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POR QUE SOMOS MAIS TUCCA

É com enorme satisfação que 

apresentamos o Relatório Social de 

nossas atividades de 2016, edição 2017. 

Elas retratam o que buscamos ao longo 

dos 17 anos da TUCCA: alcançar 100% da 

cura do câncer infantojuvenil. 

Assistir crianças e adolescentes com 

câncer é a nossa missão. Proporcionar 

que mais jovens tenham acesso a um 

tratamento digno e recebam cuidados de 

maneira integral é a nossa meta. E para 

isso não medimos esforços. Sempre com 

um olhar diferenciado, uma característica 

muito marcante desde o início da TUCCA. 

Por essa razão em 2001 aceitamos o 

convite da Congregação das Irmãs de 

Santa Marcelina e criamos o primeiro 

serviço de Oncologia Pediátrica na Zona 

Leste de São Paulo, onde existia uma 

enorme demanda em todos os sentidos. 

Desde então, a TUCCA passou a tratar de 

todos os tipos de câncer infantojuvenis 

e a aplicar os recursos arrecadados 

direta e exclusivamente  para oferecer o 

melhor tratamento e atingir os melhores 

resultados, sem nenhum custo ao 

paciente e à família.  

Hoje, nos enche de orgulho sermos 

reconhecidos, internacionalmente, como 

um centro de referência no tratamento 

do câncer infantojuvenil. Isso só foi 

possível graças à parceria com o Hospital 

Santa Marcelina, uma aliança de sucesso 

que já beneficiou mais de 3.000 crianças 

e adolescentes carentes com câncer. 

Cumprimos, assim, a nossa missão de 

buscar formas para viabilizar pesquisas, 

capacitação profissional, diagnóstico 

precoce e assistência multidisciplinar de 

excelência. 

Em linha com o nosso constante 

compromisso de incentivar e desenvolver 

pesquisa e assistência em oncologia 

clínica pediátrica, firmamos uma recente 

parceria de cooperação técnico-científica 

e intercâmbio de conhecimentos com a 

Faculdade de Medicina Santa Marcelina, 

convictos da importância dessa iniciativa 

para o avanço dos índices da cura do 

câncer infantojuvenil.

Nesta jornada, que tem sido 

extremamente gratificante e desafiadora, 

não poderíamos deixar de agradecer 

aos nossos  Patrocinadores, Apoiadores, 

Voluntários, Amigos e Parceiros por 

acreditarem que juntos podemos fazer a 

diferença. 

Sempre com uma visão inovadora, 

podemos afirmar que somos mais 

TUCCA. Cada vez mais.

 
 

Dr. Sidnei Epelman
Presidente

Alcançar, por meio de nossas
ações, 100% de cura do 
câncer infantojuvenil.

Oferecer assistência multidisciplinar 
de excelência para crianças e 
adolescentes carentes com câncer por 
meio do cuidado integral, assim como 
a preparação dessas crianças, jovens e 
de seus familiares para a continuidade 
de suas vidas após a doença.

•	 Comprometimento
•	 Ética 
•	 Universalidade
•	 Inovação
•	 Solidariedade
•	 Sustentabilidade
•	 Inquietação

VISÃO MISSÃO VALORES

A TUCCA
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A TUCCA
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A TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer) foi fundada em 1998 por 

médicos, pais de pacientes e representantes da sociedade civil, com a proposta de elevar as 

taxas de cura e melhorar a qualidade de vida de crianças e jovens carentes com câncer, que 

não tinham condições de pagar por um tratamento adequado. 

Visando otimizar recursos, em 2001, a TUCCA firmou uma parceria com o Hospital Santa 

Marcelina, situado em Itaquera, onde foi criado o único centro de oncologia pediátrica da 

Zona Leste de São Paulo, que serve também a nove municípios vizinhos. Desde então, a 

TUCCA passou a tratar de todos os tipos de câncer infantojuvenis e a aplicar os recursos 

arrecadados direta e exclusivamente no que faz a diferença para oferecer um tratamento 

personalizado e atingir os melhores resultados, sem nenhum custo ao paciente e à família. 

Desde a sua fundação é presidida pelo oncologista pediatra Sidnei Epelman e por sua esposa, 

a psicanalista, Claudia Epelman.

O nome TUCCA teve origem na expressão “Tumor Cerebral em Crianças e 

Adolescentes”, não mais utilizada pelo fato da Associação ter ampliado o 

tratamento a pacientes com todos os tipos de câncer da infância e da adolescência.

TUCCA: uma história de sucesso pela cura  
do câncer infantojuvenil

A TUCCA
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É uma meta ambiciosa, mas é o nosso objetivo. 

Dr. Sidnei Epelman,  
Oncologista pediatra, Diretor do Serviço de Oncologia Pediátrica  

do Hospital Santa Marcelina e Presidente da TUCCA. 

Estamos certos de que, investindo fortemente na capacitação 

continuada da equipe multidisciplinar de Oncologia Pediátrica do 

Hospital Santa Marcelina, buscando novas estratégias terapêuticas, 

promovendo o diagnóstico precoce e estabelecendo importantes 

parcerias, o aumento nos índices de cura do câncer infantojuvenil, 

sobretudo nos países em desenvolvimento, é uma realidade cada 

vez mais próxima.

