandemia 
o atendimento remoto foi oferecido como alternativa aos novos 
pacientes e às famílias de crianças e adolescentes internados. 
No ano, 5.696 sessões foram realizadas, sendo 129 remotamente.  

REABILITAÇÃO

Profissionais de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional 
ofereceram virtualmente orientações para exercícios que poderiam 
ser conduzidos pelos pacientes em casa, sob a supervisão de seus 
responsáveis em casa.  Em 2020, os números de sessões realizadas 
pela reabilitação foram de:

Fisioterapia motora: 4.106 sessões 

Fisioterapia respiratória: 19.823 sessões | 939 pacientes, 

90% deles em internação 

Fonoaudiologia: 1.993

Terapia ocupacional: 588

Atendimento total: 26.510

ESPAÇO DA FAMÍLIA E 
BRINQUEDOTECA
 
Esses locais de interação entre os pacientes e familiares 
foram fechados temporariamente durante este período e deram lugar 
respectivamente à Unidade de Atendimento aos Pacientes Sinto-

máticos e a mais uma sala de coleta de exames, propiciando maior 

distanciamento entre as pessoas.

SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social passou a atender algumas solicitações das 

famílias dos pacientes via e-mail para diminuir o fluxo de pessoas 

no hospital. O setor orienta familiares e  responsáveis nos 

primeiros dias após a confirmação do diagnóstico, facilitando 

o acesso a seus direitos.

SERVIÇO DE HEMOTERAPIA 

O Hospital do GRAACC realiza constantemente campanhas de 

conscientização sobre doações de sangue, já que os pacientes 

oncológicos apresentam grande demanda transfusional, tanto por 

conta dos tratamentos de alta complexidade quanto de quimioterapias, 

quadros de infecção ou procedimentos cirúrgicos, quanto pela própria 

doença de base, como as leucemias.

Em 2020, as campanhas foram intensificadas em razão da queda 
de doações em hemocentros, como o parceiro do GRAACC, a 
Associação Beneficente de Coleta de Sangue (Colsan). O Ser-
viço de Hemoterapia do hospital utilizou quase 9.500 unidades 
de hemocomponentes no ano e realizou 64 procedimentos de 
aférese, sendo a maioria deles para coleta de células-tronco 
hematopoiéticas para transplante de medula óssea.

ESCOLA MÓVEL
Pacientes acima de cinco anos têm acesso à educação durante o 
tratamento oncológico no GRAACC. Neste ano, as aulas individuais, 
que seguem o programa da escola de origem da criança ou adoles-
cente, passaram a acontecer no formato on-line. Foram ministradas 
7.153 aulas para 136 alunos.

ATENDIMENTO 
COM SEGURANÇA
Para que o atendimento não parasse, o Hospital do GRAACC 

reforçou ações educativas sobre a prevenção contra o corona-

vírus para os públicos que o frequentam e tomou medidas para 

reduzir o número de pessoas dentro do hospital, como o maior 

espaçamento nos agendamentos. 

Thalita, enfermeira, e Victoria 
paciente do GRAACC

Vani, voluntária, 
e Alice, paciente  
do GRAACC

CASA RONALD MCCDONALD 
SÃO PAULO – MOEMA
A casa de apoio que oferece hospedagem, alimentação e 
transporte aos pacientes do GRAACC vindos de fora da Grande São 
Paulo foi a pioneira a desenvolver plano de reabertura aprovado 
pelo programa internacional da Ronald McDonald House Charities 
(RMHC). Ela contou com orientações da Infectologia Pediátrica do 
GRAACC e seus protocolos de conduta foram usados como refe-
rência para as demais seis casas do programa na América Latina.

VOLUNTARIADO
Presente em toda a história institucional do GRAACC, o Voluntariado 
tem a excelência de suas atividades certificada pela ISO 9001 e 
é composto por mais de 500 pessoas, que atuam nas áreas de 
apoio à assistência, serviços, sustentabilidade, relações públicas 
e na administração do grupo. Em 2020, as atividades presenciais 
foram suspensas durante grande parte do período e, ao final do 
ano, foram sendo retomadas gradativamente, respeitando os 
protocolos de segurança. Ainda assim, foram oferecidas mais 
de 40 mil horas de voluntariado no ano, incluindo atendimentos 
de humanização a distância, em casos mais necessários, aos 
pacientes e familiares.  

Também foi lançado o projeto “Conhecendo a Alma do GRAACC”, 
que consiste no envio de boletins virtuais que ampliam o conhe-
cimento dos voluntários sobre a instituição e mantém o grupo 
motivado sobre a importância de sua atuação. 

Nos meses de outubro e novembro, foi realizada a 4ª Jornada 
do Voluntariado, em formato de live, com o tema “Excelência e 
Inovação” e a participação do velejador Lars Grael e da bailarina 
Ana Botafogo. 
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CONHECIMENTO 
COMPARTILHADO
Disseminar informações para elevar as chances de cura do câncer pediátrico é um compromisso do GRAACC. Confira algumas ações 
realizadas em 2020.

WEBINARS E CARTILHAS
 
Um dos efeitos da pandemia de Covid-19 foi a diminuição de 
consultas periódicas presenciais com pediatras, impactando as 
investigações de doenças de alta complexidade, como o câncer 
infantojuvenil. Diante desse cenário, o GRAACC intensificou seu 
propósito de estimular o diagnóstico precoce e realizou uma 
série de atividades para conscientizar pais e profissionais da 
saúde sobre os sinais e sintomas da doença.  
Para os profissionais de saúde, o hospital preparou uma 
série de webinars com temas sobre o impacto da pandemia no 
tratamento de pacientes pediátricos oncológicos, o diagnóstico 
e as condutas médicas no enfrentamento dos tumores mais 
comuns na infância. 

Para pais e responsáveis pelo cuidado de crianças e adolescentes, 
foram disponibilizadas gratuitamente cartilhas com informações 
sobre identificação de sinais e sintomas do câncer infantil, além 
de esclarecer as principais características dos tumores pediátricos 
de maior incidência e seus tratamentos.

As cartilhas, que são gratuitas, podem ser conhecidas no link  
graacc.org.br/publicacoes.

Já a série de webinars está disponível no canal do GRAACC no 
YouTube: youtube/graaccsp.

LIVROS
Em 2020, a editora Appris lançou o livro “Implicações do câncer da 

criança no processo de alfabetização”, com a autoria dos fundadores 

da Escola Móvel do GRAACC, os professores Eduardo Kanemoto (in 

memoriam) Amália Neide Covic e do Superintendente Médico do 

GRAACC, Dr. Antonio Sérgio Petrilli. A publicação é resultado do trabalho 

desenvolvido no Hospital do GRAACC e é direcionado a professores 

que lecionam em ambiente hospitalar. Os valores obtidos por direitos 

autorais foram doados à instituição. 

As fisioterapeutas motoras do GRAACC, Liliana Yu Tsai e 

Luciana Nakaya, escreveram sobre suas especialidades no 

hospital, tumores ósseos e de sistema nervoso central, para o livro 

“Oncologia para fisioterapeutas”, lançado também em 2020 pela 

editora Manole. 

INFECTOLOGIA
O GRAACC participou do maior congresso latinoamericano sobre 

doenças fúngicas invasivas, o 18ª INFOCUS LATAM, com a chefe do 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital, a infectologista 

Dra. Fabianne Carlesse. Ela também palestrou sobre Covid-19 em 

crianças com câncer no Congresso da Sociedade Latinoamericana 

de Infectologia Pediátrica.

CONGRESSO DE TUMORES RENAIS
A diretora clínica do Hospital do GRAACC, Dra. Monica Cypriano, 

integra o Grupo Brasileiro de Tumores Renais da Sociedade 

Internacional de Oncologia Pediátrica (GBTR - RTSG da SIOP) e fez 

parte da organização do congresso, realizado em março, no Rio de 

Janeiro. A médica, que é especialista em tumor de Wilms, falou sobre 

quimioterápicos utilizados no tratamento.

RADIOTERAPIA PARA TUMOR DE WILMS 
 

A revista científica Pediatric Blood Cancer publicou um estudo 

desenvolvido no Hospital do GRAACC em fevereiro de 2020. 

“O estudo mostrou vantagens da técnica VMAT para tratar tumor de 

Wilms com menos efeitos tardios, preservando o rim remanescente 

e causando menor toxicidade aos órgãos sadios”, explica o 

coordenador do Serviço de Radioterapia do Hospital do GRAACC, 

Dr. Michael Chen.

DIAGNÓSTICO DE TUMOR OCULAR

O oftalmologista do Hospital do GRAACC, Dr. Luiz 

Fernando Teixeira, ministrou um curso para médicos e 

residentes sobre o oftalmoscópio direto e a tecnologia portátil Eyer, 

que pode ser integrada ao smartphone para facilitar o diagnóstico do 

retinoblastoma no consultório pediátrico.

