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A tecnologia é uma das maiores aliadas da medicina moderna, 
em especial, da luta contra o câncer. Por isso, no Hospital CTFM/
GACC, os investimentos em equipamentos de última geração e 
em técnicas inovadoras caminham lado a lado para que todos os 
pacientes, sem distinção, possam ter minimizados 
os desconfortos causados pelo longo tratamento.

A mais recente conquista da instituição foi a 
instalação do aparelho VISION Veinviewer, que 
possibilita aos enfermeiros encontrarem os acessos 
venosos (veias) dos pacientes para a aplicação de 
medicamentos ou para a coleta de material para 
análise, na maior parte das vezes, com apenas uma 
picada, 

“Era muito frustrante para a equipe de 
enfermagem ter que picar uma, duas, três... sete 
vezes o paciente, na maioria crianças, que, já 
debilitadas e assustadas com tanta intervenção, 
ficavam estressadas, dificultando, ainda mais, 
o procedimento”, relata a coordenadora de 
Enfermagem do Hospital CTFM/GACC, Eliane dos 
Santos Francelino.

Ela conta que os reflexos dessa mudança foram tão 
expressivos, que as crianças, hoje, até se distraem com as luzes 
do equipamento enquanto são submetidas ao procedimento, 
que se tornou muito mais rápido e indolor para elas. “Foi um 

grande presente para as nossas crianças e jovens 
e para todos que cuidam com tanto carinho de 
cada uma delas”, comemora Rosemary Sanz, 
Presidente do  Hospital CTFM/GACC.

Tendo como foco oferecer o que existe de 
melhor em medicina oncológica para as crianças 
da região, o GACC precisa de todo o tipo de 
doação, pois são elas que têm permitido ao 
hospital oferecer um tratamento humanizado, 
de qualidade, sem fila de espera, mesmo com o 
aumento da demanda, tendo em vista que o SUS 
(Sistema Único de Saúde) não chega a repassar 
1/3 do valor real do tratamento. 

Único na região, o VISION Veinviewer foi 
doado pelas seguintes empresas: Farmaconde, 
Máximo Supermercado, DM Card e Spani 
Atacadistas. Nosso muito obrigado às empresas 
pelo apoio.

Tecnologia e inovação a serviço da vida.
Imagem: Divulgação (foto)
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Uma ajuda constante porque a vida não para.

O Hospital CTFM/GACC é a prova 
viva de que, quando empresas da inicia-
tiva privada se unem por uma causa no-
bre, verdadeiros milagres acontecem e a 
vida fica mais leve para quem precisa.

A TI Automotive, fabricante de peças 
para automóveis de São José dos Cam-
pos, é uma dessas empresas, cuja ajuda 
tem sido decisiva para a continuidade 
do trabalho desenvolvido ao longo dos 
anos pela equipe do Hospital CTFM/
GACC, especialmente, nos momentos 
mais críticos. 

A empresa começou a contribuir 
com o Hospital CTFM/GACC antes 
mesmo da construção do Hospital, 
ocasião em que a Instituição ainda tra-
balhava para garantir um tratamento 
digno às crianças e adolescentes em 
tratamento oncológico. A ajuda come-
çou com a compra de camisetas e com 
uma contribuição anual em dinheiro.  
Pouco tempo depois, juntamente com  

outras empresas, a TI Automotive fez 
uma contribuição específica para a cons-
trução do Hospital. 

“O nomes das empresas que ajuda-
ram estão colocados dentro de um baú 
que será aberto quando o hospital ce-
lebrar 50 anos, é gratificante contribuir 
com a equipe médica e administrativa 
de um hospital    que faz o bem e se 
dedica a recuperar a saúde das nos-
sas crianças. Sentimos orgulho de fa-
zer parte deste time”, declara diretor da 
TI Automotive.

A TI Automotive foi além: em 2013 
lançou o desafio para que os emprega-
dos fizessem um doação mensal, que 
desde então, também é destinada ao 
Hospital CTFM/GACC. Em nome de to-
das as crianças e adolescentes que estão 
em tratamento ou já passaram por aqui, 
nosso mais sincero agradecimento.
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Novos desafios nos aguardam

Ação reconhece o trabalho voluntário 
realizado ao longo do ano pelos colabo-
radores da EDP

No Desafio do Bem, os voluntários 
formam equipes – que podem integrar 
familiares, amigos e profissionais de ou-
tras empresas – e escolhem uma organi-
zação social ou escola pública para ser 
beneficiada com o desenvolvimento de 
um projeto de melhoria para a institui-
ção.

