
Crise. Ouvindo essa palavra, 
praticamente, todos os dias – 
seja no noticiário, em casa ou 
no trabalho –, não há quem 
não sinta medo do amanhã. 
E é, justamente, por provocar 
dúvidas quanto ao futuro, 
que ela se torna ainda mais 
devastadora, aqui, do lado de 
dentro do nosso hospital. 

Como o CTFM/GACC 
sobrevive graças a doações 
de pessoas – como você – e 
de empresas, vive-se neste 
ano um ciclo vicioso: o receio 
de que a situação do País 

piore leva parte das pessoas 
e das empresas reverem 
seus custos, diminuindo 
doações e colocando em 
risco o atendimento prestado 
às centenas de crianças e 
adolescentes com câncer da 
região que chegam ao hospital, 
todos os dias, em busca de 
tratamento.

Mas, daí, vem em mente 
a pergunta: o que essa crise, 
realmente, representa diante 
da luta travada pela vida por 
uma criança e adolescente com 
câncer?
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Conheça quem ajuda a manter 
o Hospital do GACC no  

dia-a-dia

Pouco, muito pouco. Quase nada. É isso que esperamos 
mostrar com a nova campanha do GACC, que está nas ruas, 
com comerciais de TV e de rádio, redes sociais e eventos 
A intenção é, mais que conscientizar, sensibilizar as 
pessoas para que façam (ou continuem fazendo) suas 
doações: a vida não pode esperar. Nossas crianças e 
nossos adolescentes agradecem.

Informações:
(12) 3949.6024

Multiplique 
a esperança.
Seja um parceiro
da vida.
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Se existe um grande desafio a ser venci-
do em 2015 pelo Hospital CTFM/GACC, para 
continuar oferecendo um atendimento de 
qualidade e de forma humanizada, é conse-
guir equalizar suas altas despesas – conse-
quência do aumento excessivo dos preços de 
serviços e de produtos hospitalares básicos e 
do aumento no número de atendimentos – 
frente ao repasse de recursos 
do SUS, que permanece inal-
terado.

Diante de um aumento 
considerável das despesas 
como da energia elétrica 
(33%), de medicamentos 
e outros materiais básicos 
(6,58%), de gases hospitalares 
(51%), do aumento da folha 
salarial (8,34%) e do acrés-
cimo das taxas dos serviços de água e es-
goto (15%), todos os hospitais viram ampliar 
a defasagem entre o que recebe do SUS e 
o valor que custa cada atendimento, o que 
torna essencial contar com a ampliação de 
doações de empresas “Parceiras da Vida” e 
das pessoas físicas. 

Outro dado preocupante é o aumento 
no número total de pacientes encaminha-
dos para os diversos atendimentos, que deu 
um salto de 53% de 2014 para 2015. “Nosso 
compromisso continua sendo o de atender 
a demanda crescente, sem fila de espera, 
garantindo a todos o melhor tratamento por 
meio dos protocolos mais avançados. Mas 

com esse aumento con-
siderável das despesas 
e sem perspectivas de 
aumento de repasses do 
poder público, realmente, 
fica muito complicado e 
preocupante”, esclarece a 
presidente do GACC, Ro-
semary Sanz. 

Uma das saídas encon-
tradas pela instituição é 

otimizar melhor os recursos (leia texto nesta 
página), mas esse esforço não é suficiente 
para resolver o problema. Quer ajudar o Hos-
pital CTFM/GACC atravessar este momen-
to de crise no País e fazer a sua parte para 
salvar a vida de crianças e adolescentes com 
câncer da nossa região? 

Os esforços do Hospital CTFM/
GACC para otimizar os recursos 
em prol da qualidade dos serviços 
prestados não pode parar.

Por isso, há cerca de dois anos, 
por meio do Programa “Mais Tem-
po pra Cuidar”, a instituição vem 
trabalhando, sistematicamente, 
para a eliminação de todas as fon-
tes de desperdício, promovendo o 
desenvolvimento de uma cultura 
de melhoria contínua e capaci-
tando colaboradores e voluntários 
para fazer mais e melhor com os 
recursos disponíveis sejam eles: 
financeiros, estruturais, de tempo 
ou de capital humano.