COMUNICAÇÃO DE CUIDADOS 
PALIATIVOS

Com base na experiência em Cuidados Paliativos para crianças e ado-

lescentes com câncer, a oncologista pediátrica Dra. Carlota Blassioli 

e a enfermeira Carolina Kasa produziram um documento educativo 

para ajudar profissionais de saúde, principalmente os residentes, no 

processo de comunicação aos familiares e aos pacientes com Covid-19.

TUMORES NO SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL (SNC)

O neurocirurgião do Hospital do GRAACC, Dr. Marcos Devanir Silva da 

Costa, foi autor principal do estudo “Gliomas de alto grau em crianças 

e adolescentes:qual o papel da reoperação?”, publicado pela revista 

científica Journal of Neurosurgery: Pediatrics.

As coordenadoras do tratamento de tumores no SNC, a Dra. Nasjla 

Saba e a Dra. Andrea Cappellano, apresentaram webinar da Sociedade 

de Neuro-oncologia da América Latina (SNOLA) sobre o tratamento 

atual de glioma em crianças e adolescentes.

Em 2020,  Dra. Andrea também foi parecerista de projeto de pesquisa do 

Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), a con-

vite do Ministério da Saúde, membro do comitê científico da Sociedade 

Internacional de Oncologia Pediátrica (SIOP), delegada da Socieda-

de Latinoamericana de Oncologia Pediátrica (SLAOP) e co-autora 

de um estudo publicado pela revista The Lancet Oncology sobre os 

impactos iniciais da Covid-19 no tratamento oncológico pediátrico 

na América Latina.

GRAACC NA SLAOP 

A equipe do GRAACC fez outras participações no congresso 

virtual da SLAOP: a Dra. Ana Claudia Donatelli apresentou, sob 

a orientação da Dra. Ana Virginia Lopes de Sousa, especialista 

em leucemias do GRAACC, estudo sobre a análise de sobrevida 

de um subgrupo de pacientes com leucemia linfóide aguda 

com a possibilidade de sequenciamento de nova geração; e a 

coordenadora do Serviço Social do GRAACC, Camila Queichada, 

participou da mesa “Trabalho cooperativo entre ONGs e equipe 

psicossocial. Modelos diferentes”.

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)

O periódico Journal of Pediatric Hematology Oncology 

publicou artigo de autoria principal da Dra. Priscila de Biasi Leal: 

“Avaliação do desempenho do escore de gravidade PRISM IV (Risco 

de Mortalidade Pediátrica) e adaptação do algoritmo para uso em 

UTI pediátrica oncológica”. 

Dra. Dafne Bourguignon da Silva, coordenadora da UTI do Hospital 

do GRAACC, apresentou trabalho sobre sobrevida e morbidade em 

crianças com câncer, eleito no TOP 50 do Congresso Mundial de 

Terapia Intensiva Pediátrica (WFPICCS 2020). No mesmo congresso, 

também apresentou: “Sepse em crianças com câncer: dados de um 

protocolo gerenciado por enfermeira/médico em hospital pediátrico 

oncológico dedicado em São Paulo, Brasil”.

NUTRIÇÃO E UTI

A revista Nutrition and Cancer publicou estudo que mostra a subnutri-

ção como risco agravante no quadro clínico de crianças gravemente 

enfermas.  A primeira autora, a nutricionista do GRAACC, Nayara Magri 

Teles, apresentou outros dois trabalhos no Congresso Brasileiro de 

Medicina Intensiva: “Evolução nutricional por meio de circunferências 

corporais em crianças e adolescentes com diagnóstico oncológico 

internados em uma unidade de terapia intensiva” e “Perfil do uso 

de terapia nutricional em crianças e adolescentes com diagnóstico 

oncológico internados em uma unidade de terapia intensiva”. 

ALIANÇA COM ST. JUDE CHILDRENS 
RESEARCH HOSPITAL

Dr. Felipe Rezende Caino de Oliveira e Dr. Rafael Teixeira Azevedo se 

formaram no Curso de Terapia Intensiva Pediátrica Oncológica do 

St. Jude Childrens Research Hospital, em Memphis, EUA.

COMPLEXO HOSPITALAR GRAACC 
CONHECIMENTO COMPARTILHADO
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ENSINO
O Hospital do GRAACC está vinculado ao Departamento de Pedia-

tria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Esse convênio 

técnico-científico proporciona aos alunos da universidade a experiência 

prática no hospital, aperfeiçoando a qualificação dos novos profissio-

nais, que ajudarão a difundir técnicas de diagnóstico e tratamento do 

câncer infantojuvenil em todo o país.

Desde a fundação do hospital em 1998, o GRAACC já formou mais de 

160 médicos especializados em oncologia pediátrica e em transplante 

de medula óssea pediátrico. Como uma via de mão dupla, o hospital 

oferece experiência aos profissionais, ao passo que a universidade 

traz atualização do conhecimento científico ao atendimento. Os 

residentes atuam em atendimento ambulatorial, nos cuidados com 

pacientes internados, tanto em enfermaria quanto na unidade de 

terapia intensiva e TMO, procedimentos diagnósticos e terapêuticos, 

cirúrgicos, quimioterapia, radioterapia, radiologia e suporte clínico.

O trabalho é feito em conjunto com especialistas de diversos setores, 

que atuam para oferecer um tratamento integral aos pacientes. Desde 

2012, foi formalizada também a parceria com a Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura da Unifesp, que proporcionou o Programa de Residência 

Multiprofissional em Oncologia Pediátrica em enfermagem, fisioterapia, 

fonoaudiologia, nutrição e psicologia no GRAACC.

Residentes em Oncologia 
Pediátrica em 2020

      Cancerologia pediátrica – 16

     Transplante de medula óssea – 2

     Estágio | graduação medicina – 10

     Estágio | pós-graduação medicina – 119 

RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS 
EM 2020
 

      Enfermagem – 3 

      Fisioterapia – 4 

      Fonoaudiologia – 2

      Nutrição – 6

      Psicologia – 4

PESQUISA

A investigação genética é imprescindível para se alcançar uma 
medicina mais precisa e personalizada. Com esse foco, o Hospital 
do GRAACC desenvolveu um projeto de sequenciamento de nova 
geração (NGS) utilizando um painel desenvolvido exclusivamente 
para  investigar as alterações genéticas dos tumores mais frequentes 
da infância e adolescência: leucemias, sarcomas, tumores do sistema 
nervoso central, retinoblastoma e neuroblastoma.

Essa investigação foi possível pois o Hospital do GRAACC possui um 
biobanco que é um dos maiores do mundo, com amostras tumo-
rais de crianças e adolescentes. São  mais de 11 mil amostras 
coletadas de cerca de seis mil pacientes ao longo dos 19 anos de 
existência do Laboratório de Genética do GRAACC.

Em 2019 e 2020, a equipe do laboratório sequenciou 700 dessas 
amostras, utilizando o painel com alterações específicas de tumores 
da infância e adolescência. Dentre elas, 90 eram de pacientes ainda 
em tratamento em 2020, sendo possível determinar prognóstico e 
identificar terapias-alvo através da presença de marcadores molecu-
lares, sendo muitos deles já beneficiados pela pesquisa.

CLÍNICA
Os estudos clínicos são pesquisas científicas para avaliar 
a segurança e a eficácia dos procedimentos e medicações 
em testes. Para isso, são coletados exames e dados periodi-
camente para que todos os aspectos possam ser realizados.  
 
O GRAACC desenvolve e conduz pesquisa clínica em crianças e adoles-
centes com câncer com o objetivo de proporcionar aos pacientes o aces-
so a tecnologias e protocolos mais inovadores, para obter mais chances 
de cura. O trabalho de investigação científica segue regulamentos inter-
nacionais com aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Unifesp e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), ins-
tância máxima de avaliação de protocolos de pesquisa envolvendo seres 
humanos. A Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE), a 
Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica (SIOP), o Grupo Latino-
-americano de Oncologia Pediátrica (GALOP) e indústrias farmacêuticas 
são parceiros estratégicos para o desenvolvimento desses estudos.

Em 2020, a equipe do 
laboratório de genética 
realizou:

4 projetos de pesquisa
      
910 coletas de amostras tumorais
 
581 exames de diagnóstico,    
determinação prognóstica e  
acompanhamento, sendo 90 deles,     
com investigações por sequenciamento 
de nova geração

5 publicações de artigos científicos

Em 2020, o centro de pesquisa 

conduziu 12 estudos patrocinados por 

indústrias farmacêuticas e atuou no 

apoio técnico e regulatório em mais de 

10 projetos institucionais.

