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1 0 0 % Pela cura d o câncer

Estamos vivendo um novo momento na TUCCA. 
Nos últimos anos, estivemos imersos em um 
trabalho desafiador, mas absolutamente gratifi-
cante. De repente percebemos que se passaram 
duas décadas, e que aquele sonho que a gente 
construiu com força e vontade, já está grande e 
pronto pra dar passos maiores.

Os números são importantes para revelar 
nossas conquistas e nos impulsionar para 
alcançarmos juntos ainda mais. Nesses anos, 
aumentamos de 50% para 80% a chance de 
cura de nossos pacientes, um índice somente 
encontrado em hospitais referência do mun-
do. Nesse tempo, inúmeras histórias já se 
cruzaram com a nossa. Foram mais de 3.300 
crianças e adolescentes atendidos em parceria 
com o Hospital Santa Marcelina que, juntos de 
suas famílias, conviveram com nossa equipe e 
deixaram ensinamentos valiosos. Atendemos 
crianças e jovens de todas as regiões do Brasil 
em um hospital localizado na região mais 
populosa e carente da cidade de São Paulo - 
fomos o primeiro e ainda somos o único serviço 
de referência em oncologia da Zona Leste. 

Para além do trabalho desenvolvido em 
São Paulo, viabilizamos o Programa de Hema-
tologia-Oncologia Pediátrica do INCA (Institu-
to Nacional do Câncer), beneficiando crianças 
e adolescentes com leucemia de diversas 
regiões do Brasil ao oferecer um diagnóstico 
preciso. Até agora, já foram mais de 500 pa-
cientes beneficiados. A força desse tratamento 
também passa por um olhar atento para toda 
a família. Sabemos que o diagnóstico de cân-
cer em crianças e adolescentes impacta a vida 

de muitos a sua volta e transforma a rotina 
de quem está perto, passando junto por esse 
momento tão difícil. Por isso, oferecemos apoio 
psicossocial para as famílias que precisam 
desse suporte para seguir com o tratamento e 
sair dele prontos para uma vida plena, reinte-
gradas à sociedade.

Mesmo com tantos resultados significativos, o 
número mais importante da nossa história não 
está escrito no passado: o número mais im-
portante da nossa história é presente e muito 
real, ele é o que chamamos de 100%. Esse 
100% vai muito além de qualquer matemática, 
um número que não é palpável por ser feito 
de sentimento. Ele representa a nossa doação 
completa, inteira, plena e incansável pela cura 
de crianças e adolescentes com câncer. Dedi-
cação de uma equipe que cresce a cada dia 
com novos profissionais, voluntários e parcei-
ros que estão juntos nessa missão.

Você é parte dos nossos 100% quando é volun-
tário em nossas ações, quando apoia, acredita 
e participa de nossos projetos. Quando vem 
junto fazer essa missão chegar a mais pessoas 
e torná-la cada vez mais possível! 

TUCCA
100% pela cura do câncer

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

A TUCCA

MISSÃO VISÃO VALORES
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A TUCCA

É POSSÍVEL acreditar que o câncer é uma fase complexa da 
vida e que pode ser superada;

É POSSÍVEL que cada vez mais crianças e jovens carentes 
tenham acesso a um tratamento digno e recebam cuidados 
de maneira integral;

É POSSÍVEL olhar o doente e não somente a doença;

É POSSÍVEL oferecer um tratamento de excelência 
internacional na rede pública por meio de parcerias; 

Nós somos a TUCCA, uma Associação sem fins lucrativos, 
que tem como meta alcançar 100% da cura do câncer 
infantojuvenil, certos de que um diagnóstico precoce, 
preciso, com tratamento correto, cuidado integral e 
humanizado é a maneira mais efetiva de vencer o câncer.

E, para isso, não medimos esforços. Acreditamos que 
cuidar do todo é muito importante – doença, alimentação, 
educação, lado psicológico, autoestima, a família, o entorno 
– tudo conta no processo de cura. Curar não é só deixar de 
ter a doença. É ter todas as chances de viver de forma plena.