Baseado na metodologia «Lean 
Healthcare», o Programa tem pro-
movido muitas melhorias, como 
as implementadas recentemente 
na unidade nutricional.

Lá existiam alguns desafios 
como ampliar o seu funcionamen-
to para 24 horas (fechava às 22h 
para retornar apenas no dia se-
guinte, às 6 horas). Além disso, era 
solicitado o aumento no número 
de colaboradores para dar conta 
do serviço e as horas-extras eram 
excessivas.

O processo, denominado “Uni-
dade Nutricional Funcionando 24 
Horas”, incluiu, basicamente, a re-
alização do descritivo de funções, 
determinação de novo fluxo de ati-
vidades e reestruturação de carga 
horária dos colaboradores, que 
possibilitou, com a mesma quanti-
dade de colaboradores, a amplia-
ção do serviço do setor para 24 
horas e, como consequência,  agili-
dade no atendimento e redução de 
horas extras. Um hospital melhor  
administrado é um hospital cada 
vez melhor para seus pacientes.
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Empresas que investem na vida:

A história de lutas do Hospital 
CTFM/GACC, que trabalha incessan-
temente para garantir tratamento hu-
manizado e de qualidade a crianças 
e adolescentes com câncer da RM 
Vale do Paraíba, certamente não teria 
tantos êxitos se não fosse o compro-
misso firmado com cada um de seus 
mantenedores – empresas e empre-
sários de toda a região, que colabo-
ram mensalmente com o hospital,  
garantindo o custeio de grande parte 
das despesas que o SUS não supre.

Movidos pelo senso de solidarie-
dade e responsabilidade social, os 
mantenedores contribuem de diver-
sas maneiras porque, dentre outras 
razões, têm a certeza de que os re-
cursos são aplicados da melhor forma 
possível (confira na página 3 como o 

Por meio de um conceito chamado BookCrossing 
onde o objetivo é deixar um livro num local público, 
para ser encontrado e lido por outro leitor, o Insti-
tuto EDP promove o mesmo para os colaboradores 
da EDP.

Conhecido como Circulando Livros, o objetivo é 
desapegar e, quem sabe, transformar a leitura pre-
sente no dia a dia das pessoas. Essa é uma forma de 
tornar o acesso à cultura e especificamente à leitura 
verdadeiramente universal.

Funciona assim: uma vez por mês um stand, com 
todos os livros, é disponibilizado nos andares, tanto 
na Sede da EDP, em São Paulo, como em São José 
dos Campos. A ação convida os leitores a deixar um 
livro no local, para que outra pessoa o encontre, leia, 
e deixe um, ampliando assim o acesso à leitura. 

Silvana Ladeira, com o apoio da Gisele Vitor, voluntárias do Instituto EDP, iniciaram a 
ação em 2014. Para Gisele, o importante é a valorização da leitura. “Como diz aquela máxi-
ma ‘Conhecimento não ocupa espaço’, acreditamos que o Circulando Livro deve insistir em 
ser aproveitado completamente, de forma a contribuir para que este conhecimento esteja 
acessível a todos”.

GACC administra os recursos finan-
ceiros).

Esse é o caso da Hubner San-
fonas Industriais Ltda, empresa 
sediada em Caçapava. Segundo a 
diretoria da empresa, desde dezem-
bro de 2014, quando foi realizada 
uma visita ao hospital em São José 
dos Campos, a instituição motivou-
-se ainda mais em contribuir com a 
causa do câncer infanto-juvenil. “A 
Hubner entende que o trabalho que 
é realizado por todos do hospital é 
de extrema importância para a vida 
de seus pacientes e não pode parar. 
A Hubner tem grande satisfação em 
ser “Parceira da Vida”, como man-
tenedora mensal do Hospital do 
GACC”, diz  o Gerente Geral da em-
presa, Joaquim Donizeti de Almeida.

Parceiros que dão vida ao Hospital GACC

Instituto EDP estimula 
a troca de livros

2015 e o desafio 
do equilíbrio 
das contas

Um hospital cada 
vez melhor para 
seus pacientes

“Um hospital melhor  
administrado é um 
hospital cada vez 
melhor para seus 

pacientes. ”

Entre em contato pelo telefone (12) 3949-6024 ou envie um e-mail para  
gacc@gacc.com.br.