Giovanna, 
paciente do 
GRAACC

“Meu maior aprendizado no Hospital do GRAACC 

é o modo como construímos uma relação de 

confiança com o paciente e as famílias. Como 

o tratamento é muito intenso,  fazemos parte da 

rotina deles e eles da nossa, o que nos ajuda a 

conhecer o jeito de cada pessoa. Falamos desde 

coisas casuais pelos corredores do hospital até 

conversas mais sérias e francas nos consultórios. 

Eles nos procuram para pedir ajuda quando 

precisam e também nos contar quando as coisas 

estão indo muito bem. Isso é muito gratificante.” 

 Dra. Natália Dassi, residente do Hospital do GRAACC 

desde 2019, com a paciente Giovana.

GENÉTICA
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MIL APLICAÇÕES DE 
TRATAMENTO INOVADOR
Há quase seis anos, o Hospital do GRAACC aplica quimioterapia intra-
-arterial no tratamento de retinoblastoma, um tipo de tumor ocular. Em 
2020, com ampla experiência, alcançou o marco de mil aplicações da 
técnica. Todo esse conhecimento e tecnologia permitiram que centenas 
de crianças, como a Valentina (fotos ao lado), tivessem acesso a um 
dos tratamentos mais avançados do mundo para o câncer ocular mais 
frequente em crianças de até três anos. A técnica tem como objetivo 
preservar a visão e evitar a cirurgia de enucleação, que consiste da 
retirada do globo ocular.

O procedimento tem certa semelhança com o cateterismo cardíaco, 
que é mais comum e conhecido. Normalmente, é introduzido um 
microcateter por meio de micronavegação, por um acesso na virilha. 
Ele é levado até a artéria oftálmica do olho no qual será injetada a 
medicação quimioterápica. “Por ser injetado direto no leito vascular 
em que está contido o câncer, a medicação atinge concentração 80 
vezes maior do que a quimioterapia sistêmica. São necessárias entre 
três e cinco aplicações para a remissão do tumor”, ressalta Dr. José 
Roberto Fonseca, neurointervencionista do Hospital do GRAACC.

Além dessa técnica, como centro de referência, o Hospital do GRAACC 
reúne toda a estrutura e experiência em oncologia pediátrica para 
diagnosticar e tratar tumores oculares na infância, com quimioterapia 
endovenosa, intravítrea, braquiterapia, laser e crioterapia. 

À esquerda, Valentina, paciente do GRAACC, quando chegou ao hospital, no colo da 
Dra. Carla Macedo, oncologista pediátrica que coordena o tratamento de retinoblastoma 
no Hospital do GRAACC. Atualmente está curada, sem a necessidade de cirurgia. 

DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL

O GRAACC entende que a melhor forma de cumprir a sua missão e 
combater o câncer infantojuvenil é investir em seu complexo hospitalar 
com alta resolubilidade diante dos casos mais complexos da doença. 
Para manter a sustentabilidade do Hospital, a área de Desenvolvimento 
Institucional potencializa as fontes de captação de recursos, cons-
cientiza a sociedade sobre a causa e fortalece o relacionamento com 

A área é responsável pela gestão da marca GRAACC e zela pela 
credibilidade e reputação institucional, além de ser responsável pelo 
relacionamento com a sociedade. 
Tem como principal objetivo informar, conscientizar e engajar cada 

MARKETING E COMUNICAÇÃO

os doadores, além de ser responsável pela gestão do voluntariado.
A área também é responsável pela gestão da reputação do 
GRAACC junto à opinião pública. Por isso, implementa estratégias 
para consolidar a identidade, a cultura e a imagem da instituição e, 
assim, proporcionar maior impacto social e oferecer a mais crianças 
e adolescentes com câncer todas as chances de cura. 

PRESENÇA DO GRAACC  NAS MÍDIAS SOCIAIS E IMPRENSA

Visitantes  
únicos no ano 

Fãs da página

Seguidores

Seguidores

SITE 268.228

268.328

97.528

68.579

Entrevistas  
concedidas

Inserções na mídia

    919 sites

    84 blogs

    14 revistas

    42 jornais

    15 TVs

    11 rádiosInscritos

50

1.014

3.310

Menos efeitos colaterais 
por radioterapia 

Práticas integrativas

A Radioterapia do GRAACC utiliza tecnologias que delimitam o 
volume do tumor e modulam a intensidade do feixe, poupando órgãos 
saudáveis e permitindo que o tempo de tratamento seja reduzido em 
alguns casos. Ainda assim, podem acontecer alguns efeitos colaterais, 
e o mais comum deles é a radiodermite, uma lesão na pele que pode 
ocorrer de forma mais leve (graus 1 e 2) ou mais grave (graus 3 e 4). 
 
Com o objetivo de prevenir as formas mais graves da lesão, 
o Hospital do GRAACC desenvolveu uma nova forma de conduta. 
Foram realizadas 753 consultas pela equipe de enfermagem, nas 
quais os casos mais leves eram identificados e conduzidos a duas 
consultas semanais com médico radioterapeuta para o tratamento 
precoce da lesão. Dessa forma, foram reduzidos a zero os casos 
graves da radiodermite entre as 211 crianças e adolescentes que 
receberam o tratamento em 2020. 

A medicina integrativa é focada na pessoa como um todo, 
defendendo a interdisciplinaridade como recurso essencial 
para promover a saúde e o bem-estar. O GRAACC acredita 
na associação do tratamento convencional a conhecimentos 
das medicinas tradicionais, sempre com base em evidências 
científicas em relação à segurança e eficácia. Em 2020, a 
auriculoterapia passou a fazer parte das práticas de Cuidados 
Paliativos para reduzir a dor psíquica e física dos pacientes. 
Essa técnica é um ramo menos invasivo na especialidade 
de acupuntura, já que não utiliza agulhas, mas esferas, para 
pressionar os pontos nas orelhas que influenciam na 
ansiedade, funcionamento do trato digestivo, enxaqueca, 
entre outros fatores. No último ano, o setor de Cuidados Pa-
liativos também oficializou a assistência espiritual de caráter 
ecumênico como apoio aos pacientes e acompanhantes.

vez mais pessoas para a causa do combate ao câncer infantojuvenil 
e utiliza as estratégias de relações públicas, assessoria de imprensa, 
jornalismo institucional, publicidade e propaganda, marketing social, 
esportivo e cultural, editoração e branding. 
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Enquanto investia em mais segurança contra a Covid-19 para 
pacientes e funcionários, a equipe do Hospital do GRAACC 
observava com apreensão as notícias e mudanças impostas 
pela pandemia. A instituição teve eventos cancelados e todos os 
meios de arrecadação de doações afetados desde o início das 
medidas de restrição. 
 
Mas, mesmo diante de tantas incertezas econômicas, o GRAACC 
pôde contar com pessoas e empresas doadoras que se mostraram 

No mês de abril, o GRAACC lançou a campanha publicitá-
ria “A gente sabe”, lembrando o dia a dia enfrentado pelos 
pacientes e a importância das doações no cenário de pande-
mia. “As crianças em tratamento contra o câncer sabem o que 
são as consequências do isolamento social e convivem com 
um inimigo que elas não veem. Elas também sabem o que 
significa ter medo e vencer desafios todos os dias. A campanha 
traduziu isso de uma forma linda”, diz Tammy Allersdorfer, Su-
perintendente de Desenvolvimento Institucional do GRAACC. 

 
A campanha, idealizada pela agência Ogilvy Brasil e produzida 
pela The End, a partir de imagens captadas em 2019, foi veicu-
lada nacionalmente, em diversos meios de comunicação. Tanto 
a idealização e a produção, quanto os espaços de mídia foram 
doados para a instituição. “O GRAACC vem fazendo ao longo 
de sua história um trabalho essencial de apoio às crianças 
e adolescentes com câncer, mas para que os atendimentos 
continuem sendo feitos a instituição precisa seguir arrecadan-
do. Poder lembrar do GRAACC neste momento é ainda mais 
fundamental”, diz Luiz Fernando Musa, CEO da Ogilvy Brasil.

A GENTE QUER AGRADECER 

A GENTE SABE

solidárias e leais ao combate ao câncer infantojuvenil. Com a 
contribuição de seus doadores, mais de 3.800 crianças e adoles-
centes tiveram acesso à medicina de qualidade no Hospital do 
GRAACC e puderem ter todas as chances de cura da doença, já que 
o tratamento oncológico pode ter graves prejuízos se interrompido. 
 
Cada doação é de grande importância para que o GRAACC 
mantenha o funcionamento de seu hospital e possa, cada vez 
mais, elevar os índices de cura da oncologia pediátrica. 

Aponte a câmera do seu celular 
para o código ao lado e assista ao 
filme da campanha ou acesse:   
bit.ly/agentesabe.