TUCCA, há 20 anos fazendo o impossível cada vez mais 
possível para curar crianças e adolescentes com câncer.
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coNSelH o

Dr. Sidnei Epelman
Presidente

Dra. Claudia Epelman
Vice-Presidente

Ana Cristina Amaral Ferraz
Anna Cecilia de Almeida Pires Lancsarics

Anna Regina de Almeida Pires
Clélia Maria Erwenne 

Elines Carvalho de Andrade
Ethel Fernandes Gorender
Fabio de Barros Pinheiro
Fabio Whitaker Vidigal
Helena Puggina Ferraz

Henry Alain François Ubersfeld
José Burlamaqui de Andrade Neto

José Francisco Lemos Batista 
Lucila Furlan
Luly Vidigal

Manoel de Oliveira Saes (in memorian)
Mario Luiz Amabile

Nico Faria
Paulo Proushan

Renato Melaragno
Waldir Beira Jr.

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 fi rmou 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 d e 
sucesso pela cura do
câncer infantojuvenil
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linha do tempo 
Tucca
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linha do Tempo

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. 

A TUCCA, em parceria com o Hospital Santa 
Marcelina, já beneficiou mais de 3.000 crianças 
e adolescentes carentes com câncer, atingindo 
taxas de cura próximas a 80%, índice igualado 
somente aos da Europa e dos Estados Unidos.

nossa Meta é alcançar
1 0 0 % d e cura

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.

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 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.

Além do tratamento do câncer, a TUCCA realiza diversos trabalhos paralelos com os 
pacientes e pais. O Ambulatório de oncologia pediátrica tem um espaço de sala de aula, em 
que uma professora do Estado adapta o programa curricular para as crianças e adolescentes 
que não têm condições de frequentarem a escola regular devido ao tratamento.

Por meio da assistência social, a Associação oferece alimentação aos pacientes e 
acompanhantes nos dias de tratamento, além de cestas básicas e de todo o apoio 
necessário, uma vez que muitas famílias vêm de outros estados e ainda estão 
se adaptando à nova realidade. Alinhada a essas condições, a TUCCA também 
disponibiliza veículos para buscar e levar os pacientes e seus acompanhantes.

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.

cuidado Integral
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arteando na Tucca 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 profi ssionais 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 confi ança estabelecido entre a 
equipe, o paciente e a família, oferecendo 
conforto e todo o suporte necessário neste 
momento tão delicado”.

Cuidado e atenção em todos os momentos

APOIO:

RAIO-X DO HOSPICE

• Três quartos suítes para a criança ou o adolescente poderem fi car com o pai e a mãe

• Área de Lazer

• Refeitório

• Posto de Enfermagem

Humanização

H oSPI ce
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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.

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.

centro d e referência no 
tratamento do câncer 
infantojuvenil

cenTro de 
aTenÇÃo InTeGral 
à crIanÇa coM 
retinoblastoma

laB oraTÓrI o 
de PaToloGIa 
Molecular e 
BI oloGIa celular

Desde 2012, cerca de 72% dos olhos diagnosticados com 
retinoblastoma no Hospital Santa Marcelina foram salvos com a 
utilização de quimioterapia intra-arterial, uma alternativa eficaz 
e com menos efeitos colaterais utilizada para o tratamento de 

crianças 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 assim causando menos efeitos 
colaterais. Na maioria dos casos, a 
técnica tem permitido a preservação 
do olho e da visão da criança. 

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 a FASM Faculdade
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.
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orIGeM d oS PacIenTeS* 
20 01 a 2017 SÃo Paulo - SP

orIGeM d oS PacIenTeS* 
20 01 a 2017 BraSIl

Zona Leste: 1.089 casos (79,5%)

Zona Sul: 123 casos (9,0%)

Zona Norte: 121 casos (8,8%)

Zona Oeste: 26 casos (1,9%)

Centro: 11 casos (0,8%)

*Total: 1.370 casos

*Total: 3.185 casos

Sudeste: 2.613 casos (82,2%)

Norte: 292 casos (9,2%)

Nordeste: 151 casos (4,9%)

Centro Oeste: 79 casos (2,5%)

Sul: 42 casos (1,3%)

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

Tucca em números

RESULTADOS ALCANÇADOS NOS ÚLTIMOS 20 ANOS

BALANÇO 2017

Número de pacientes assistidos

2005 1998

50%
500

2008 2005

58%

1 mil

2012 2008

63%

2 mil

2017 2012

68%

2017

80%
3,3 mil

Evolução do índice de cura

Quimioterapias

consultas

consultas médicas

cestas básicas

lanches / refeições

novos casos

12.298

17.632

9.728

720

85.000

218
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Voluntariado

Acredito que a participação do voluntariado consegue abrir 
um parêntese neste momento difícil dos pequenos pacientes 

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

Venha fazer parte da nossa equipe de Voluntariado!
Entre em contato pelo e-mail voluntariado@tucca.org.br
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A TUCCA mantém parceria com o Hospital 
Santa Marcelina, coordenando o Serviço 
de Oncologia Pediátrica.