“

“

NOSSA META É ALCANÇAR 100% DE CURA

ORIGEM DOS PACIENTES* 
2001 A 2016 SÃO PAULO - SP

ORIGEM DOS PACIENTES* 
2001 A 2016 BRASIL

Zona Leste: 1.032 casos (79,8%)

Zona Sul: 112 casos (8,7%)

Zona Norte: 115 casos (8,9%)

Zona Oeste: 24 casos (1,9%)

Centro: 11 casos (0,9%)

*Total: 1.294 casos

*Total: 2.967 casos

Sudeste: 2.428 casos (82,1%)

Norte: 269 casos (9,1%)

Nordeste: 146 casos (4,9%)

Centro Oeste: 76 casos (2,6%)

Sul: 40 casos (1,4%)

Obs: 2 casos de origem desconhecida e 6 casos de origem estrangeira

A TUCCA
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A TUCCA, em parceria com o Hospital Santa Marcelina,  

já beneficiou mais de 3000 crianças e adolescentes carentes 

com câncer atingindo taxas de cura próximas a 80%, índice  

igualado somente aos da Europa e dos Estados Unidos
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LINHA DO TEMPO

A TUCCA
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A TUCCA mantém parceria com o Hospital Santa Marcelina, coordenando o  

Serviço de Oncologia Pediátrica.

A escolha do parceiro, que fica em Itaquera, foi estratégica. Até então, todos os 

centros de referência em oncologia pediátrica estavam localizados nas Zonas  

Central, Oeste ou Sul da capital paulista, dificultando o atendimento de moradores da 

Zona Leste e municípios vizinhos, uma das regiões mais carentes e de maior densidade 

demográfica da Grande São Paulo.

 

Por meio dessa união, a TUCCA aplica recursos próprios, direta e exclusivamente, no 

que faz diferença para oferecer o tratamento mais adequado e atingir os melhores 

resultados. “A diferença está nos detalhes. Se os pacientes precisam de algo  

a mais, como medicamentos e exames especiais, por exemplo, eles terão. Não falo 

só da parte médica, visto que a assistência multidisciplinar oferecida pela associação 

não é algo convencional. A TUCCA tem um olhar integral sobre o paciente”,  

enfatiza o Dr. Sidnei Epelman, diretor do Serviço de Oncologia Pediátrica do  

Hospital Santa Marcelina. 

Com isso, a TUCCA alcança taxas de cura comparáveis aos principais centros 

de oncologia pediátrica da Europa e dos Estados Unidos. A parceria da TUCCA 

com o Hospital Santa Marcelina mostra que é possível otimizar recursos de forma  

a prestar assistência de excelência à parcela mais carente da população.

PARCERIAS

Conheça as instituições parceiras da TUCCA 

 Ao longo de sua existência, durante os 54 anos de Missão realizada junto  

a população que diariamente acessa os nossos serviços, considerando a variedade  

de parceiros institucionais, a TUCCA destaca-se nos últimos 15, em razão de realizar  

com a Casa de Saúde Santa Marcelina uma aliança estratégica para o tratamento  

de crianças e adolescentes, valendo-se da alta tecnologia, da equipe multiprofissional altamente 

capacitada, contando ainda com um espaço humanizado adequado  

as atividades realizadas, tendo em vista que nesta relação estão presentes  

os valores organizacionais, preceitos éticos e cristãos, praticados  

na Rede de Saúde Santa Marcelina.  

Muito além de minimizar o sofrimento, fornecer o apoio necessário aos pacientes  

e seus familiares, o objetivo é sempre o de melhor acolhê-los e respeitar  

dando-lhes atenção e esperanças no curso do tratamento, mantendo-se fiel  

ao seu carisma, promovendo a vida, a saúde e a dignidade dos doentes e dos  

pobres, formando pessoas para o serviço dos semelhantes. 

“

“

Irmã Rosane Ghedin
Diretora Presidente da Rede de Saúde Santa Marcelina

O único Centro de Oncologia Pediátrica na Zona Leste, 

região que concentra a maior parte da população carente

da cidade de São Paulo.

“ “
PARCEIROSPARCEIROS

131312

Hospital Santa Marcelina em parceria com a 
TUCCA nacionalmente reconhecidos como 
um centro de referência no tratamento do 

câncer infantojuvenil.

“ “
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PARCERIAS

Rede Internacional para Tratamento e 
Pesquisa do Câncer INCTR

A TUCCA, desde sua criação, é parceira 

do INCTR, uma organização não 

governamental, com sede no Instituto 

Pasteur, em Bruxelas, fundada em 1998.  

O INCTR atua nos países em 

desenvolvimento com o objetivo de 

promover pesquisa científica e divulgar 

campanhas de prevenção e de incentivo 

ao diagnóstico precoce do câncer, além de 

promover globalmente o intercâmbio de 

informações entre especialistas da área.

Como instituição associada, a 

TUCCA coloca em prática, na 

periferia de São Paulo, todas as 

diretrizes internacionais do INCTR, 

de forma a ser considerada pelo 

Dr. Ian Magrath, presidente da 

organização, como sendo uma 

referência para todo o mundo.

Texas Children’s Hospital

Internacionalmente reconhecido por sua 

excelência na Oncologia Pediátrica, o Texas 

Children’s Hospital firmou em 2009 uma 

parceria com a TUCCA focada no intercâmbio 

de boas práticas de pesquisa, educação e 

treinamento técnico dos profissionais da 

área de saúde de ambas as instituições. 

OUTRAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

A TUCCA mantém parceria médico-científica 
com diversos centros Brasil a fora:

Santa Casa de Belo Horizonte - MG

Hospital Mario Covas - SP

Santa Casa de Santos - SP

Santa Casa de Itabuna - BA

Hosp. de Câncer de Mato Grosso - MT

GPACI - SP

Hospital Inf. Joana de Gusmão - SC

Hospital Inf. Albert Sabin - CE

GACC - SP

FCECON - AM

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória - ES

Hospital Napoleão Laureano - PB
*Localizações geográficas ilustrativas

PARCEIROS

1514
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TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR 
DE EXCELÊNCIA

Com a proposta de cuidar do paciente da forma mais ampla possível, não apenas do ponto 

de vista médico, mas também social e emocional, uma equipe multidisciplinar acompanha 

pacientes e familiares durante o tratamento do câncer e no retorno às atividades diárias.

Segundo a psicanalista Claudia Epelman, vice-presidente da TUCCA, “assim que recebemos 

o paciente, a equipe procura aprender o que acontece com a família quanto aos aspectos 

social, econômico e psicológico, para identificar possíveis problemas que o paciente venha a 

enfrentar durante o tratamento”.

Diariamente as crianças e os adolescentes assistidos na Oncologia Pediátrica do Hospital  

Santa Marcelina têm contato com atividades fundamentais para auxiliá-los a retomarem suas 

rotinas e terem uma vida produtiva, minimizando as possíveis sequelas físicas e psicológicas 

decorrentes do tratamento.

Com a prática do cuidado integral, conseguimos elevar a adesão 
ao tratamento e capacitar crianças, jovens e seus familiares 
para a vida após o câncer. 

Dra. Claudia Epelman
Psicanalista, Coordenadora da Equipe Multidisciplinar do Serviço 
de Oncologia Pediátrica do Hospital Santa Marcelina e vice-presidente 
da TUCCA.

“ “

ATUAÇÃO
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ARTEANDO NA TUCCAARTEANDO NA TUCCA
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CLASSE HOSPITALAR
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Inaugurado  em outubro de 2013, é o 

primeiro hospice pediátrico do Brasil.  

O conceito hospice, amplamente difundido 

em países como Inglaterra e Holanda, busca 

prover atendimento humanizado, controle da 

dor e de outros sintomas além de conforto 24 

horas por dia para pacientes com câncer, com 

idade entre zero a 18 anos, sem chances de 

cura, junto a seus familiares. 

Eles recebem o apoio multidisciplinar do 

mesmo time de profissionais de saúde que vem 

acompanhando o paciente desde o diagnóstico 

e durante todo o tratamento. 

“Esse é um dos grandes diferenciais do hospice 

da TUCCA, que presta assistência à criança e 

ao adolescente em cuidados paliativos, com 

a integração da família”, explica a psicanalista 

Claudia Epelman.

“Nosso objetivo com essa medida é manter o 

elo de confiança estabelecido entre a equipe, 

o paciente e a família, oferecendo conforto e 

todo o suporte necessário, neste momento tão 

delicado”.

HUMANIZAÇÃO

Cuidado e atenção enquanto houver vida

APOIO:

RAIO-X DO HOSPICE

•	 Três quartos suítes para a criança ou adolescente poderem ficar com o pai  

e a mãe

•	 Área de Lazer

•	 Refeitório

•	 Posto de Enfermagem
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ENSINO E PESQUISA

A TUCCA atua na pesquisa do câncer, por meio da aplicação de novos procedimentos, 

medicamentos e mantendo parceria com centros de pesquisa internacionais, como o 

INCTR (International Network for Cancer Treatment and Research), na Bélgica, e o Texas 

Children’s Hospital, nos Estados Unidos. 

Os trabalhos produzidos pela equipe de oncopediatria do Hospital Santa Marcelina em conjunto 

com a TUCCA são apresentados nos principais congressos mundiais de Oncologia Pediátrica.

Dentro  da  proposta  de  capacitação de profissionais da área de saúde, a TUCCA oferece bolsas 

de estudo, visando aprimorar sua equipe multidisciplinar,  além  de ministrar cursos, palestras  

e encontros relacionados aos diferentes aspectos do câncer na infância e na adolescência.

222222

Nossa equipe é diretamente responsável pelos  
excelentes resultados que alcançamos até hoje.

 Temos profissionais que se mantêm comprometidos integralmente  
a cuidar e buscar a cura para essas crianças e adolescentes  
que precisam tanto e proporcionar meios para que elevem  

seu conhecimento é um compromisso da TUCCA.

ATUAÇÃO

LABORATÓRIO DE PATOLOGIA  
MOLECULAR E BIOLOGIA CELULAR
v
Estudos científicos comprovam que 

pacientes com câncer tratados em centros 

oncológicos de referência apresentam 

prognóstico muito melhor do que aqueles 

atendidos em hospitais que não oferecem 

um serviço oncológico devidamente 

organizado, estruturado e capacitado.

 

A qualidade do diagnóstico é 

fundamental para aumentar as 

chances de sucesso do tratamento de 

crianças e adolescentes com câncer.

 

Cientes disso, a TUCCA em parceria com 

o Hospital Santa Marcelina, mantém um 

laboratório, o primeiro na região Leste da 

cidade de São Paulo, que oferece exames 

de biologia  molecular. Com isso, a equipe 

médica tem condições de estabelecer um 

planejamento individualizado para cada 

paciente e, consequentemente, obter 

melhores resultados.