As ações podem ser de caráter físico, 
capacitação, gestão, eventos, entre ou-
tros. Ao final do projeto, todas as equi-
pes preparam uma apresentação com os 
resultados. Esse material é encaminhado 
para uma comissão julgadora e as três 
equipes mais votadas concorrem a prê-

mios em dinheiro revertido para a Insti-
tuição.

O Instituto EDP ainda mantém o Portal 
do Voluntariado (www.voluntariadoedp.
com.br), espaço destinado para notícias, 
agenda de eventos e oportunidades de 
ações desenvolvidas pelos colaborado-
res e organizações participantes, além 
de ser também uma ferramenta de inte-
ração e acompanhamento dos trabalhos 
realizados. 

A equipe vencedora do Desafio do 
Bem 2015 foi a “Energia Solidária” que 
desenvolveu um projeto que beneficiou 
a Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (APAE) do município de Gu-
rupi, estado do Tocantins. Os envolvidos 
na ação conseguiram arrecadar mais de 

38 mil reais por meio de doações para 
a construção de uma quadra poliespor-
tiva, a implementação de uma horta, 
e levaram aos 250 alunos da APAE em 
Gurupi a oportunidade de desenvolver 
novos potenciais.

Acompanhe nas próximas edições mais 
detalhes sobre as ações voluntárias realiza-
das pelo Instituto EDP. Não fique de fora!

O último dia do ano de 2015 vai 
entrar para a história do Hospital 
CTFM/GACC como uma importante 
conquista: a doação do terreno que 
existe ao lado do Hospital CTFM/
GACC, que permitirá a amplia-
ção dos serviços e leitos para 
ampliar ainda mais o aces-
so de crianças e jovens de 
toda a região a um trata-
mento oncológico de ex-
celência.

Longe de ser uma tarefa 
fácil, esse novo projeto lan-
ça ao Hospital CTFM/GACC 
um duplo desafio. Primeiramente 
realizar a captação de recursos ne-
cessários para continuar ofertando o 
tratamento adequado para todas as 
crianças e jovens com câncer e para 
todas que chegarão para diagnóstico 
e início de tratamento, número este 

que cresce de maneira expressiva 
a cada dia (veja quadro comparati-
vo nesta página). E ao mesmo tem-
po desenvolver projetos específicos 
para a construção da ampliação do 

Hospital.

Para tanto, o Hospital 
CTFM/GACC terá como 
foco neste ano a busca de 
recursos financeiros jun-
to aos poderes públicos 
e também junto à inicia-
tiva privada, de maneira 

ágil e incansável, tendo em 
vista que o número de pa-

cientes com suspeita oncológica 
tem ultrapassado o número máximo 
de atendimentos pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde), que corresponde a 
cerca de 80% da demanda atual.

Para se ter uma ideia, em 2015, o 

aumento no número de pacientes en-
caminhados com suspeita de câncer 
para a realização do diagnóstico defi-
nitivo no Hospital CTFM/GACC foi de 
31% (leia texto nesta página). Desses, 
a confirmação de casos foram 18% 
superior ao ano de 2014 (veja quadro 
comparativo nesta página).

Como ressalta o diretor técnico 
do Hospital CTFM/GACC, o médico 
Marcelo Milone Silva, o que agrava o 
quadro é que os repasses ficam bem 
aquém dos custos reais. “Quando se 
fala de SUS, os atendimentos previs-
tos possuem um valor que representa 
apenas 24% do que realmente custa”, 
explica.

Como se vê, é um enorme desa-
fio, principalmente num ano de crise 
e turbulências, mas contamos com a 
ajuda de todos. Faça a sua doação.

Empresas que investem na vida:

Trata-se também, de um hospital filantrópico, que atende o SUS e...”
O aumento da procura pelo Hospital CTFM/GACC nos úl-

timos anos é resultado de uma série de fatores, sendo o prin-
cipal deles a consolidação do hospital como uma referência 
regional no atendimento de crianças e jovens portadores de 
doenças, cujo diagnóstico diferencial inclui o câncer.