A escolha do parceiro, que fi ca 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, difi cultando 
o atendimento de moradores da Zona Leste 
e municípios vizinhos, uma das regiões mais 
carentes e de maior densidade demográfi ca 
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.

Para manter os excelentes resultados conquistados ao longo dos anos,
a TUCCA conta com o apoio de parceiros que colaboram na missão de 
cuidar integralmente de crianças e adolescentes carentes com câncer.

O único Centro de Oncologia Pediátrica na Zona Leste, 
região que concentra a maior parte da população carente

da cidade de São Paulo

Parceiros da tucca

“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.

 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 multiprofi ssional 
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 fi el 
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
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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. 

Parceiros da Tucca

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

INCA - RJ
*Localizações geográficas ilustrativas

outras instituições parceiras
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nossos Principais Parceiros
e mantenedores

PARCEIROS INSTITUCIONAIS E MANTENEDORES

APOIADORES VIA FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Prêmios

TUCCA É RECONHECIDA COMO UMA DAS MELHORES ONGS DO BRASIL

TUCCA RECEBE PRÊMIO PEDRO KASSAB DA ASSOCIAÇÃO
PAULISTA DE FUNDAÇÕES

A TUCCA foi reconhecida como uma 
das melhores ONGs do Brasil. Trata-se 
da primeira edição da #melhoresOngs, 
uma iniciativa do Instituto Doar e da 
Revista Época. O objetivo do prêmio é 
reconhecer o trabalho sério realizado por 
organizações fi lantrópicas, premiando as 
melhores em gestão e transparência. A 
#melhoresOngs também cria uma vitrine 
para potenciais doadores, incentivando a 
doação consciente a ONGs exemplares.

A #melhoresOngs recomenda que 
processos administrativos, contábeis, 
fi nanceiros e de comunicação sejam 
públicos e transparentes, já que os recursos 
são provenientes de doações e patrocínios, 
e se espera o melhor uso desse dinheiro. 
Seguindo o objetivo da premiação, a ideia 
é que outras ONGs, das mais de 300 mil 
que existem no país, se inspirem nestas 100 
primeiras ganhadoras, para que possam 
aprimorar os processos e conquistar mais 
doações, que ajudarão no desenvolvimento 
de um Brasil melhor.

O Prêmio Pedro Kassab 2017 tem 
como objetivo reconhecer o mérito 
de iniciativas que promovem a defesa 
do saber, da liberdade individual e do 
bem comum. A cerimônia de entrega 
aconteceu no Teatro CIEE, na capital 
paulista, durante o 10° Encontro 
Paulista de Fundações.

TUCCA RECEBE PRÊMIO PEDRO KASSAB DA ASSOCIAÇÃO

de iniciativas que promovem a defesa 
do saber, da liberdade individual e do 
bem comum. A cerimônia de entrega 
aconteceu no Teatro CIEE, na capital 
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campanhas
e projetos
pela cura

CULTURA EM PROL DA SAÚDE

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

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. 
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PATROCÍNIOAPRESENTA

REALIZAÇÃOPARCERIA APOIO

A temporada anual realiza oito 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.

Desde a estreia, em 2001, com o concerto 
do ilustre pianista Nelson Freire, a série já 
recebeu artistas como o violinista Maxim 

• 8 concertos noturnos que apresentam músicos de renome internacional
• Mais de 8 mil espectadores
• Mais de 90 milhões de pessoas impactadas pela mídia espontânea

Vengerov, as cantoras de jazz Ute Lemper
e Dee Dee Bridgewater, a soprano
Sumi Jo, o saxofonista Paquito D’Rivera, 
as pianistas Irmãs Labèque, o grupo vocal 
Swingle Singers, os pianistas Brad Mehldau, 
Cesar Camargo Mariano e Chick Corea, 
o baterista Steve Gadd, o contratenor 
Andreas Scholl e o acordeonista
Richard Galliano.