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Parte importante das receitas que mantêm o tratamento do câncer das crianças e adolescentes 
do Hospital do GRAACC provém de doações. Saiba as formas como pessoas e empresas mais 
ajudaram em 2020. 

Doações de Pessoas e Empresas

Eventos e Parcerias 

ORIGEM DAS DOAÇÕES

MANTENEDORAS

16%

4%

16%

64%

Governamentais 

McDia Feliz

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

“O diagnóstico do câncer é muito difícil, tanto 
para o paciente quanto para a família, mas 
no GRAACC recebemos toda a atenção e 
carinho que precisávamos para enfrentar esse 
momento. Hoje, após tantos anos, ao doar, sinto 
que retribuo e ajudo a dar continuidade a esse 
trabalho”, conta Maria Luisa Madeira Bertazzi, 
25 anos, que tratou leucemia no Hospital do 
GRAACC e atualmente é doadora.   

Engaja seus funcionários a 
fazer doações voluntárias ao 
GRAACC com desconto em folha 
de pagamento

Realiza contribuições recorrentes 
para a manutenção do hospital

Conheça as diversas formas de contribuir com o GRAACC e as ações realizadas em 2020.

COMO AJUDAR

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
COMO AJUDAR
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EMPRESAS INVESTIDORAS

Empresas que desejam ter  o combate ao câncer infantil  como causa social podem 
contribuir mensalmente com  o GRAACC e fazer parte do programa Empresa Investidora.

Estas são as Empresas Investidoras que mais doaram em 2020:

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 2020, essas foram as empresas que mais destinaram parte de seu imposto para o GRAACC:

LEIS DE INCENTIVO FISCAL

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
COMO AJUDAR

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
COMO AJUDAR
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COMO AJUDAR

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
COMO AJUDAR

McDIA FELIZ

A 32ª edição do McDia Feliz foi realizada 
em 21 de novembro com todas as medidas 
de segurança e um forte engajamento da 
sociedade. O GRAACC tem participação ativa 
nesta ação, que arrecadou R$ 4.808.675 para 
o hospital em 2020. Já foram mais de R$ 80 
milhões recebidos por meio da campanha 
desde 1993, investidos na construção do Hos-
pital do GRAACC e da Casa Ronald McDonald 
São Paulo – Moema, e em diversas áreas do 
hospital, como a UTI, o Centro de Transplante 
de Medula Óssea e o Espaço da Família, que 
oferece conforto e comodidade aos pacientes 
enquanto aguardam pelos procedimentos ou 
retorno a suas casas.  

A campanha McDia Feliz destina o valor da venda de sanduíches Big Mac, descontados os 
impostos, para organizações de combate ao câncer infantil e educação. Empresas podem 
ser parceiras do GRAACC adquirindo produtos e tíquetes antecipados do sanduíche. 

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

A atriz Larissa Manoella apoiou a campanha do McDia Feliz nas redes sociais.

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

A revista Sorria é uma publica-
ção bimestral produzida pela 
Editora Mol e vendida em uni-
dades da Droga Raia de todo o 
país. Todo o valor arrecadado, 
descontados custos de produ-
ção e impostos, é repassado 
para o GRAACC e outras dez 
instituições de saúde.

O livro “Família é Tudo” foi idea- 
lizado pela Pernambucanas 
em parceria com a Editora 
Mol. Todo o valor arrecadado, 
descontados custos de produ-
ção e impostos, é repassado 
para o GRAACC.

MARKETING SOCIAL

A iniciativa Páscoa Solidária arre-
cadou recursos para o GRAACC 
por meio de um leilão de ovos  de  
Páscoa.  O Instituto Cacau Show 
também entregou ovos de cho-
colate às crianças e adolescentes 
em tratamento.

A Katayama destina parte do 
lucro da venda de produtos da 
Linha do Bem para o GRAACC 
e doa ovos para os pacientes 
consumirem no hospital e na 
Casa Ronald McDonald São 
Paulo – Moema.

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

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

A Minutrade desenvolve pro-
gramas de fidelidade para 
clientes de grandes corpo-
rações, oferecendo entre as 
opções de trocas de recom-
pensas a doação ao GRAACC.

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

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

O Shopping Eldorado doa a 
renda líquida do estacionamento 
na primeira segunda-feira de cada 
mês ao GRAACC, apoia eventos, 
doa produtos não resgatados 
do Achados e Perdidos, recolhe 
notas fiscais em prol da instituição, 
além de realizar, há anos, doações 
significativas ao hospital.
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
COMO AJUDAR

Em 2020, um carro zero km foi doado por 
Hudson Palumbo Junior para que o GRAACC 
pudesse sortear e arrecadar recursos para manter 
o hospital. 

No sorteio da Loteria Federal, ocorrido no 
dia 14 de novembro, a contemplada foi Niza 
Ribeiro Pereira, doadora mensal do GRAACC 
há nove anos. Ela ganhou um Toyota Corolla 
GLI 2020/2021. 

É possível optar por celebrar aniversários, bodas e outras ocasiões 
estimulando os convidados a doarem os presentes em forma de recur-
sos financeiros para o GRAACC. Foram 83 comemorações em 2020.

Pessoas podem beneficiar o GRAACC em seus testamentos, doando 
valores em dinheiro, bens, imóveis, fundos de pensão e pecúlios 
e aplicações financeiras.

PRESENTE SOLIDÁRIO TESTAMENTOS

DOAÇÃO PREMIADA

NOTA FISCAL PAULISTA

Consumidores podem repassar os créditos dos cupons fiscais 
para o GRAACC, e ainda concorrer a sorteios exclusivos pro-
movidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

Uma maneira simples de fazer isso é acessar o login no apli-
cativo ou o site da Nota Fiscal Paulista e escolher o GRAACC 
como instituição beneficiada pela Doação Automática com 

ESPAÇO SOCIAL

Empresas podem disponibilizar seus pontos de venda para recolher nota fiscal paulista 
ou para a venda dos produtos sociais do GRAACC.

Empresas podem adotar o tratamento de um ou vários pacientes do 
GRAACC, contribuindo para manter os altos índices de cura do hospital, com visibilidade 
especial.  Ao todo, mais de 190 pacientes já foram beneficiados. 

ADOTE UM PACIENTE

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

Empresas que também adotaram o tratamento de pacientes do Hospital do GRAACC em 2020:

O doador Hudson fez a entrega do carro 
para Niza, a ganhadora do sorteio

CPF. Assim, ao efetuar uma compra e informar o CPF, o con-
sumidor destina automaticamente os cupons fiscais para a 
cura do câncer infantil.  Outra forma de ajudar é inserindo o 
cupom fiscal, sem o CPF, nas urnas do GRAACC, que podem 
ser encontradas em diversos estabelecimentos comerciais 
do estado de São Paulo.
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O Hospital do GRAACC levou a tradicional corrida e caminha-
da para a Internet e realizou a 1ª edição da “Corrida Virtual do 
GRAACC” entre outubro de 2020 e fevereiro de 2021. Na versão 
on-line, os participantes correram ou caminharam utilizando 
um aplicativo de corrida ou GPS para cronometrar o tempo e 
comprovar a realização do percurso. Após isso, receberam via 
correio um kit para guardar como lembrança de terem ajudado 
a combater o câncer infantojuvenil. 

1ª CORRIDA VIRTUAL GRAACC

PATROCÍNIOS

Empresas podem ser parceiras adquirindo cotas de patrocínios de 
eventos GRAACC e patrocinando projetos específicos da instituição. 
 
Em 2020, mesmo com todos os eventos cancelados em decorrência da necessidade 
de distanciamento social, o hospital contou com a parceria de patrocinadores 
importantes. 

Patrocinador master:

Apoio:

Patrocínio:

NOVOS LEITOS

NOVO EQUIPAMENTO

A ampliação do número de leitos no Hospital do GRAACC só foi possível com o apoio da socieda-
de e de empresas como Instituto Cacau Show, Caruana Financeira, Kristian Gerhard Jebsen Foundation e 
Transportadora Turística Suzano. 

A Fundação Elijass Gliksmanis patrocinou a aquisição de um ventilador pulmonar que não tem 
restrições para entrada na sala de ressonância magnética, possibilitando o transporte dos pacientes 
com qualidade e segurança.

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

HIPERCAP ABC LOJA GRAACC

PRODUTOS  SOCIAIS

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

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

DOADOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Empresas doam produtos e/ou serviços para diversas áreas do GRAACC. 
Estas foram as que mais doaram em 2020:

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

A Microsoft doa a licença de 
uso  de seus produtos utilizados 
na  instituição.

B i o l a b  Fa r m a c ê u t i c a  e 
Eurofarma doam medica-
mentos para o tratamento 
das crianças e adolescentes 
do Hospital  do GRAACC

Bradesco isenta a cobrança 
do envio de boletos mensais, 
possibilitando aos doadores que 
realizem contribuições.