Este projeto tem trazido um impacto 

extremamente significativo a 

pacientes com câncer de todo o país.  

Seus resultados foram divulgados 

durante o Congresso do ISPNO  

International  Symposium on 

Pediatric Neuro-Oncology realizado 

em Liverpool na Inglaterra

CENTRO DE ATENÇÃO
INTEGRAL À CRIANÇA 
COM RETINOBLASTOMA

Referência no tratamento do 

retinoblastoma, o tumor ocular mais 

prevalente na infância, o centro, 

mantido em parceria com o Hospital 

Santa Marcelina, está equipado com 

aparelhos de última geração e oferece 

opções terapêuticas de ponta, como a 

quimioterapia intra-arterial, uma técnica 

minimamente invasiva, que permite a 

administração de doses muito menores 

de medicamentos e, consequentemente, 

causando menos efeitos colaterais. 

Na maioria dos casos, a técnica tem 

permitido a preservação do olho e da 

visão da criança.

A expertise no tratamento do 

retinoblastoma e os excelentes resultados 

obtidos pela equipe da Oncopediatria do 

Hospital Santa Marcelina foi compartilhada 

pelo Dr. Sidnei Epelman em dois encontros 

internacionais: o One Retinoblastoma 

World, realizado no Canadá e no evento 

que celebrou os 100 anos do programa 

de retinoblastoma do Memorial Sloan-

Kettering Cancer Center, em Nova York, um 

dos hospitais mais renomados do mundo.

2322
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PROJETOS

Anualmente, o projeto realiza duas séries 

musicais, que encantam ouvintes de 

todas as gerações. Os concertos são  

realizados na Sala São Paulo, a antiga 

estação de trens da Estrada de Ferro sede 

da maior, mais moderna e charmosa sala de 

concertos da América Latina. 

Os espetáculos são realizados através da 

Lei Rouanet, com o fundamental apoio 

de patrocinadores e parceiros, e toda a 

renda obtida com a venda dos ingressos é 

destinada ao tratamento dos pequenos e 

jovens com câncer assistidos pela TUCCA 

em parceria com o Hospital Santa Marcelina.

O Ministério da Cultura reconhece 

o Projeto Música pela Cura como a 

única iniciativa no país que promove 

cultura em prol da saúde.

MÚSICA PELA CURA: CULTURA EM PROL DA SAÚDE

Criado em 2000, o projeto TUCCA Música pela Cura foi 
idealizado para garantir a sustentabilidade da Associação.

ATUAÇÃO
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SÉRIE TUCCA 
DE CONCERTOS INTERNACIONAIS

A Série TUCCA de Concertos Internacionais 

traz ao Brasil alguns dos maiores nomes da 

música clássica e do jazz mundiais. 

A temporada anual realiza seis espetáculos 

que atraem os verdadeiros amantes da boa 

música e lotam uma das melhores e mais 

respeitadas casas de concertos do mundo:  

a Sala São Paulo.

•	 6 concertos noturnos que apresentam músicos de renome internacional

•	 Mais de 6 mil espectadores

•	 Mais de 90 milhões de pessoas impactadas pela mídia espontânea

Desde a estreia, em 2001, com  

o concerto do ilustre pianista Nelson Freire, 

a série recebeu em 2016 novos artistas 

como os cantores Kurt Elling Nina Simone 

e Andreas Scholl, o pianista Makoto Ozone, 

o acordeonista frânces Richard Galliano e 

o aclamado violinista clássico Daniel Hope.  

ATUAÇÃO
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PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃOAPOIO
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SÉRIE TUCCA 
APRENDIZ DE MAESTRO

Criada em 2002, a série de espetáculos infantis 

“Aprendiz de Maestro” é uma ação inovadora 

que utiliza recursos de teatro, ópera, balé e 

circo para inserir a criança no universo musical, 

com repertório sob a batuta do Maestro João 

Maurício Galindo e de  maestros convidados. Os 

textos e a direção artística são do dramaturgo 

Paulo Rogério Lopes desenvolvidos com 

exclusividade para a série.

Paulo Goulart Filho, Jairo Mattos, Carlos 

Moreno, Daniel Warren, Rubens Caribé, Juan 

Alba, Patrícia Gasppar, Luciana Ramanzini, 

Fernando Paz, Mariana Elisabetsky e João 

Innocencio Filho são alguns dos artistas 

•	 8 espetáculos protagonizados por atores, maestro e orquestra

•	 Mais de 18 mil espectadores

•	 Mais de 120 milhões de pessoas impactadas pela mídia espontânea

Aprendiz de Maestro

convidados que já estrelaram os espetáculos 

que contam com a participação da Sinfonieta 

TUCCA Fortíssima. A direção de produção é de 

Ângela Dória.

Em 2005, a Série TUCCA Aprendiz de Maestro 

passou a integrar o Programa Descubra a 

Orquestra, da Orquestra Sinfônica do Estado 

de São Paulo (OSESP), que tem a parceria das 

Secretarias de Educação e Cultura do Estado 

de São Paulo. 

ATUAÇÃO
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PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃOAPOIO

PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃOAPOIO
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CHEF PELA CURA

É na cozinha experimental da TUCCA em 

Itaquera, Zona Leste de São Paulo, que 

premiados chefs da gastronomia paulistana 

se encontram com os familiares de crianças e 

adolescentes com câncer para ensinar o que 

sabem de melhor: colocar a mão na massa.