SÉrIe Tucca concerToS InTernacI onaIS

ATUAçÃo

3131

chick corea
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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.

• 8 espetáculos protagonizados por atores, maestro e orquestra
• Mais de 16 mil espectadores
• Mais de 150 milhões de pessoas impactadas pela mídia espontânea

Daniel Warren, Rubens Caribé, Juan Alba, 
Patrícia Gasppar, Luciano Chirolli,
Luciana Ramanzini, Tânia Casttello,
Paulo Goulart Filho, Diego Mejia,
Rita Gutt e Joaz Campos são alguns dos 
artistas convidados que já estrelaram os 
espetáculos que contam com a participação 
da Sinfonieta TUCCA Fortíssima. A direção 
de produção é de Ângela Dória.

PATROCÍNIOAPRESENTA

REALIZAÇÃOPARCERIA

APRESENTA

PARCERIA

APRESENTAAPRESENTAAPRESENTA

APOIO

SÉrIe Tucca aPrendIZ de MaeSTro

3333

o Mundo do ludovico
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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.

PÃO COM PÃO

Uma iniciativa dedicada a celebrar o bom 
pão, em nome de uma boa causa: divulgar a 
mensagem da TUCCA.

O evento realizado no JK Iguatemi, contou 
com a curadoria do consultor gastronômico 
Luiz Américo Camargo, e reuniu, pela 
primeira vez, alguns dos mais conceituados 
padeiros para vender pães, a maioria de 
fermentação natural e produção artesanal. 

Participaram do evento a PAO - Padaria 
Artesanal Orgânica, Ici Brasserie, Mocotó, 
Beth Bakery, Miolo, Requinte, Padoca do 
Maní, Moema Machado, Shimura Pães e 
Doces, TØAST e Iza Padaria Artesanal.

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

3ºJANTAR CHEFS PELA CURA

Com um menu exclusivo preparado por 
Gustavo França, chef do Buffet França, o 
3º 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. 

Idealizado pela TUCCA, o projeto Chef 
pela Cura serviu como inspiração para 
a realização do jantar que, com uma 
programação exclusiva, tem como 
objetivo principal arrecadar recursos para 
viabilizar o tratamento de crianças
e adolescentes com câncer. 



36 37

Pelo sétimo ano consecutivo, a TUCCA – 
Associação para Crianças e Adolescentes com 
Câncer – participa da campanha McDia Feliz 
coordenada nacionalmente pelo Instituto 
Ronald McDonald. Todo o recurso arrecadado 
foi revertido para projetos que benefi ciarão 
crianças e adolescentes com câncer, de 
todo o Brasil, atendidos no Hospital Santa 
Marcelina em parceria com a TUCCA.

Assim como nos anos anteriores, o principal 
projeto benefi ciado 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 serão 
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 efi cazes, menos 
tóxicos e de menor custo e a manutenção do 
Centro de Atenção Integral à Criança com 
Retinoblastoma, mantido em parceria
com o Hospital Santa Marcelina.

Equipado com aparelhos de última geração, 
o centro oferece opções terapêuticas de 
ponta, como a quimioterapia intra-arterial, 
uma técnica minimamente invasiva, que tem 
permitido a preservação do olho e da visão 
da criança. O valor também é utilizado para 
a manutenção dos automóveis já em uso no 
projeto “Trenzinho Leva e Traz”, que oferece 
transporte seguro às crianças 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 2017

•  Receita de R$ 1.540.004,50

•  2º lugar no ranking nacional entre as 
58 instituições participantes

• 80.194 tíquetes antecipados vendidos

• 47.728 Sanduíches Big Mac vendidos 
no dia da campanha

• 52 restaurantes participantes da Zona 
Leste, Guarulhos e Região do Alto Tietê

a Tucca agrad ece às empresas e instituições 
parceiras da campanha Mcdia Feliz 2017

REALIZAÇÃO APOIO COORDENAÇÃO
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#retinoblastomaTUCCA

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 2017, 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. 

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.

