
Esta é a frase de abertura da nova 
campanha de TV do GACC, “O Hospi-
tal do GACC precisa ser para Sem-
pre”, que divulga as novas formas de 
doação, tão fundamentais para que o 
hospital continue prestando atendi-
mento a mais de 500 crianças e jovens 
de toda a nossa região.

Estrelado pela Top Model Fernanda 

Tavares e o ator Murilo Rosa, o comercial 
destaca o novo 0800, que funcionará como 
o principal receptivo de doações de pesso-
as físicas a partir de agora (leia mais sobre 
esse novo atendimento na página 2).

A campanha foi criada pela agência 
Avalanche, em conjunto com a Outrace-
na Produtora de Vídeo e a Cia Paulista 
de Moda.

Assim como Fernanda e Murilo, que tal 
ser também um Parceiro da Vida GACC?

Ligue 0800 727 0810 ou faça sua do-
ação pelo site www.gacc.com.br. Você 
ajuda centenas de crianças e jovens com 
câncer e ainda pode ganhar uma caneca 
exclusiva. 

O Hospital do GACC precisa ser 
pra sempre!

www.gacc.com.br
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“Você imagina quantas crianças e jovens do Hospital do GACC precisam da nossa ajuda? 
Nós também estamos aqui para ajudar.”

GACC cria nova campanha para doações
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A ajuda dos mantenedores é essencial 
para a continuidade do atendimento que 
o Hospital CTFM/GACC presta, sem dis-
tinção, a mais de 500 crianças da RM Vale 
do Paraíba. Sem eles, o hospital já teria 
fechado suas portas. 

Nesta edição, trazemos em destaque o 
depoimento do diretor da Construtora Re-
flora, Engenheiro João P. Dantas, que, há 
três anos tornou-se nosso parceiro, um 
Parceiro da Vida! 

O GACC só tem a agradecer! 

A Construtora Reflora tem conhecimento 
das ações do GACC há pelo menos 10 anos, 
o que sempre serviu de referencia para nós 
de como uma entidade que atua numa área 
tão sensível e importante pelas famílias é 
administrada, apesar do pouco apoio finan-
ceiro que recebe dos órgãos públicos. 

Em junho de 2013, tivemos a oportuni-
dade de receber a visita da senhora Ro-
semary Sanz e fomos conquistados pela 
força dos seus argumentos em benefício 
da entidade, iniciando a partir daí uma 
parceria que temos orgulho de manter 
de forma ininterrupta e por muito tempo 
após essa data. 

Contribuir com o GACC enaltece a 
nossa atividade social, pela convicção 
que temos de sermos parceiros de um 
trabalho executado com muito profissio-
nalismo, respeitado e mantido por pes-
soas merecedoras da nossa maior consi-
deração.

Atenciosamente,

Eng. João P. Dantas 
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Parceiro da Vida

A Central de Doações do GACC está passando 
por uma grande mudança

Prezado parceiro,

Para diminuir os custos do nosso 
hospital, precisamos reduzir a equipe 
que lhe telefonava periodicamente e 
não mais trabalhar com mensageiro 
indo buscar a sua doação.

Dentro em breve você receberá uma 
ligação da Central de Doações do GACC 
explicando toda a nova sistemática 
para que você possa continuar ajudan-

do centenas de crianças e jovens em 
tratamento no Hospital.

Contamos com a sua compreensão 
e com a continuidade de suas doações, 
na certeza de que você verdadeiramente 
abraçou a nossa luta contra o câncer.

Receba nosso profundo reconheci-
mento por todo esse tempo de contri-
buição e nosso imenso OBRIGADO!!! 
Estamos juntos fazendo com que mui-

tos sonhos se tornem realidade na vida 
de centenas de crianças e jovens com 
câncer. Continuamos contando com 
esta união de esforços e com a sua 
preciosa ajuda.

Grande abraço, em nome das mais de 
500 crianças e jovens nas diversas fases 
do seu tratamento e de seus familiares.