A Comunidade Beneficente e 
Chinesa do Brasil (Taiwan) doou 
equipamentos de proteção 
individual para o GRAACC

Comunidade Beneficent e
Chinesa do Brasil (Taiwan)

Pessoas e empresas contribuem com o GRAACC doando produtos 
para serem vendidos no bazar, que tem renda revertida para o 

 BAZAR BOA ESCOLHA 

tratamento oncológico de crianças e adolescentes. 
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ORGANIZAÇÕES 
QUE APOIARAM  
O GRAACC EM 2020
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

ORGANIZAÇÕES QUE APOIARAM  
O GRAACC EM 2020

BALAIADA   

BALSA CASA DE EVENTOS   

BANCO ALFA      

BANCO DAYCOVAL   

BANCO SAFRA    

BAND FM   

BANK OF AMERICA   

BAR E CONVENIÊNCIA HORTO DO IPÊ   

BAR E LANCHES 3M  

BAR E LANCHES ESTADÃO    

BARCELONA PÃES   

BARONE PARK ESTACIONAMENTO   

BASIC ELEVADORES   

BAYER    

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS   

BCD TRAVEL  

BELCOL   

BENEDITO RODRIGUES FILHO   

BERNARDO HANSSEN   

BETELSEG   

BETTANIN     

BIA PAES DE BARROS - CONSULTORA DE MODA  

BIANCA GIBBON   

BIO TRANSPORTES    

BIOLAB FARMACÊUTICA     

BLOOMBERG DO BRASIL   

BLU LOGISTICS   

BNP PARIBAS   

BOLO DA VILA   

BOLOS DA VILLA   

BOMAX DO BRASIL   

BOMBONIERE BRIGADEIRO   

BOYS BEING BOYS   

BRADESCO  

BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO   

BRAZIL TRANSLATIONS   

BRISTOL-MYERS SQUIBB       

BSF GESTÃO EM SAÚDE   

BUCKMAN   

BULLGUER ALIMENTAÇÕES   

BURGUER MAIS   

C&C   

CACAU SHOW   

CADAM  

CAFETERIA SAUA   

CÃO FOLIA   

CAROLINA MIDORI DE LUCCA FOTOGRAFIA   

CARTA EDITORIAL   

CARTÓRIOS DE PROTESTO DO ESTADO DE SÃO PAULO   

CARUANA FINANCEIRA    

CASA DAS CALDEIRAS   

CASA DE BOLOS - UNIDADE MOEMA   

CASA DE CARNES IRENE   

1º REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE CATANDUVA-SP  

2M EMPREENDIMENTOS   

5M COM ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS  

99 RUN  

A GALETERIA  

ABSOLUT PIGMENT   

AÇAÍ DA PRAIA   

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES  

AÇOTUBO  

AD TURISMO  

ADAGIO APARTHOTEL  

ADEL PERFUMES  

ADRIANO SILVA IMÓVEIS   

AFINE-SE EMAGRECIMENTO INTELIGENTE   

AGNALDO GAETA BIJOUTERIAS   

AKNA SOFTWARE   

ALAMEDA DOCES   

ALFREDO CALÇADOS   

ALL TRUST SERVIÇOS E CONSULTORIA   

ALLINK NEUTRAL PROVIDER     

ALMA CULINÁRIA  

ALPHA  

AMPOLA CALÇADOS

ANA MELLO FOTOGRAFIA   

ANA MUSSALEM - ARTIFOCO  

ANA PAULA  DUGAICH | ALLMA HUB  

ANGLO AMERICAN   

ANOREG - SP   

ANTENA 1   

ANTILHAS GRÁFICA E EMBALAGENS     

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL

AQUARELA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO   

ARKEMA   

ARMAZÉM HUNGRIA   

ARMAZÉM SANTA FILOMENA   

ART BATTLE  

ARTENGI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA   

ARTESLAR PRESENTES   

ASSISTENTE DE VIAGEM   

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RST VOLUNTARY   

ASSOCIAÇÃO PESSOAL CEF SP   

ATRIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS   

AUTOPOSTO BOSQUE DA SAÚDE   

AUTOPOSTO JOCAR DE JOÃO CARLOS ALTIERI   

AUTOPOSTO JURUCÊ   

AUTOPOSTO LINDT   

AUTOPOSTO LUSON   

AUTOPOSTO MARIA CARLOTA   

AUTOPEL   

AVENIDA DOCES   

AXN   



36    37RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 - GRAACC

ORGANIZAÇÕES QUE APOIARAM  
O GRAACC EM 2020

ORGANIZAÇÕES QUE APOIARAM  
O GRAACC EM 2020

CASA DE FRUTAS JARDINS   

CASA DE LANCHES NEW DOG   

CASA DE TINTAS TINTI   

CASA DE UMBANDA SÃO JUDAS TADEU   

CASA DO PÃO DE QUEIJO   

CASA DO SUPORTE   

CASA VOVÓ PALMIRINHA   

CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO   

CCS TECNOLOGIA

CENTRAL NACIONAL UNIMED   

CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARTUR PARADA   

CÉSAR CINATO FOTOGRAFIA   

CHAMI CONFECÇÕES    

CHAMONIX BUFFET   

CHARITY AVIATION  

CHOPP HALLE   

CHURRASCARIA JUVENTUS GRILL   

CIBRAPEL S A INDÚSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS   

CK FORTE SORVETES   

CLESS COSMÉTICOS  

CLUB AUDI A3   

COCO CRAVO E CANELA   

COLINA FLORES E CAFÉ   

COMERC ENERGIA   

COMERCIAL DE ALIMENTOS IPANEMA FOODS   

COMERCIAL NACIONAL PRODUTOS   

COMERCIAL OSWALDO CRUZ    

COMEXPORT COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR   

COMMED PRODUTOS HOSPITALARES  

COMUNIDADE BENEFICENTE CHINESA DO BRASIL (TAIWAN)   

CONDOMÍNIO VILLES DE FRANCE  

CONFEITARIA DA LUANA DAVIDSOHN  

CONNVERT

CONSIGAZ  

CONSTANTA  

CONSULTAB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  

COSAN  

COSMÉTIC PERFUMARIA  

CREANDO FOTOGRAFIA | ROBSON ALMEIDA  

CREDIT SUISSE  

CRED-SYSTEM  

CREFISA  

CRIOGÊNESIS  

CS BRASIL  

CSN – COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL  

DANA COSMÉTICOS  

DATAMARK  

D’BUENO MARKETING  

DE MARIA’S RESTAURANTE  

DECATHLON  

DENGOSA FESTAS E EMBALAGENS  

DEPÓSITO NOGUEIRA  

DIÁRIO GRANDE ABC  

DIBLASI & PARENTE ASSOCIADOS  

DISNEY CHANNEL  

DIVINO FOGÃO  

DOC CONTENT  

DOCTOR FEET  

DOCTOR LIMP  

DOG LUKE LANCHONETE  

DON CARLINI - PASTA & CO  

DOTERRA  

DR SHAPE SANTANA  

DREAM PLASTIC  

DRI RANALLI FOTOGRAFIA  

DRINA PRESENTES  

DROGA RAIA 

DROGARIA ECONOMED   

DROGARIA IGUATEMI  

ECOSCARD  

EDITORA MOL   

EMBANEWS  

EMISSORAS ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR  

EMPÓRIO ARAPANÉS  

EMPÓRIO DAS ARABIAS  

EMPÓRIO DO ARROZ 

EMPÓRIO DOS BICHOS 

EMPORIUM BUFFEL  

EMS  

ENERGIA 97  

ENG9  

ENGETEC ENGENHARIA  

EQUIPE DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM CÂNCER  

ERIC ROMERO FOTOGRAFIA  

ESPN  

ESTAÇÃO DO ENXOVAL  

ESTRELA DA BORGES  

EUROFARMA LABORATÓRIOS  

EVERALDO E RAQUEL AÇOUGUE  

F D’GOLD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS  

FABIO BIBANCOS  

FAMÍLIA PET   

FAT´S HOUSE MODAS  

FBB ADM E CORRETORA DE SEGUROS  

FBDE|NEXION

FELIZ CAFÉ E LANCHONETE  

FENOMENAL COMÉRCIO VAREJISTA DE SORVETES  

FERRAGENS SANTA CRUZ

FERRAGENS ZELINA 

FIGLIUOLO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS  

FIKBELLA PERFUMARIA  

FÓRMULA PAULISTA  

FUNDAÇÃO ELIJASS GLIKSMANIS  

FUNDAÇÃO EUZÉBIO LEANDRO  

FUNDAÇÃO KONDOR  

FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO  
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INTERFY CORPORATION TECNOLOGIA     