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

DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO   
E INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO RETINOBLASTOMA
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BAlANço PATRimoNiAl 2017

Caixas e Equivalentes (Nota nº 04)

Total ativo circulante

TOTAL PASSIVO

Outros Créditos

Despesas Antecipadas

Obrigações sociais (Nota nº 08)

Fornecedores

Obrigações fiscais a recolher (Nota nº 09)

Obrigações trabalhistas

Outras contas a pagar

Férias e encargos a pagar

Recursos de projetos em execução (Nota nº 10.1)

Contigências judiciais (Nota nº 11)

Imobilizado (Nota nº 06)

Intangível (Nota nº 07)

Adiantamentos (Nota nº 05)

17.052.608

9.968.731

65

153.651

2.765

85.467

7.974.629

15.000

-

18.000.356

6.851.928

10.072.167

27.969.087

27.969.087

69.429

41.955

11.810

PASSIVO CIRCULANTE

Total não circulante (Nota nº 10.2)

*Valores em Reais

*Valores em Reais

Total não circulante

ATIVO

PASSIVO

TOTAL ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Total não circulante 8.239.237

Total Patrimônio (Nota nº 12) 12.877.922

3.670

d emonstrações financeiras

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

www.tucca.org.br/relatorio-social

DEmoNSTRAçÃo Do RESUlTADo Do EXERCÍCio 2017

11.942.958

6.632.229

2.843.601

1.631.206

698.469

10.971.657

631.440

2.567.133

5.937.486

971.301

276.709

473.093

696.322

119.284

37.176

55.662

1.190

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

37.176

100.277

Serviços voluntários (Nota nº 20)

Outras receitas

Financeiras deduzidas das despesas (Nota nº 19)

OUTRAS DESPESAS SOCIOASSISTENCIAIS
176.162Manutenção Hospice

DESPESAS COM ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

RECEITAS SEM RESTRIÇÃO

RECEITAS COM RESTRIÇÃO

*Valores em Reais
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A&B Galha Serviços Contábeis
Abner de Rinaldi Traversim Oliva
Adriano De Oliveira Mota
Aleksander Mizne
Alfredo Egydio Setúbal
Ameei
Ana Paula Brabo
Anderson Miranda
André Pires de Oliveira Dias
Andre Sapoznik
Apex Tool Group
Arthur Sanchez Badin
Artur Faria
Atilio Luiz Albiero Junior
Banco Cifra (BMG)
Banco do Brasil
Banco Itaú Unibanco S.A.
Be D’vine
Beth Viveiros
Bi Leardi
Bistrô Charlô
By Kami Eventos
Cacau Show
Caio Ibrahim David
Camicado
Caminho da Paz
Casa de Saúde Santa Marcelina
Casa do Saber
Cassio Scarpinella Bueno
Chantal Brissac
Clarissa Karaoglan Martins
Claudio Arromatte
Claudio Jose Coutinho Arromatte

Clinica Adriana Vilarinho
Colégio Augusto Laranja
Colégio Vértice
Companhia Nitro Química Brasileira
Corredeiras
Danilo Macari
Déborah Barrieu
Decanter
Doctor Feet
Edgard Schmiet
Edith Ranzini
Eduardo Bopp
Eduardo Germano Da Silva
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Elcione Pineda de Almeida Nunes
Eliana Kopel
Emanuela Fernandes
Érica Louzavio
Ernesto Antunes de Carvalho
Estúdio Colírio
Fabio Augusto Pinton
Fabio Kon
Felipe Weil Wilberg
Fernando Barçante Tostes Malta
Fernando Crosta
Fernando Moreira
Fernando Moreira
Flávia Maculan
Flávio Pinho
Francisco Tesbita Lacerda Santos
Frederico Marcel Stingelin
Frederico Stingelin
Fundação Osesp

agrad eci mentos Fundação Sinhá Junqueira
GCabe Produtos Elétricos
Gilberto Frussa
Gráfica Sonora
Graziano Messana
Guilherme de Puppi e Silva
Gustavo Luís Gutierrez
Havanna
Helio Alves Viana Junior
Henrique Pinto Echenique
Hotel Jackson
Hugo Costa
Ici Brasserie
Ingresso Rápido
Instituto EDP
Instituto Sabrina Sato
Intercontinental São Paulo
Intermezzo
It4cio Network Techn
Iza Tavares
J.P. Morgan 
Jackson Ricardo Gomes
João Carlos Machado Ferreira Júnior
João Castanho Neto
Joao Roberto Simoes Salles
Jorge Arnaldo Curi Yazbek
José Belchior Monteiro Junior
Jose Luis Robles Cortijos
Karin Tabosa Gropp
Karla Adoryan
Katia Abud Sousa
L’Energie Servicos de Alimentação
Laboratório Buenos Ayres
Leila Furlan
Leoncio Perez