Muito mais que ensinar a cozinhar, o 

Chef pela Cura tem como um de seus 

objetivos mostrar que preparar um prato 

e reunir a família e amigos pode ser uma  

forma de resgatar a autoestima e oferecer 

entretenimento.

O projeto TUCCA 
Chef pela Cura foi criado 

como parte de nossa 
visão de proporcionar 

entretenimento, 
cumplicidade e, sobretudo, 

o resgate da afetividade 
e autoestima entre os 

familiares dos pacientes.

“
“

    Dra. Claudia Epelman

2º JANTAR CHEFS PELA 
CURA

Com um menu exclusivo preparado pelos 

chefs Rodolfo de Santis e Salvatore Loi, o 

2º Jantar Chefs pela Cura foi uma noite 

de alta gastronomia e solidariedade em 

benefício da TUCCA. O evento realizado na 

Casa Jereissati, em São Paulo, teve como 

objetivo principal arrecadar recursos para 

o tratamento de crianças e adolescentes 

carentes com câncer.

Tanto Rodolfo, eleito Chef do Ano pela revista 

VEJA especial COMER & BEBER, quanto 

Salvatore, eleito Chef do Ano pelas revistas 

Veja, Gula e Guia 4 Rodas, já participaram 

do projeto Chefs pela Cura.

ATUAÇÃO

313130
Chef Bel Coelho
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MCDIA FELIZ 2016

A TUCCA participa da campanha McDia Feliz 

desde 2011. Em 2016, a TUCCA arrecadou 

aproximadamente R$ 1.500 milhões 

com a campanha e ficou em 1º.  lugar na 

Primeira edição do Prêmio de Boas Práticas 

McDia Feliz, na categoria Arrecadação. 

Assim como nos anos anteriores, o principal 

projeto beneficiado pela campanha é a Casa 

Ronald McDonald São Paulo – Itaquera, 

localizada na Zona Leste. A Casa acolherá 

crianças e adolescentes carentes com câncer, 

vindos de outras cidades e estados, durante o 

período de tratamento da doença no Hospital 

Santa Marcelina. A casa de apoio terá 1,5 mil 

metros quadrados, será 100% acessível e 

contará com 23 suítes. Além disso, o espaço 

contará com área de lazer externa com jardim, 

brinquedoteca, lan house, biblioteca, sala de 

estudos, refeitório e uma sala multiuso para a 

realização de atividades com acompanhantes 

e voluntários

 

Os recursos arrecadados também 

foram destinados para a ampliação do 

serviço oferecido pelo Laboratório de  

Patologia e Biologia Molecular, um centro 

de referência e excelência em exames  

moleculares que permite oferecer tratamentos 

individualizados, mais eficazes, menos  

tóxicos e de menor custo. Com tudo isso,  

aumentar significativamente os índices de 

cura de crianças e adolescentes com câncer 

de todo o país. 

O valor também foi utilizado para a 

manutenção dos automóveis já em uso 

no projeto “Trenzinho Leva e Traz”, que 

oferece transporte seguro aos pacientes 

em tratamento no Hospital Santa Marcelina 

em parceria com a TUCCA, provenientes da 

região do Alto Tietê e do Itaim Paulista.

Na campanha, a TUCCA recebe o apoio do 

Hospital Santa Marcelina, da Rede Feminina 

de Combate ao Câncer “Esther Hidalgo Leite 

Rondinellli” de Suzano, da Rede Feminina 

de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro 

Franco” de Mogi das Cruzes, da Rede 

Feminina de Combate ao Câncer – Poá e da 

iniciativa privada.

RESULTADOS DE 2016

•  1º lugar  na primeira edição do prémio 
de Boas Práticas McDia Feliz, na categoria 
Arrecadação

•  64.448 tíquetes antecipados vendidos

• 53.024 Big Macs vendidos no dia da 
campanha

•		Mais de 650 voluntários mobilizados

•	 52	 restaurantes participantes da 
Zona Leste, Suzano, Guarulhos e 
Itaquaquecetuba

•		Receita de R$ 1.436.652,68

ATUAÇÃO
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CAMPANHA CARETA PARA O CÂNCER INSTITUTO SABRINA SATO

#CARETAPARAOCÂNCER

3534

A campanha convida o público a compartilhar 

fotos nas redes sociais fazendo uma careta, 

marcar amigos e estimular a doação para 

a TUCCA. Tudo isso com muita diversão e 

interatividade. A ação foi idealizada pela 

Agência Cucumber Propaganda.

O mote da campanha é a música “Careta”, do 

grupo musical infantil Palavra Cantada, que 

gentilmente cedeu seu uso para a iniciativa. 

Crianças e adolescentes em tratamento na 

oncopediatria do Hospital Santa Marcelina, 

mantida em parceria com a Associação, 

estrelaram ao lado do grupo infantil um vídeo

mantida em parceria com a Associação, 

estrelaram ao lado do grupo infantil um vídeo 

no qual cantam o sucesso e fazem caretas 

para o câncer.

A ação ganhou a  adesão de pessoas com a 

doença, seus amigos, parentes e personalidades 

e tem um caráter solidário: os recursos 

arrecadados foram destinados para ampliar o 

número de pacientes assistidos pela TUCCA 

em parceria com o Hospital Santa Marcelina. 