INTRABANK   

ITAÚ UNIBANCO    

JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS    

JASMIN HAMBURGUERIA    

JC GARCIA DOCES   

JCDECAUX    

JEUNESSE KIDS   

JHSF PARTICIPAÇÕES       

JOANIN

JOANINHA BRASIL  

JOBST BEAUTY PERFUMARIA E COSMÉTICOS   

JOHNNY ROCKETS  

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL – JANSSEN    

JORNAL FATOS DO LITORAL    

JORNAL FATOS ITANHAÉM    

JORNAL METRO E JORNAL PRIMEIRA MÃO   

JORNAL PRIMEIRA MÃO    

JORNAL RETRATO    

JORNAL SP    

JOSÉ CARLOS DE LUCCA  

JOSELMA AVIAMENTOS    

JRBVP COMÉRCIO DE ALIMENTOS    

JUST TRADUÇÕES   

KATAYAMA ALIMENTOS     

KITOPLASTIC E LAZZI    

KOD VIKINGS     

KOPENHAGEN    

KRISTIAN GERHARD JEBSEN FOUNDATION

KUKA PRODUTOS INFANTIS    

L’ESPACE TOURS    

LABORATÓRIO ACLIMAÇÃO   

LABORATÓRIOS SERVIER DO BRASIL    

LAES & HAES    

LANCHONETE ALBERT    

LARTIGIANO EMPÓRIO ARTESANAL    

LATAM   

LATAM PASS    

LATICÍNIOS CAMANDUCAIA    

LCV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES    

LE BOTTEGHE DI LEONARDO    

LEGO    

LELLO       

LEXUS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA    

LIBERCON ENGENHARIA    

LIFE PHARMA    

LINDALARA    

LINDOYA VERÃO    

LIVELO    

LIVRARIA E PAPELARIA GOTINHA    

LIVRARIA FRANCESA    

LIVRO GABRIELA ROCHA    

LIVRO LEANDRO DE ABREU    

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

FUSAE AUTO PEÇAS  

GAETA PRATAS E FOLHEADOS  

GARRISON  

GASBALL   

GELATO BORELLI GELATERIA E CAFETERIA   

GEODIS   

GERMED PHARMA   

GIMBA   

GIRALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS   

GLOBAL PÃES E DOCES   

GLOBO  

GOOBEC   

GOURMERANG   

GP PET   

GRSA   

GRÁFICA BERNNARD   

GRAFSTOCK   

GRÃO ESPRESSO   

GRC PET SHOP   

GRUPO CARAS   

GRUPO DARYUS

GRUPO ESPÍRITA IRMÃO ALEXANDRE   

GRUPO FARTURA DE HORTIFRUTI   

GRUPO PANDURATA       

GRUPO YAMAHA MOTOR DO BRASIL    

GUIA CAUCAIA   

GUSTAVO SCATENA   

H.B. CAVALCANTI E MAZZILLO ADVOGADOS    

H DAYS COMERCIAL

HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL    

HARPER’S BAZAAR   

HASMER   

HELLEN VIDAL FOTOS   

HIROTA FOODS    

HORTIFRUTI LUIS GOES    

HOSTFIBER    

HPI RMÃOS DI CUNTO

HUDSON  PALUMBO JUNIOR   

IACIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS    

IBIÚNA INVESTIMENTOS      

IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS    

IMAGEM PAULISTA FOTOGRAFIA   

INDRA   

INGRID ALVES FOTOGRAFIA    

INSTITUTO ÁGUA VIVA   

INSTITUTO ALCOA

INSTITUTO CACAU SHOW   

INSTITUTO DE PESQUISA E DE CULTURA LUIZ FLÁVIO GOMES   

INSTITUTO HELENA FLORISBAL

INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL    

INSTITUTO RONALD MCDONALD  

INTERFUSÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA    
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LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS    