Rosemary Sanz
Presidente

E N G E N H A R I A

Empresas que investem na vida:
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O Hospital CTFM/GACC possui 20 lei-
tos de internação. São quartos individuais, 
que contam com estrutura completa para 
acompanhamento integral do responsável 
pelo paciente, garantindo a privacidade e 
a individualidade dos atendimentos. Esta 
estrutura foi concebida dentro do mesmo 
conceito de um dos principais centros de 
tratamento para crianças e jovens com cân-
cer no mundo, o St. Jude Children’s Resear-
ch Hospital, o que garante que o Hospital 
CTFM/GACC alcance baixíssimas taxas de 
infecção hospitalar aliando a segurança dos 
procedimentos à humanização da estadia e 
à promoção da recuperação dos pacientes 

de modo mais breve e com mais qualidade.

O Hospital CTFM/GACC é um centro de re-
ferência infanto-juvenil reconhecido pela sua 
qualidade, humanização e pela sua equipe 
altamente capacitada para o atendimento de 
crianças e jovens, tanto as que estão em tra-
tamento oncológico como as que precisam 
de outros tratamentos ou cirurgias. Informe-
-se com o médico ou com seu convênio e 
usufrua de toda esta estrutura especializada 
e exclusiva para a recuperação da saúde de 
crianças e jovens. Você também pode obter 
informações pelo telefone: (12) 39496024 ou 
pelo e-mail: gacc@gacc.com.br

O Hospital CTFM/GACC atende diversas 
especialidades além da oncologia

Mãos limpas, saúde preservada

Muita gente não sabe que o Hospital 
CTFM/GACC atende outras especialidades 
médicas, por meio de convênios médicos 
e também de atendimentos particulares 
com o mesmo padrão de excelência. 

Seguindo todas as recomendações 
nacionais e internacionais que garan-
tem a segurança dos atendimentos 
especializados; aliada a uma estrutura 
clínico-hospitalar, aos equipamentos 
de última geração e aos recursos hu-
manos totalmente voltados para o bem 
estar de crianças e jovens, o Hospital 
CTFM/GACC promove a recuperação 
da saúde de modo humanizado e aco-
lhedor, tanto para o paciente quanto 
para seus familiares. 

São inúmeros procedimentos não 
oncológicos realizados para crianças e 
jovens, e que têm à disposição todos 
os modernos equipamentos do parque 
tecnológico de alta complexidade, jun-
tamente com as instalações adequadas 
para internações, o Centro Cirúrgico 
Infanto-juvenil, (leia texto na página 4), 
a UTI Pediátrica (Unidade de Terapia In-
tensiva), entre as demais unidades clíni-
cas hospitalares.

A coordenação do Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar e o Departamen-
to de Treinamento e Desenvolvimento 
do CTFM/GACC realizou, pela terceira 
vez consecutiva, uma grande campanha 
interna para reforçar, junto a pacientes, 
familiares, voluntários e também funcio-
nários, a importância da correta higiene 
das mãos, conforme preconizada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Amplamente divulgada, com cartazes 
espalhados por todo o hospital e na TV 
interna, a campanha aconteceu ao longo 
do mês de maio e incluiu uma estação de 
treinamento na unidade lúdica, com luz 
negra, tabuleiro e dado com perguntas e 
respostas. 

O dia 05 de maio, o Dia Internacional 
de Higiene das Mãos, foi marcado pela 
participação da Dalila (Pet terapia) e do 
Super Mãos Limpas (mascote da campa-
nha), voluntário fantasiado, que reforça-
ram a técnica de higiene das mãos em 
todos os departamentos do hospital. Na 

ocasião, foram realizadas visitas nos se-
tores do CC, ambulatório, internação, re-
cepção e unidade lúdica. 

“A intenção foi demonstrar como fi-
cam as mãos antes e depois de higieni-
zar. Familiares e pacientes interagiram 
bastante quando tiveram contato com a 
luz negra. Ficamos muito satisfeitos com 
os resultados”, explicou a coordenadora 
do Serviço de Controle de Infecção Hos-
pitalar, a enfermeira Cinthia Hiromi.

A campanha também envolveu os pro-
fissionais de saúde do CTFM/GACC, aos 
quais foram enfatizadas as cinco etapas 
de higiene de mãos e avaliação da téc-
nica, com a geração de um indicador, 
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“Com essas ações esperamos 
reduzir ainda mais os índices 
de infecção hospitalar da 
instituição e prevenir a 
proliferação de doenças...”

além da vacina para a prevenção da gri-
pe H1N1. 