FAÇA UMA CARETA PARA O CÂNCER

Objetivo da campanha é mostrar, com criatividade e alto 

astral, a importância do trabalho desenvolvido pela TUCCA

NOVO PARCEIRO DA TUCCA

 Espero contribuir para melhorar a vida dessas crianças e que mais 
pessoas se mobilizem para isso. Juntos podemos fazer um mundo 
melhor. Quando visitei a sede da TUCCA, fiquei muito emocionada 

com a força que aquelas crianças tem de viver. São guerreiros!

“ “

Sabrina Sato
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#retinoblastomaTUCCA

DIA NACIONAL  
DE CONSCIENTIZAÇÃO   
E INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO 
PRECOCE DO RETINOBLASTOMA
 
Em 2012, por iniciativa da TUCCA, 18 

de Setembro foi instituído como o Dia 

Nacional de Conscientização e Incentivo ao 

Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma, 

o tumor ocular mais comum na infância, 

complementando outras ações pioneiras 

da associação, com o objetivo de educar 

a população em geral e os profissionais 

de saúde, ampliar o diagnóstico precoce e 

salvar a visão e a vida de crianças com esse 

tipo de câncer. 

Em 2016, a campanha foi marcada pelas  

seguintes ações:

• Alguns dos principais pontos turísticos 

e monumentos do país tiveram suas luzes 

apagadas simultaneamente: o Cristo 

Redentor, a Sala São Paulo e o Conjunto 

Nacional, em São Paulo; a Torre de TV 

Digital, em Brasília; entre outros. 

•	Ampla divulgação espontânea da mídia 

impressa, digital e televisiva. 

Oferecer à criança a oportunidade 
de tratamento e garantir a 
conservação de sua visão é 

responsabilidade  
de todos nós.

 
As crianças brasileiras precisam 

continuar enxergando um mundo 
colorido e cabe a sociedade ajudar 
nessa missão. A informação permite 
o diagnóstico precoce e salva vidas.

 
O Hospital Santa Marcelina sente-se 

honrado em apoiar essa nobre  
e importante ‘Campanha Nacional  

de Retinoblastoma’ e agradece  
a TUCCA pela oportunidade de 
caminhar juntos nesse desafio

“
“

Irmã Monique Bourget,  
Diretora Técnica do Hospital Santa Marcelina

ATUAÇÃO

Tornaram-se comuns histórias de  

sucesso, como a do pequeno  

Antônio Gladyson, de nove anos, 

morador de Pauini, interior do  

Amazonas, que chegou à TUCCA por 

meio da campanha para o diagnóstico 

precoce do retinoblastoma - 

um câncer ocular infantil, 

e venceu a doença.

3736
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Equipe maravailhosa!!!! Há oito anos atrás meu  
filho fez todo o tratamento ai contra a leucemia  

e hoje está curado!!! Sou muita grata à todos

Abrace também essa causa, na TUCCA,
minha filha foi curada! Ajude, doe e compartilhe! 

#todosjuntospelacura #SouMaisTUCCA

Obrigado por fazer parte 
da vida do meu filho 

Gabriel pois vocês fazem 
um trabalho muito bom

Atendimento excelente, e 
pessoas aconchegantes, 
desde a recepção ate os 

médicos.

“

“

“ “

“

“

“ “

Rosangela Soares, via Facebook

Edmonica Mello, via Facebook

Franciele Oliveira, via Facebook Danielli Afonso, via Facebook

Compartilhe sua opinião nas redes sociais sobre  
a TUCCA utilizando a hashtag #SouMaisTUCCA

TUCCA NA MÍDIA E NAS REDES SOCIAIS

ATUAÇÃO
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VOLUNTARIADO TUCCA

Aniversário  
dos Pacientes

Comemorados mensalmente de acordo com as datas

Mais de 1.500 ovos de chocolate arrecadados

Mais de 1.200 brinquedos arrecadados 

 Compartilhando Dias Melhores para os pacientes

Páscoa

Dia das Crianças

Natal

  Acredito que a participação do voluntariado consegue abrir um parêntese neste momento 
difícil dos pequenosWcientes atendidos pela TUCCA. Com pequenas atitudes como ler 

um livro, jogar, fazer uma brincadeira, organizar uma comemoração e ter como retorno um sorriso,  

um abraço…. nos dá a certeza de que a nossa presença faz a diferença para eles e para nós

“ “

Denize Lemos Batista - Voluntariado da TUCCA

ATUAÇÃO
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A nutrição é de fundamental im-
portância, principalmente durante 
períodos nos quais são ministrados 
medicamentos quimioterápicos. 

Não podemos arriscar todo o sucesso 
do tratamento porque a família não 
tem condições de prover alimentação 
básica para seus filhos.

ATENDIMENTO EM NÚMEROS *

42

12.595

80.000

600

Quimioterapias

19.255

9.874

Atendimentos
Ambulatoriais

Consultas 
Médicas

Cestas básicas 
doadas

Lanches e
refeições
servidas

.  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .

*números de 2016

RESULTADOS

4342

RESULTADOS
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL 2016

Caixas e Equivalentes (Nota nº 04)

Total ativo circulante

TOTAL PASSIVO

Outros Créditos

Despesas Antecipadas

Obrigações sociais (Nota nº08)

Fornecedores

Obrigações fiscais a recolher (Nota nº9)

Obrigações trabalhistas

Outras contas a pagar

Férias e encargos a pagar

Recursos de projetos em execução (Nota nº10.1)

Contigências judiciais (Nota nº11)

Imobilizado (Nota nº6)

Intangível (Nota nº7)

Adiantamentos (Nota nº 05)

15.052.608

10.072.167

207

63.398

5.414

72.358

6.491.182

15.000

-

15.174.762

6.692.645

10.072.167

25.246.929

25.246.929

67.429

42.382

12.343

PASSIVO CIRCULANTE

Total não circulante

*Valores em Reais

*Valores em Reais

Total não circulante

ATIVO

PASSIVO

TOTAL ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Total não circulante 6.647.663

Total Patrimônio (Nota nº13) 11.906.621

105

Confira a versão digital desse Relatório Social no site da TUCCA:

www.tucca.org.br/relatorio-social

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016

13.274.205

3.790.815

8.030.898

868.164

443.854

7.542.584

581.115

1.924.750

3.227.858

5.731.621

283.099

576.169

557.014

102.988

40.472

40.836

-

Total

Total

Contribuições de associações e instituições (Nota nº 15)

Com doações (Nota nº 16)

Receitas com serviços prestados

Despesas com pessoal

Despesas administrativas e gerais (Nota nº 17)

Despesas com atividades sociais e de cultura (Nota nº 18)

Depreciação / amortização

Encargos Fiscais 

Outras despesas

Serviços prestados por terceiros

Despesas com campanhas (Nota nº 18)

Despesas com materiais

Serviços voluntários (Nota nº 20)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

40.472

100.000

Serviços voluntários (Nota nº 20)

Outras receitas

Financeiras deduzidas das despesas (Nota nº 19)

OUTRAS DESPESAS SOCIOASSISTENCIAIS
208.283Manutenção Hospice

DESPESAS COM ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

RECEITAS SEM RESTRIÇÃO

RECEITAS COM RESTRIÇÃO

*Valores em Reais

4544

RESULTADOS
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AGRADECIMENTOS

100% Eventos
A loja de Pianos
A&B Galha Serviços Contábeis
Abrão Muszkat
Adriana Araújo
Adriana Sansivieiro 
Agência Cucumber
Ailson de Sousa
Alan e Alisson 
Alberto Takechi Mikami
Alcides dos Santos Diniz Filho
Alfredo Egydio Setubal
Aline Couto Celestino
Almeida
Alpina Briggs Defesa Ambiental S/A
Amaral e Nicolau Advogados
Ana Alvim
Ana Hickmann 
Ana Maria de Lima Forli
Analu Sampaio
André Pires de Oliveira Dias
Andrea Lerario
Angela Medina
Angela Souza
Annibal Neto
Antonio Lourenço
Antonio Neme Cozman
ARCUSS - Associação Recreativa 
Arie Bleich
Aritana Maroni
Arte 1
Arthur Sanchez
Artur Sauerbronn
Atenção Primária à Saúde (APS) Santa 
Marcelina
Babi Xavier 
Band

BD
Beatriz Monteiro da Costa Pinheiro
Bel Coelho
Bia Brossi
BNP Paribas Brasil
Bob Zoom
Bolo à Toa
Brazil Foundation
Bruna Kao
Bruno Antunes Tabet
BTG Pactual
Buffet França
Bureau Export 
Burson-Marsteller Brasil
Buzina Food Truck
C&A
Camelo Pizzaria
Candide
Caretaço FIAP
Cargill
Carlos David do Nascimento
Carlos Eduardo Garcia de Miguel
Carlos Moreno
Carlos Ribeiro
Carol Buarque 
Carol Fiorentino
Carolina Figueiredo
Casa de Saúde Santa Marcelina
CEAP - Centro de Assessoria e Pesq. de Mercado
Celso Freitas
Cesar Rios Lafuente
Cesta Nobre
Chantal Brissac
Charles Rothschild
Chef Carlos Ribeiro
Chef Carol Buarque
Cia de Moda

Cielo
Clara Ang
Claudio Nascimento
Colégio Augusto Laranja
Colégio Deliberato
Colégio I.L Peretz 
Colégio Vértice
Consulado do rock
Copa Airlines
Cristina Mendes
Cucumber
Daniel Warren 
Danone
Darci Araujo 
David Shulman
Denize Lemos Batista
Depósito Zona Sul
Di Cunto
Diego Lozano 
Diogo Silveira
Domingos Montagner
Dra. Ethel
Duda
Associacao Recreativa e Cultural São Sátiro
Edith Ranzini
Editora Abril
Editora JBC 
Editora Melhoramentos
Eduardo Germano
Eduardo Reyes
Elcione Pineda
Elines Andrade
Elines Carvalho de Andrade
Embaixada da França no Brasil
Era uma vez - Personagens Vivos
Erika Coimbra
Espaço 10x21 Arte em Movimento
Ester Marcos
Ester Soares Lima
Evaldo Forli

Even
Fabiana Sonder
Fabio Benedetti
Fábio de Souza Queiroz Ferraz
Fábio Luiz Soares Lemos Batista
Fabio Porchat
Fabrizio Fasano
Fabrizio Fasano Jr.
Família Puggina
Fast N’Fun
Fátima e Miri de Castro
Felipe Duran
Felipe Wilberg
Flavia Costa
Fundação Galeto’s
Fundação OSESP
Fundação Sinhá Junqueira
GAB Transportes
Gabi Saraivah
Gabigol
Gabriela Ribeiro
Gastronomia e Cursos
General Shopping
Geraldo Brasil
Gianne Albertoni 
Giovani Burton Matsuno
Glorinha Cohen
Gráfica Sonora
Grupo Florescer
Guilherme da Costa M. Vasconcellos
Gustavo Generoso
Gustavo Laranja
Gustavo Luis Gutierrez
Heitor Rezende de Carvalho
Helena Jang
Henrique Echenique
Hugo Grassi
Hugo Ueoka
IBM
Indico