LOJA CLUBE PINHEIROS    

LOJAS BARATÃO EMBALAGENS    

LOJAS MATSUMOTO    

LOJAS PERNAMBUCANAS

LOJAS TORRA    

LOOK CHEMICALS     

LORD - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   

L’ÓREAL  

LUCCAS NETO  

LUÍSA CHEQUER PHOTOGRAPHY  

LUMINA TRADUÇÕES

M. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  

MAGAZINE YOSHIOKA     

MAGGION INDÚSTRIA DE PNEUS E MÁQUINAS    

MANDASALVE NEGÓCIOS DIGITAIS    

MANENG        

MANIA DE CHURRASCO

MARIAS COMÉRCIO DE DOCE    

MARSELHA DOCES E PÃES    

MASSACHURRAS & CIA    

MASSAS CARASI    

MATTEL    

MAURICIO DOMENE    

MAYEKAWA    

MED TEC       

MELITTA DO BRASIL     

MELTEX AOY COMÉRCIO    

MENOS DZ8 SORVETES E CONGELADOS    

MERCADO ÊXITO    

META ADMINISTRADORA DE BENS   

METRO JORNAL    

METROPOLITANA FM    

MF MEDICAL    

MICROSOFT  

MILENO COMERCIAL    

MINAS DE PRESENTES    

MINIMERCADO SEMPRE BOM     

MINUTRADE MARKETING    

MIX FESTIVAL  

MKORN    

MLABS GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS   

MOB   

MOELIS & COMPANY    

MPSERV  

MR MOTOPEÇAS    

MUNDIAL    

MUNDIE E ADVOGADOS    

MUNDO PÃO DO OLIVIER REPÚBLICA   

NA RUA DA ESCOLA   

NAÇÃO VERDE    

NASSER ADVOGADOS  

NATIVA    

NAWAKI SUSHI    

NEOTV     

NERIS SORVETES    

NESTLÉ    

NEW ERA    

NEW KIDS    

NEWCOM ENERGIA    

NIPPON COUNTRY CLUBE E ACADEMIA DO FUTURO   

NOVA BRASIL FM    

NOVA MEDTEC CIRÚRGICA    

NOVARTIS     

NOVELIS DO BRASIL    

NUTRICORP  

NUTRIPORT    

O PASSARELA BAR E RESTAURANTE    

OESTE FUTEBOL CLUBE    

OGILVY    

OLD SCHOOL PINBALL CLUBE    

OLEAK    

ONDINA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS       

ONET   

ORQUÍDEA PÉROLA PÃES E DOCES    

OSTERIA PARA DORO GASTRONOMIA    

ÓTIMA    

OXXYNET    

PADARIA GÊMEL   

PADARIA PARATY   

PADARIA SUPREME

PÃES E DOCES BIENAL   

PÃES E DOCES SWEET KISS   

PANIFICADORA ALBION   

PANIFICADORA DOCÉLIA   

PANIFICADORA ESTRELA DO BUTANTÃ    

PANIFICADORA SÃO MARTINHO   

PAPELARIA ESTADÃO    

PAPELARIA VITAL    

PASTEL MANIA   

PASTELARIA E LANCHONETE ASSUNÇÃO    

PAULO GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS    

PEAD BRASIL SOLUÇÕES EM TERMOPLÁSTICOS    

PENÍNSULA  PS A  

PET SHOP & VETERINÁRIA DUAS IRMÃS    

PET SHOP PETLAND    

PET SHOP TONICÃO  

PFIZER    

PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS          

PILOTO    

PINHAL DOCES    

PINOCCHIO RISTORANTE    

PIZZARIA VINTEVINTE    

PKI IPIRANGA    

PLÁSTICOS SANTA CLARA    

PORTAL DO PADEIRO   

POSTO BOLA PESADA   

POSTO DE SERVIÇO CAMACHO    

POSTO IPIRANGA VILA DAS BELEZAS    

POSTO IPIRANGA VILA MARIANA    

PREFEITURA DE BARUERI    

PROCÓPIO SPORTS    

PRODHIGI    

PUKET   

PURAVIDA   
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PYSKO   

QUORUM ESSÊNCIAS   

RAÇA TRANSPORTES   

RAÇÕES REIS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PET   

RÁDIO KISS

RÁDIO RÁPIDA

RÁDIO TRANSAMÉRICA

RECORD

REDE TV

RESTAURANTE CAFÉ GALLA  

RESTAURANTE MEAÍPE COZINHA CAPIXABA  

REVISTA CONTIGO

REVISTA JOIA & CIA

REVISTA PAIS & FILHOS

REVISTA PANROTAS

REVISTA POTÊNCIA

RICO PRADO LOBO FLORES E COOPERFLORA

RIO BRANCO COMERCIAL E INDÚSTRIA

RN INCORPORADORA & CONSTRUTORA

ROCK & RIBS 

RODOBENS CORPORATIVA  

ROWA DO BRASIL

RPS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  

RUMO FARMA 

S&P GLOBAL  

SAAD ADVOCACIA

SACARIA MALU 

SACOLÃO ASSUNÇÃO 

SADDI ROSA GELATERIA 

SALDANHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS 

SAMPA CAFÉ 

SBT

SCOTIABANK

SEBRAE

SENSR.IT INFORMATION TECHNOLOGY

SHOPPING CIDADE JARDIM 

SHOPPING ELDORADO

SHOPPING MARKET PLACE   

SHOPPING PARQUE SANTANA   

SHUFFLE   

SILCON AMBIENTAL  

SODIÊ DOCES   

SONEDA   

SONY   

SORVETERIA OGGI   

SOU ICE   

SP3 LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E CAMINHÕES   

SPAZIO ORGÂNICO   

SPGEO ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES   

STECK MATERIAIS ELÉTRICOS   

STILINGUE   

SUBWAY    

SUPERMERCADO ÁGUA DOCE   

SUPERMERCADO HIROTA   

SUPERMERCADO KATUCHA   

SUPERMERCADO PASTORINHO   

SUZANTUR   

SWIFT   

TAIMES COMERCIAL   

TAKEDA     

TALENTO JOIAS   

TAMANDUÁ   

TARTUFERIA OSCAR RESTAURANTE E EMPÓRIO   

TARTUFERIA SAN PAOLO   

TASCA DA ESQUINA   

TAVERI PARTICIPAÇÕES   

TEGMA GESTÃO E LOGÍSTICA   

TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL   

THB GROUP   

THE END   

THERMO FISHER SCIENTIFIC     

TIMKEN DO BRASIL   

TITO AVIAMENTOS   

TNT   

TOM MULTIMARCAS   

TOP AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES   

TOP FM   

TORINUS CARNES   

TRADICIONAL BOLOS E TORTAS   

TRANSMARONI   

TRANSPORTADORA LEMAR   

TRANSPORTADORA TOP CARGO   

TRANSUNION   

TRIPOLEZ   

UNITED AIRLINES   

UOL   

UOL 89 - RÁDIO ROCK   

UPPER BAG   

V&M VASCONCELOS COMÉRCIO DE FRALDAS   

VARANDA PÁTIO SHOPPING PAULISTA   

VBSO ADVOGADOS   

VEGUS DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES   

VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS  

VELOSO BAR  

VEPAKUM EMBALAGENS       

VERBO EMPREENDIMENTOS   

VERDE ASSET MANAGEMENT   

VIA ITÁLIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS   

VILINHA DOCES   

VILLA BOIM RESTAURANTE   

VIVIANE BERGAMANN FOTOGRAFIA   

VOGLER INGREDIENTS   

WANDA GRANDI  

WEB RÁDIO SUPER ASTRAL   

WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL   

WORLD IN MOTION SOLUÇÕES LOGÍSTICAS   

YOU,INC   

Z ZURICH FOUNDATION   

ZBRA SOLUÇÕES   

ZECODE TECHNOLOGY  

ZI TEREZA DI NAPOLI   

ZODIAC   

ZURICH NO BRASIL   
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PARLAMENTARES 
PARCEIROS
Parlamentares podem indicar emendas ao Orçamento Geral da União para incluir recursos passíveis de destinação ao  GRAACC. Confira 
abaixo a relação de parlamentares que foram parceiros do  GRAACC de 2015 a 2019:

DEPUTADO ESTADUAL ESTADO 2016 2017 2018 2019 2020

AGENTE FEDERAL DANILO BALAS SP  
CONTE LOPES SP  
CORONEL TELHADA SP  
ESTEVAM GALVÃO SP  
MAJOR MECCA SP  

RODRIGO MORAES SP

SENADOR ESTADO 2016 2017 2018 2019 2020

JOSÉ SERRA SP 

MAJOR OLÍMPIO SP

MARA GABRILLI SP  

VICENTINHO ALVES TO

DEPUTADO FEDERAL ESTADO 2016 2017 2018 2019 2020

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

JEFFERSON CAMPOS SP  

JOICE HASSELMANN SP  

LUIZ CARLOS MOTTA SP  

LUIS FLÁVIO GOMES SP  

LUIZA ERUNDINA SP

MARCIO ALVINO SP

MIRO TEIXEIRA RJ

MISSIONÁRIO JOSÉ OLÍMPIO SP

PAULO MALUF SP

PAULO PEREIRA DA SILVA SP  

POLICIAL KATIA SASTRE SP  

ROBERTO DE LUCENA SP  

ROBERTO SALES RJ

SARAIVA FELIPE MG

SILVIA CRISTINA RO  

TIRIRICA SP  

VANDERLEI MACRIS SP

VINICIUS POIT SP  

WALTER IHOSHI SP

WELLINGTON ROBERTO PB

A Bancada de São Paulo é formada por 70 deputados federais e 3 senadores, que destinaram recursos para o  GRAACC entre 2018 e 2020. 

DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Diretores e Conselheiros do GRAACC
São Paulo - SP 

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do GRAACC (“Entidade”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira do GRAACC em 31 de dezembro de 
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, estão de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias 
empresas.

Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a 
Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.
 
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações 
financeiras 
A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis para as pequenas e 
médias empresas e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.

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

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

decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras.

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

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

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

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

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

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

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

São Paulo, 09 de abril de 2021

KPMG Assurance Services Ltda.
CRC SP-023228/O

Bruno Cesar Cieira da Silva
Contador - CRC SP270337/O-1
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2020 E 2019  (em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(em milhares de reais)

Ativos Nota 2020 2019

Circulante        

Caixa e equivalentes de caixa  8 42.453 29.817 

Recursos vinculados a convênios 9 35.414 31.673 

Créditos a receber 10 11.611      9.150 

Estoques 11 5.005  3.343 

Outros créditos 2.221 1.397

Total do ativo circulante 96.704 75.380

Não circulante

Depósitos judiciais 111 151      

Imobilizado  12 73.677 77.277

Intangível 2.450 1.332 

Total do ativo não circulante 76.238 78.760

Total do ativo                    172.942        154.140

Nota 2020 2019

Receita        

Receitas com serviços hospitalares  17 52.448 51.890 

Receitas com captações de recursos 18 106.106 100.536 

Receita com trabalhos voluntários 7 1.152      9.150 

159.706 154.762

Custos operacionais        

Custos com serviços hospitalares  19 (108.557) (104.390) 

Custos com captações de recursos 20 (18.437) (23.654) 

(126.994) (128.044) 

Superávit bruto 32.712 26.718

Despesas operacionais

Despesas administrativas 21 (14.228) (11.231)

Perda por provisão ao valor recuperável do 
contas a receber 10 (2.107) (1.593)

Despesa com trabalhos voluntários 7 (1.152) (2.336)

(17.487) (15.160)

Superávit operacional antes do 
resultado financeiro

15.225 11.558

Receitas financeiras 22 1.037 1.386

Despesas financeiras 22 (108) (125)

Resultado financeiro 929 1.261

Superávit do exercício 16.154 12.819

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Patrimônio 
social

Superávit  
do 

exercício

Total  do 
patrimônio 

social

Saldos em 01 de janeiro 
de 2019 47.581 15.787 63.368      

Transferência para patrimônio 
social 15.787 (15.787) - 

Superávit do exercício - 12.819 12.819 

Saldos em 31 de dezem-
bro de 2019 63.368 12.819 76.187

Transferência para patrimô-
nio social 12.819 (12.819) -

Superávit do exercício - 16.154 16.154

Saldos em 31 de Dezem-
bro de 2020 76.187 16.154 92.341
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020 2019

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais

Superávit do exercício 16.154 12.819

Ajuste por:

Depreciação 7.247 6.456

Valor residual do ativo imobilizado 
baixado (39) (1.173)

Provisão para devedores duvidosos 2.107 1.593

(Reversão) provisão para contingências 
trabalhistas (108) 145

25.361 19.840

2020 2019

Variação nos ativos e passivos

(Aumento) redução dos ativos

Recursos vinculados a projetos (3.741) (906)

Créditos a receber (4.568) (1.775)

Estoques (1.662) 92

Outros Créditos (824) 679

Depósitos judiciais 40 (26)

Redução) aumento dos passivos

Fornecedores 1.172 (645)

Salários e encargos sociais (139) 1.239

Obrigações Fiscais a Recolher (119) 185

Outras Obrigações 660 (153)

Subvenção e convênios 1.182 1.462

Caixa líquido proveniente das 
atividades operacionais 17.362 19.992

Fluxos de caixa das atividades de 
investimentos

Aquisições de bens do ativo intangível (1.118) (1.332)

Aquisições de bens do ativo imobilizado (3.608) (10.965)

Caixa líquido aplicado nas 
atividades de investimentos (4.726) (12.297)

Aumento do caixa e equivalentes 
de caixa 12.636 7.695

Demonstração do aumento do 
caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício 29.817 22.122