Trata-se, também, de um hospital filantrópico, que atende 
o SUS e onde não há fila de espera, tendo os exames necessá-
rios para a confirmação ou exclusão da hipótese de diagnósti-
co de câncer realizados em tempo adequado.

Além disso, por meio do programa “Diagnóstico Precoce”, 
a instituição realiza cursos voltados aos médicos de toda a 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba, com o objetivo de 
chamar a atenção para sinais e sintomas sugestivos destas 
patologias e, principalmente, facilitar o encaminhamento de 
pacientes com suspeita de algum tipo de câncer.

Esforços como esses têm sido essenciais para salvar muitas vi-
das.  

Total de Pacientes Novos Atendidos no Hospital CTFM/GACC

Em 2015, dentro do número total de pacientes novos atendidos, houve um aumento de 31% no 
número de pacientes encaminhados com suspeita de câncer para a realização do diagnóstico 
de�nitivo no Hospital CTFM/GACC.

Destes pacientes encaminhados em 2015 com suspeita oncológica, houve um aumento de 18% de 
crianças e jovens que tiveram diagnóstico con�rmado de câncer e que iniciaram seu tratamento no 
Hospital CTFM/GACC

Ampliação da assistência ofertada para crianças e jovens no Hospital CTFM/GACC, sendo que hoje 
cerca de 80% são pacientes do SUS atendidos em padrões de excelência e sem �la de espera: 
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Para salvar vidas todo esforço vale a pena.
“Não existe dinheiro que pague o que 

os médicos e os enfermeiros daqui têm 
feito pelo meu filho, desde que coloca-
mos o pé por aquela porta, no dia 20 de 
outubro do ano passado”. Essa é uma 
das muitas impressões que um pai diz ter 

quando visita o filho, de apenas um ano, 
internado no Hospital CTFM/GACC, há 
mais de 90 dias, para tratar uma leucemia 
mielóide aguda.

Segundo ele, tudo aconteceu muito 
rápido e de forma extremamente profis-
sional: ao primeiro sinal de que o filho, 
atendido numa UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) de São José dos Campos, 
teria algo mais grave que uma “simples 
indisposição”, como normalmente os pais 
acreditam e esperam, foi encaminhado 
imediatamente ao Hospital CTFM/GACC 

e, sem aguardar em filas ou vagas, ao ter 
o diagnóstico confirmado pela equipe 
multidisciplinar do hospital, iniciou a pri-
meira fase do tratamento. “Fiquei impres-
sionado que até sangue do tipo dele aqui 
tinha”, lembra o pai.

De lá para cá, o Hospital CTFM/GACC 
não tem medido esforços nem recursos 
para que o pequeno receba todo o cuida-
do necessário a sua recuperação. “Como 
seu organismo está muito fraquinho, ele 
teve outras complicações, passou por 
uma cirurgia, passou 57 dias na UTI, mas 
está se recuperando. Com toda a certeza, 
em outro hospital, ele não teria nenhuma 
chance”,  diz o pai.

De fato, os custos para manter o tra-
tamento deste como de outros pacien-
tes, que também ficaram internados por 
longos meses na UTI do Hospital CTFM/
GACC, ultrapassam, e muito, o que o SUS 
repassa ao hospital. Para se ter uma ideia 
de custos, em muitos casos, o SUS repas-
sa somente R$ 30 mil, de mais de R$ 100 
mil custeados pelo hospital somente para 
um determinado paciente.

“Por isso, não há outra forma de ga-
rantir que essas crianças e jovens tenham 
chance de viver sem as doações, seja dos 
nossos mantenedores, dos governos e da 
sociedade em geral”, revela a presiden-

te do Hospital CTFM/GACC, Rosemary 
Sanz.

 

Atendimento integral  – A assistência 
prestada pelo Hospital CTFM/GACC in-
clui os familiares dos pacientes, que pas-
sam por atendimento com assistentes 
sociais e psicólogos. Tudo para tornar 
menos dolorosa a fase do tratamento do 
câncer. 

“Aqui não tem ninguém de cara feia. 
Vou para a casa todas as noites e durmo 
tranquilo, porque sei que ele está no me-
lhor hospital em que poderia estar”, diz o 
pai do pequeno paciente, que tem, des-
de que tinha 9 meses o Hospital CTFM/
GACC como sua casa.
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