Lívia Salomoni
Lool
Lucy Fontana Furlan
Luís Garcia
Luiz Américo Camargo
Luiz Carlos Tozzato
Luiz Do Carmo Pereira
Luiz Muniz
Madrona Advogados
Magazine Luiza
Marcela Neves Faria 
Marcelo Curti
Marcelo Dantas De Carvalho
Marcelo Kopel
Marchadores pela Vida
Marco Antônio Antunes 
Marco Antônio Corrêa
Marco Epelman
Marcos Carnero
Maria Antonia Valente
Maria Claudia Nunes Delfino
Maria Thereza Cardia Cardoso
Marina Nugent da Cunha
Marina Rinaldi
Mario Barila
Mario Ciccone
Marisa Ribeiro
Marlene Moran Millan
Marta Fujii
Modern Mamma Osteria
Moema Machado
NAC - Núcleo de Ação Dr. Celso
Natalia Cecile Lipiec Ximenez
Neo Química
Neomobile
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Olavo Egydio Setubal Junior
Ótica Indaiá
Panco
Papoula Ribeiro
Paula Meinberg
Paulo Fernando Cavalcanti De Al-
buquerque
Paulo Rogério De Andrade Natal
Paulo Varella
Pinheiro Neto Advogados
PLANEJ
Plansevig
Priscila Peress
ProCular
Queensberry
Quinta do Sol
Rafael Rosa
Raffaele Mostaccioli
RB Capital
Regina Carteiro Freire
Renata Pires
Renata Zagatti
Renato Meira Fernandes Da Silva
Rent One Ltda
Repense
Restaurante Citron
Ricardo Gomes
Ricardo Jun Maeji
Roberta Lima Verderese
Roberto Richers De Aguiar
Roberto Ruhman
Rodolfo Tsuboi
Rodrigo Oliveira
Rogério Shimura
Rose Nugent Setúbal
Rouge Importadora

Sandro Cassolari
Scarf Me
Schneider Pugliese
Sentimental Filme
Serra Nova Fomento Comercial Ltda.
Sing Comunicação de Resultados
Sociedade Harmônia de Tênis
Staybridge Suites São Paulo
Stella Van Gal
Suppa
Sylvia Pinho
Thiago Landroni Cozzi
TMT Comércio de Bebidas
Via Valet
Village
Voluntariado Santa Marcelina
Wagner De Castro Andrade
Wolney De Medeiros Arruda Filho
Yamaha do Brasil
You, Inc
Zeiss Vision Center
Zukerman Leilões

FIcHa TÉcnIca
COORDENAÇÃO
Eliana Cardinali

TEXTOS E REVISÃO
Eliana Cardinali
Fabio de Oliveira
Livia Salomoni

COLABORAÇÃO
Claudia Malafati

Filipe Bernei
Isleide Castilho

Raphael Salles Scortegagna Medeiros
Yara Fernandez

FOTOS
Acervo fotográfi co do Conservatório de Tatuí

Aline Marques
Ali Karakas
Ana Alvim

Bruno Coccaza
Carol Bastos 

Divulgação TUCCA
João Caldas

Jorge Rosenberg
Julio César Passos Gonçalves

Luis Dalvan
Luis Fernando da Silva

Marli Pereira
Paulo Varella 

Rodrigo Canisella Fávero
Silvio Caldas

Thais Fernandes

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
 Colírio

Marco A. Rezende Júnior
Winnie Aff onso

Nosso Relatório de Atividades é publicado anualmente. As informações desta publicação 
contemplam todo o ano de 2017, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Baixe o TUCCAPP

/tuccainstitucional 

@tuccaofi cial

@ongtucca
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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