No fim do exercício 42.453 29.817

Aumento do caixa e equivalentes 
de caixa 12.636 7.695

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Passivo Nota 2020 2019

Circulante        

Fornecedores 4.857 3.685 

Salários e encargos sociais 13 9.260 9.399 

Obrigações fiscais a recolher 1.564      1.683 

Subvenção e convênios 14 35.414  31.673 

Outras obrigações 906 246

Total do passivo circulante 52.001 46.686

Não circulante

Provisões para contingências 15 133 241      

Subvenção e convênios 14 28.467 31.026

Total do passivo não circulante 28.600 31.267

Patrimônio líquido

Patrimônio social 16 76.187 63.368

Superávit do exercido 16.154 12.819

Total do patrimônio líquido 92.341 76.187

Total do ativo e patrimônio líquido                                172.942         154.140

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(em milhares de reais)

2020 2019

Superávit do exercício 16.154 12.819      

Outros resultados abrangentes - - 

Resultado abrangente total 16.154 12.819

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

14 Subvenção e convênios 

18 Receitas com captações de recursos

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

2019 2020

Subvenções e convênios (a)   35.414      31.673 

Terreno (b) 4.447        4.447 

Diferidas edificações e reformas (c) 7.370        7.569 

Diferidas máquinas e equipamentos (c) 16.650      19.010 

63.881  62.699 

Subvenções passivo circulante 35.414 31.673

Subvenções passivo não circulante 28.467 31.026

2019 2020

Doações de pessoas físicas e jurídicas (a)        55.062        55.969 

Outros eventos (b)        26.391        24.454 

Eventos McDia Feliz (b)          4.584          5.692 

Governamentais        15.947        11.757 

Doação de bens e Materiais/amortiz  
rec. diferidas          4.122          2.664 

106.106 100.536 

(a) Doações
 
No exercício de 2020, a Entidade recebeu doações por depósitos 
em conta corrente no valor de R$ 55.062  (R$ 55.969 em 2019) de 
diversas pessoas físicas e jurídicas.

(b) Eventos

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

O GRAACC também obteve recursos líquidos no valor de R$ 26.391 
(R$ 24.454 em 2019) por meio de outros eventos programados 
anualmente pela própria Entidade, bem como por iniciativa de 
empresas doadoras. Em 2020 os principais eventos foram: Doações 
PF/PJ R$ 11.661, relacionamento institucional R$ 4.297, empresas 
investidoras R$ 5.943 e outros R$ 4.490.

25 Imunidade do imposto de renda e isenção das 

contribuições previdenciárias e sociais 

O GRAACC é uma Entidade sem fins lucrativos, imune de recolhimento 
do imposto de renda e isenta da contribuição social sobre o superávit. 
Com relação aos demais tributos sobre as atividades próprias 
da Entidade, destacamos os seguintes: (a) contribuição para o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - isenta do pagamento 
da contribuição patronal incidente sobre o montante da folha de 
pagamento; (b) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

7 Receitas com trabalhos voluntários

Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem 
Finalidade de Lucro, as receitas com trabalhos voluntários são men-
suradas 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 reconhecidas 
no resultado do exercício em contrapartida a outras despesas também 
no resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2020, a Entidade 
registrou o montante de R$ 1.152 (R$ 2.336 em 2019) de receitas com 
voluntários. A redução entre os exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2020 e 31 de dezembro de 2019 está atrelada ao afastamento do 
voluntariado como uma consequência do surto de Covid-19.

Exercício
Diretoria 

Esta- 

tutária

Coorde-
nação 
Geral

Coorde-
nação

Sub 
Coorde-
nação

Ope- 
ração

Total

2020 82 347 262 40 421 1.152

2019 90 419 501 106 1.220 2.336

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Durante este período, o Hospital do GRAACC foi reacreditado 
por uma das maiores certificações de saúde do mundo, a Joint 
Comission International - JCI, demonstrando o foco da instituição 
em garantir mais qualidade e segurança em seus processos. O 
GRAACC recebeu ainda o prêmio Great Place to Work, na categoria 
hospitais-saúde pelo 4o ano consecutivo.

2 Base de preparação

Declaração de conformidade

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

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho 
Fiscal e Administração da Entidade em 09 de abril de 2021.

3 Base de mensuração

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

4 Moeda funcional e moeda de apresentação

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

6 Principais políticas contábeis

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

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

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

(i) Doações

As doações recebidas pela Entidade em moeda corrente são 

reconhecidas no resultado do exercício no momento em que as 

contraprestações a essas doações são cumpridas pela Entidade. 

1 Contexto operacional

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

O principal objetivo do GRAACC é oferecer tratamento médico 
e assistencial a crianças e adolescentes com câncer. Para isso, 
construiu e mantém um hospital com o que há de mais moderno em 
instalações e equipamentos e com equipes médica e assistencial 
especializadas para garantir uma medicina de qualidade e humana, 
com altas taxas de cura para a doença. 

O Hospital do GRAACC foi inaugurado em maio de 1998 e está 
situado à Rua Pedro de Toledo, 572, na cidade de São Paulo. 
Os recursos para manter a estrutura são obtidos por meio de 
receitas médicas hospitalares realizadas via Sistema Único de 
Saúde – SUS, convênios e particulares e da captação de recursos 
de subvenções provenientes do primeiro setor (governamental), 
de doações provenientes do segundo setor (empresarial de fins 
econômicos), do terceiro setor (organizações não governamentais) 
e de pessoas físicas. 

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

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

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

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

• CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social na área de saúde, portaria nº 119, de 14/02/2018.

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

O Hospital do GRAACC atua também no desenvolvimento de 
pesquisas e na capacitação de profissional por meio da parceria 
técnico-científica com a Unifesp.

O ano de 2020 foi extremamente desafiador para o GRAACC diante 
da grave pandemia de Covid-19 instalada em nosso país e no mundo. 

Tendo o paciente como foco principal do cuidado, o atendimento 
de crianças e adolescentes com câncer, que fazem parte do grupo 
de risco do novo vírus, foi mantido com cuidados redobrados e 
ainda mais segurança, dando continuidade ao tratamento, com 
todas as chances de cura. 

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

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

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras

(em milhares de reais)
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26 Renúncia fiscal

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

IRPJ (Imposto de renda da Pessoa Jurídica)

CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)

COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) 
sobre as receitas próprias

ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza)

Cota Patronal - INSS

2020 
PERCENTUAL DE 

ATENDIMENTO

2019  
PERCENTUAL DE 

ATENDIMENTO

Atendimentos 
ambulatórias

SUS 86% 81%

Convênios e 
particulares 14% 19%

100% 100%

Internações 
hospitalares

SUS 88% 88%

Convênios e 
particulares 12% 12%

100% 100%

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

Sérgio Antônio Garcia Amoroso
Presidente

Jacinto Antonio Guidolin
Vice-Presidente 

André Luis Negrão Albanez 
Superintendente Geral

José Carlos de Oliveira
Superintendente Adm/Financ.

Ednilson Alves Deo
Contador-CRC 1SP192736/O-0
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27 Atendimento SUS

Em observância ao art. 4º da Lei Federal nº 12.101 de 27 de novembro 
de 2009, aos art. 19 e 20 do Decreto federal nº 7.237 de 20 de julho 
de 2010 e ao art. 24 da Portaria do Ministério da Saúde nº 1.970 de 
16 de agosto de 2011, o número de atendimentos a pacientes do 
SUS foi superior ao limite mínimo estabelecido de 60% em relação 
ao total de atendimentos efetivados pela Entidade, como segue: 
Conforme art. 32 da portaria 1970/2011, o mínimo de 60% (sessenta 

(ISSQN) - imune do recolhimento de 2% sobre os serviços prestados 
à pessoa jurídica e física (convênios e particulares); (c) Imposto 
sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doações (ITCMD) isenta nos 
termos do artigo 4º do Decreto nº 46.665/02 e Resolução conjunta 
SF/SJDC - 1º a 5º de dezembro de 2002; e (d) Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - isenta sobre as 
receitas próprias de sua atividade social.

Com relação à COFINS, a Medida Provisória (MP) nº 2.158-35, em 
seu artigo 14, inciso X, dispôs que as instituições de educação 
e assistência social, de caráter filantrópico que preencham as 
condições e requisitos do artigo 12 da Lei nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 2007 são isentas do recolhimento da COFINS o 
montante das receitas relativas às atividades próprias, de repasses 
e financeiras.

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

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

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

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

por cento) de prestação de serviços ao SUS será apurado por 
cálculo percentual simples, com base no total de internações 
hospitalares, medidas por paciente-dia, e no total de atendimentos 
ambulatoriais realizados pela entidade para pacientes do SUS e não 
SUS. Parágrafo único. Para efeitos de atendimento do disposto no 
caput, a participaçã o do componente ambulatorial SUS será de no 
máximo 10%, devidamente comprovado
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