“Com essas ações esperamos reduzir 
ainda mais os índices de infecção hos-
pitalar da instituição e prevenir a proli-
feração de doenças. Os colaboradores, 
familiares e pacientes sempre nos sur-
preendem com a adesão em nossa cam-
panha o que garante o seu sucesso”, re-
lata a coordenadora da Enfermagem do 
hospital, Eliane Francelino.
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São histórias como esta que fazem 
valer toda a luta do GACC ao longo 
desses anos:

Meu nome é Roberto Gaudêncio, 
tenho 37 anos e tenho 4 filhas, uma 
delas, a mais velha é a Nathalia Nirvana, 
hoje com 17 anos. 

Até os 14 anos, a Nathalia vivia 
uma vida normal, como a de qualquer 
criança:  fazia esportes, estudava... 
Enfim, até que após alguns sintomas 
de que a saúde não ia bem, recebemos 
o diagnóstico de L.L.A (Leucemia 
Linfóide Aguda).  

Foi um choque! Uma mistura de 
sentimentos,  dúvidas, medo, ou seja , 
abalou toda a nossa família. 

Com o diagnóstico em mãos, fomos 
encaminhados ao GACC. Assim que 
chegamos, logo de cara, fiquei abismado 

com o atendimento! Acostumado com o 
sistema de saúde que temos no país,  
me deparei com uma super estrutura 
física totalmente apropriada,  com uma 
equipe médica altamente competente 
que, desde do início, nos esclareceu 
e nos orientou sobre a doença e o 
tratamento iniciado. Foi um alívio!

Voltamos para casa para dormir,  
sabendo que existiriam pessoas muito 
especializadas lutando pela vida de 
minha filha.

Hoje, ainda estamos juntos, lutando 
por ela. 

Já se passaram meses e meses de 
tratamento e, graças ao GACC, com todo 
o corpo de enfermeiros, médicos, de todo 
esse tratamentos humanizado, estamos 
na reta final pela cura de sua doença. 

Sou muito grato ao GACC! 

O depoimento de um pai

O hospital do GACC realiza cirurgia inédita na região

O Hospital CTFM/GACC realizou re-
centemente uma cirurgia de alta comple-
xidade, nunca antes realizada na Região  
Metropolitana do Vale do Paraíba. 

Com a duração de 12 horas, o procedi-
mento consistiu na ressecação de tumor 
ósseo e na reconstrução com enxerto 
autólogo – procedimento que utiliza ór-
gãos ou tecidos do próprio paciente – e 
foi considerada um sucesso pela equipe 
médica. A paciente, de 10 anos, já está 
em casa.

Para um dos médicos responsáveis 
pela cirurgia, Marco Antonio Mercadante, 
especializado em Oncologia ortopédica e 
Ortopedia e Traumatologia, somente uma 
estrutura como a que o Hospital CTFM/

GACC oferece pode acolher um procedi-
mento tão delicado. 

Ele ressalta que o pós-operatório tam-
bém exigiu estrutura adequada à recu-
peração da paciente e que o trabalho de 
toda a equipe do GACC foi decisivo.

 “O trabalho do anestesista foi impres-
sionante. Uma cirurgia dessa complexi-
dade, com 12 horas, exige muito esforço 
para manter o paciente em segurança”, 
diz o doutor Mercadante.

Além dele, conduziram a equipe 
nessa cirurgia os médicos Pedro Pé-
ricles R. Batista, especializado em 
Cancerologia Cirúrgica, Oncologia 
Ortopédica, Ortopedia e Traumato-
logia e  Davi Gabriel Ballan, especia-
lizado em Oncologia ortopédica e 
Ortopedia e Traumatologia.

www.gacc.com.br 4

“Para este tipo de intervenção, 
é necessário um centro 
cirúrgico muito bem equipado, 
com microscópio, afinal, foi 
necessária uma substituição 
biológica e procedimentos 
que envolveram, dentre outra 
técnicas, vascularização em 
locais onde antes não existiam 
veias e artérias”, explica.

Apoiadores:

Empresas que investem na vida:

Paciente Nathália Nirvana, 17 anos.

Dr. Marcos Mercadante, Dr.Pedro Péricles R. e o Dr. Davi Gabriel Ballan