APÊNDICE

4746



48 49

Ingresso Rápido
Instituto BAND
Itaú
Ivana Coelho
Jackson Ricardo Gomes
Jeniffer Bresser
João Guilherme
José Carlos Delgado Lima Júnior
José Francisco Lemos Batista
José Orlando Paulillo (Bolinha)
José Wanderlei Fonseca
Juliana Furlan
Juntos.com.vc
Kaik Pereira 
Kaliny Rodrigues 
Karin Tabosa
Katia Abud
Laércio e Melina Casarin
Lara e os Ultraleves
Laura Bassi
Laura Zellmeister
Leandro Oliveira da Cruz
Leandro Setúbal
Leda Machado
Leoncio Perez
Lexa
Lika Moherdaui
Linda Gagliardi Ardezzoni
Lojas Renner
LOTE45
Luciana Lobo 
Luciana Xavier Gallo
Luciano Antonello
Luiz Bacci
Made In Japan
Mafe Coelho
Magazine Luiza S/A
Mai Carvalho
Máinon Covolam Novaes
Maksound Plaza
Mara Negrão

Marcel Zelazny
Marcelo Leduino
Marchadores pela Vida
Marcia Raicher
Marcio Yassuhiro Iha
Marcos e Belutti
Marcos Frutig
Marcos Lima
Maria Angelica Ancede Monteiro da Costa
Maria Claudia Nunes Delfino
Maria do Pastel 
Maria Helena Bazam
Maria Terezinha Fontana dos Reis
Marina Nugent da Cunha
Marisa Orth
Matheus Ueta
Mauricio Schuartz
Mc Bin Laden
Mc Gui
Milton Neves
Miriam de Souza Keller
Monica Apor
Morumbi Shopping
Nelson Biondi
Nelson Mello
Núcleo de Ação Dr. Celso - NAC
Ogg Ibrahim 
Oscar Schmidt
Ótica Indaiá
Ótima Causa
Otto Scotto
Panco
Panificadora Big Pão
Panificadora Essen
Patati e Patatá
Patricia Abbondanza
Patricia Naves
Patricia Santos
Paulo Jamelli
Paulo Machado
Paulo Varella

Pedro Mariano
Pedro Zaborowsky
Peter Gabriel Molinari Schweipert
Photoarts
Piece of Cake
Piknik Food Park
Pinheiro Neto
Polícia Rodoviária Federal
Portal Judaico
Priscila Peress
Programa da Sabrina - Rede Record
Rádio Bandnews FM
Rafael Cusato
Rafael Vac
Raicher Leilões
RAMF Administração e Participação
Raul Lemos
Renata Alves
Renata Banhara 
Renata Pires
Renata Zagatti
Renato Meira Fernandes da Silva
Revista da Hebraica
Revista Shalom
Ricardo Boechat
Rick e Nogueira 
Roberta Lima Verderese
Rodolfo de Santis
Rodrigo Canisella Fávero
Rogerio Girardi
Rolando Massinha
Rosa dos Ventos 
Rosanne Polmon
Rose Nugent Setubal
Rosi Pedrosa Martins
Rotary Club de São Paulo Vila Alpina
Rouge Brasil
Rubens Caribé
Sabrina Sato
Sallvattore
Santos FC

SEHR - Consultoria, Eventos, 
Shinzushi
Silvia Percussi
Sofia Bresser
Sonia Aparecida Consiglio
Souza, Cescom, Barrieu & Flesch Advoga-
dos
St. Paul’s School
Stuttgart Veículos
Suppa
Teleperformance
Tereza Guerra
Thaeme e Thiago
Thais Vieira Camargo 
Thomaz C Menezes 
Tiago Sousa
Ticiana Villas Boas
Tribuna Judaica
UTI Estamparias Ltda
V&L Treinamento Integrado
Valdete Santos
Valter Mari
Vera Baroli
Vereador Gilberto Natalini
Victor Ruiz Huidobro
Vinicius Marcel S. Silva
Visionários 
Viviane Nascimento
Voluntariado Santa Marcelina
Voluntariado TUCCA
White Rose International    Foundation
Wolney de Medeiros Arruda Filho
Xeryus
Yamaha
You, Inc
Ypê
Zé Felipe
Zelo
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A TUCCA agradece às empresas e instituições 
parceiras da Campanha McDia Feliz 2016

REALIZAÇÃO APOIO COORDENAÇÃO

PATROCÍNIO:

A TUCCA agradece às empresas e instituições 
parceiras do projeto Música Pela Cura 2016

APOIO:

5150
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Baixe o aplicativo TUCCAPP

APÊNDICE

Ambulatório de Oncologia Pediátrica TUCCA / Hospital Santa Marcelina

R. Santa Marcelina, 185A - Itaquera - São Paulo - SP
+55 (11) 2522-5712 - de segunda a sexta, das 9h às 17h30

Administração TUCCA

Av. 9 de Julho, 4275 - Jardim Paulista - São Paulo - SP
+55 (11) 2344-1050 - de segunda a sexta, das 9h às 19h
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