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Por que SomoS maiS TuCCa

É com grande satisfação que apresenta-
mos o relatório social de nossas atividades 
de 2015, edição 2016. 

Uma ocasião muito especial em que co-
memoramos 15 anos do projeto TUCCA 
Música pela Cura. 

Idealizado para garantir a sustentabilidade 
da Associação, o sucesso do projeto pode 
ser medido muito concretamente: não  
somente pelas críticas positivas e pelos 
aplausos entusiasmados do público que 
prestigia as nossas séries - Aprendiz de 
Maestro e Concertos Internacionais - mas, 
principalmente, pelos recursos gerados 
que viabilizaram a centenas de crianças e 
adolescentes carentes com câncer, reais 
chances de cura. 

Buscamos, assim, formas inovadoras e 
necessárias para otimizar as condições 
do tratamento do câncer no Brasil, do 
diagnóstico à reabilitação; assistindo e 
cuidando de pacientes com câncer e de 
sua família e alcançando índices de cura 
comparáveis aos mais renomados centros 
especializados do mundo.

Esse padrão de excelência só é possível 
graças à bem sucedida parceria com o 
Hospital Santa Marcelina, que já benefi-
ciou mais de 2.600 jovens e crianças com 
câncer, vindos dos quatro cantos do país.

Criatividade, perseverança, inovação e 
o cuidado com o todo são algumas de  
nossas características.

Essas marcas também  
permeiam nossas iniciativas  
em busca de nosso objetivo 

maior: alcançar 100% de cura 
do câncer infantojuvenil. 

E, para tal, não medimos esforços.  Nes-
ta jornada, que tem sido extremamente 
gratificante e desafiadora, não pode-
ríamos deixar de agradecer a nossos  
patrocinadores, apoiadores, parceiros, 
voluntários, amigos e colaboradores, por 
acreditarem que juntos podemos fazer  
a diferença.  

Sempre com uma visão inovadora, pode-
mos 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
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CONSELHO

Dr. Sidnei Epelman
Presidente

Dra. Claudia Epelman
Vice-Presidente

Ana Cristina Amaral Ferraz
Anna Cecilia de Almeida Pires Lancsarics

Clélia Maria Erwenne
Ethel Fernandes Gorender
Fabio de Barros Pinheiro
Fabio Whitaker Vidigal
Helena Puggina Ferraz

Henry Alain François Ubersfeld
Jeanette Masutti Massa

José Burlamaqui de Andrade Neto
José Francisco Lemos Batista 

Lucila Furlan
Luiz Fernando Ferraz de Rezende

Luly Vidigal
Manoel de Oliveira Saes (in memorian)

Mario Luiz Amabile
Nico Faria

Paulo Proushan
Renato Melaragno

Sérgio Pinheiro Marçal
Waldir Beira Jr.
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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 San-
ta Marcelina, situado em Itaquera, onde foi criado o único centro de oncologia pediátri-
ca 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
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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

8

ORIGEM DOS PACIENTES* 
2001 A 2015 SÃo PauLo - SP

ORIGEM DOS PACIENTES* 
2001 A 2015 BraSiL

Zona Leste: 955 casos (79,9%)

Zona Sul: 106 casos (8,9%)

Zona Norte: 102 casos (8,5%)

Zona Oeste: 23 casos (1,9%)

Centro: 9 casos (0,8%)

*Total: 1.195 casos

*Total: 2.682 casos

Sudeste: 2.204 casos (82,4%)

Norte: 231 casos (8,6%)

Nordeste: 134 casos (5,0%)

Centro Oeste: 69 casos (2,6%)

Sul: 37 casos (1,4%)

Obs: 2 casos de origem desconhecida e 5 casos de origem estrangeira

A TUCCA

A TUCCA, em parceria com o Hospital Santa Marcelina,  

já beneficiou mais de 2.600 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
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Hospital Santa Marcelina em parceria com a TUCCA nacionalmente reconhecidos 
como um centro de referência no tratamento do câncer infantojuvenil.

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 morado-
res 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 melho-
res 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 associa-
ção 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 

o único Centro de oncologia 
Pediátrica na Zona Leste, 

região que concentra a maior 
parte da população carente

da cidade de São Paulo

“ “
 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

PARCEIROSPARCEIROS
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ParCeriaS

Rede Internacional para Tratamento 
e Pesquisa do Câncer INCTR

A TUCCA, desde sua criação, é par-
ceira do INCTR, uma organização não 
governamental, com sede no Instituto 
Pasteur, em Bruxelas, fundada em 1998.  

O INCTR atua nos países em desen-
volvimento com o objetivo de pro-
mover pesquisa científica e divulgar 
campanhas de prevenção e de incen-
tivo ao diagnóstico precoce do câncer, 
além de promover globalmente o inter-
câmbio de informações entre especialis-
tas da área.

Como instituição associada, a TUCCA 
coloca em prática, na periferia de São 
Paulo, todas as diretrizes interna-
cionais do INCTR, de forma a ser 
considerada pelo Dr. Ian Magrath, 
presidente da organização, como sen-
do uma referência para todo o mundo.

Texas Children’s Hospital

Internacionalmente reconhecido por 
sua excelência na Oncologia Pediátri-
ca, o Texas Children’s Hospital firmou 
em 2009 uma parceria com a TUCCA 
focada no intercâmbio de boas práticas 
de pesquisa, educação e treinamen-
to técnico dos profissionais da área de 
saúde de ambas as instituições. 

ouTraS iNSTiTuiÇõeS

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
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TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR 
DE EXCELÊNCIA

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

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 

o paciente venha a enfrentar durante o tratamento”.

  latipsoH od acirtáideP aigolocnO an soditsissa setnecseloda so e saçnairc sa etnemairaiD
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.
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eNSiNo e PeSquiSa

A TUCCA atua na pesquisa do câncer, por meio da aplicação de novos procedimen-
tos, medicamentos e mantendo parceria com centros de pesquisa internacionais, 
como o INCTR (International Network for Cancer Treatment and Research), na Bél-
gica, 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 cân-
cer na infância e na adolescência

WoRksHoP CuIDaDos PalIaTIvos eM PeDIaTRIa

Realizado pelo INCTR em parceria com a TUCCA recebeu o médico do renomado 
Hospital SickKids do Canadá, Dr. Adam Rapoport, que veio pela primeira vez ao 
Brasil para falar sobre a importância dos cuidados paliativos em pediatria. 