CIRCULANDO
LIVROS
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Matheuzinho, uma das 
estrelas da nossa campanha.

Conseguir adeptos para as nossas campanhas não é das tarefas 
mais difíceis, nesses tempos nada fáceis de atravessar: todos 
sabem da seriedade com que o GACC conduz as atividades do 
Hospital, o que faz dele uma das principais referências em todo 
o País no tratamento do câncer infanto-juvenil.
Para a campanha de 2015, não foi diferente. Empresas e profis-
sionais demonstraram talento e dedicação durante todo o pro-
cesso de criação e produção das peças de propaganda, para 
que o objetivo da campanha deste ano – sensibilizar as pessoas 
para a importância das doações – fosse atingido com êxito. Vei-
culada nas principais emissoras de rádio e TV da região, além de 
jornais, revistas e redes sociais,  a campanha traz uma mensa-
gem direta – “Se está difícil a vida aí fora, imagine mantê-la aqui 
dentro”. A campanha foi estrelada pelos atores Ricardo Tozzi e 
Adriana Birolli, que, na TV, conduzem a narração,  contracenando 
os pacientes do Hospital, Camile Vitória, Yasmim, Julia Maxwel e 
Matheuzinho Lisboa.  “As cenas que começam em preto e branco 
vão, aos poucos, tornando-se coloridas, levadas pelo texto e pela 
trilha sonora. A ideia é mostrar, com as cores, a esperança de 

vida dos pacientes, que só é possível com as doações”, explica 
autor da campanha, o diretor da agência Avalanche São José, 
Gustavo Gobbato. 
O publicitário ressalta a importância dos parceiros que possibilitaram 
a realização da campanha de 2015, e que o GACC teve o privilégio de 
contar. “Tivemos uma parceria incrível com a Outracena, produtora 
de Vídeo, que sempre faz as campanhas do GACC. Tivemos também 
a imensa colaboração da Cia Paulista de Moda, que intermediou o con-
tato junto a Ricardo Tozzi e Adriana Birolli, que, gentilmente, vieram fazer  
parte da campanha.  
Contamos, ainda, com o apoio 
do Shopping Colinas e a partici-
pação dos fotógrafos Rafael Ri-
beiro e André Tomino e do ma-
quiador Carlos Carrasco”, diz.
O comercial está sendo e exibi-
do nas principais emissoras de 
TV da região.  Assista e divulgue 
na sua rede social.

Assistir ao comercial de TV do GACC tem sido motivo de 
grande emoção para a mãe de Matheuzinho Lisboa, Arlete 
Silva Mendes. “É que agora ele aparece realmente feliz e com 
saúde. No do ano passado, em que ele também participou, 
porque ele ainda não estava bem”, conta. Matheus, que tem 
agora dois aninhos, nasceu com câncer. O diagnóstico foi feito 
quando ele completou 40 dias de vida, fazendo com que a 
família procurasse o Hospital do GACC imediatamente. 
Embora tenha sido difícil entrar no hospital com um filho tão 

desejado e tão pequenino nos braços, Arlete lembra que se sentiu acolhida desde o primeiro instante ali dentro, passando a con-
fiar, de imediato, na equipe que iria cuidar de seu filho dali em diante e a aceitar o carinho oferecido pelos outros profissionais 
envolvidos no tratamento e recuperação de Matheus. “Foi o que me confortou em meio a tanto sofrimento. Fiquei impressionada 
desde o princípio, até com os cuidados da equipe de nutrição. Imagine só a equipe perguntar o que a criança quer comer! Acho 
que isso não existe em nenhum outro hospital”, diz a mãe.
Segundo ela, os hábitos que o pequeno Matheus desenvolveu com a comida nos tempos que esteve no hospital tiveram de ser 
incorporados à rotina da casa, após receber alta da internação. “Tive de comprar os mesmos copinhos e pratinhos que usavam 
com ele no GACC, tudo muito alegre e que chamava a atenção dele”.  
Após o tratamento, que durou cerca de um ano, Matheus agora vai ao hospital a cada três meses somente para exames de  
acompanhamento. Agora, ele e sua família estão felizes.

“Se está 
difícil a 
vida aí fora, 
imagine 
mantê-la 
aqui dentro”