Dentre as atividades realizadas, os participantes do workshop visitaram o TUCCA 
Hospice Francesco Leonardo Beira, o primeiro e único hospice pediátrico do país.

1818

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

sIMPósIo INTeRNaCIoNal aTeNção  
INTeGRal à CRIaNça CoM ReTINoblasToMa

A TUCCA, em parceria com o Departamento de Oncologia Pediátrica do Hospital Santa 
Marcelina, realizou um Simpósio Internacional para discutir as novidades em técnicas 
para o tratamento do Retinoblastoma, o tumor ocular mais comum na infância. 

Dr. Brian Marr e Dr. Ira Dunkel, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova  
Iorque, considerados referências mundiais no assunto, participaram do workshop a  
convite da TUCCA.
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laboRaTóRIo De PaToloGIa  
MoleCulaR e bIoloGIa CelulaR
v
Estudos científicos comprovam que pa-
cientes com câncer tratados em centros 
oncológicos de referência apresentam 
prognóstico muito melhor do que aque-
les atendidos em hospitais que não ofere-
cem um serviço oncológico devidamente 
organizado, estruturado e capacitado.
 
A qualidade do diagnóstico é fundamen-
tal 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 equi-
pe médica tem condições de estabelecer 
um planejamento individualizado para 
cada paciente e, consequentemente, ob-
ter melhores resultados.

Principais Objetivos
 
• Oferecer um centro de excelência e 
referência em exames moleculares para  
a população brasileira com câncer infan-
tojuvenil e atendidos pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde).

• Oferecer condições para as boas práti-
cas clínicas através da medicina baseada 
em evidências.

• Colaborar com projetos científicos e 
pesquisa básica através da parceria com o 
Hospital Santa Marcelina.

CeNTRo De aTeNção
INTeGRal à CRIaNça 
CoM ReTINoblasToMa

Referência no tratamento do retinoblas-
toma, o tumor ocular mais prevalente 
na infância, o centro está equipado com 
aparelhos de última geração e oferece 
opções terapêuticas de ponta, como a 
quimioterapia intra-arterial, uma técni-
ca minimamente invasiva, que permite 
a administração de doses muito meno-
res de medicamentos e, consequente-
mente, menos efeitos colaterais. 

Na maioria dos casos, a técnica tem per-
mitido a preservação do olho e da visão 
da criança. 

 

A expertise no tratamento 
desse tumor foi compartilha-
da pelo Dr. Sidnei Epelman 

em dois encontros internacio-
nais: 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.

TuCCa HosPICe FRaNCesCo 
leoNaRDo beIRa

Inaugurado em outubro de 2013, é o 
primeiro hospice pediátrico do Brasil.  

O conceito hospice, amplamente difundi-
do 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 assistên-

HumaNiZaÇÃo

Cuidado e atenção enquanto houver vida

cia à criança e ao adolescente em cuidados  
paliativos, com a integração da família”,  
explica a psicanalista Claudia Epelman. 

“Nosso objetivo com essa medida é man-
ter o elo de confiança estabelecido entre a 
equipe, o paciente e a família, oferecendo 
conforto e todo o suporte necessário, neste 
momento tão delicado”. 

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

APOIO:

ATUAÇÃO
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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 es-
tação 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 as-
sistidos 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 pro-
move cultura em prol da saúde. 

Nós, do Pinheiro Neto, conhecemos formalmente os projetos  
da TUCCA por meio do Sidnei Epelman, já se vão muitos anos.  
Foi em uma apresentação da então recém criada Comissão de 

Responsabilidade Social e, embora nosso foco principal de apoio 
 não fosse saúde, ficamos encantados com a criatividade do projeto:  

a possiblidade de apoiar cultura e saúde. 

E o retorno que tudo isso gerava tornou irrecusável o nosso 
envolvimento. Depois tivemos a oportunidade de conhecer  
pessoalmente o centro de oncologia pediátrica no Hospital  

Santa marcelina, onde já fizemos várias visitas, mas a cada vez  
é uma emoção que se renova. Também nos envolvemos no projeto  

da casa de apoio e fomos conhecer o hospice. Muitos são os parceiros  
e apoiadores dessas empreitadas. Todos nós somos soldados e 

seguidores. Mas posso dizer que a Cláudia e o Sidnei são os visionários 
que fazem diferença e que tornam o mundo um pouquinho melhor.

Para o Pinheiro Neto é uma grande honra poder participar da vida da 
TUCCA e esperamos que essa parceria se prolongue pelo tempo.”

“

“

 Dr. Sérgio Pinheiro marçal 
Pinheiro Neto Advogados

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 Nel-

son Freire, a série recebeu em 2015 

artistas como o violinista avi avital,  

a cantora de jazz Madeleine Peyroux, 

o saxofonista David Sanborn, a Nona 

Sinfonia, os cantores cyrille aimeé  

e Sachal Vasandani, e os pianistas,  

alice Sara ott e Francesco tristano

PATROCÍNIO

REALIZAÇÃO

APOIO

APOIO

ATUAÇÃO
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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.

Daniel Warren, Rubens Caribé, Juan Alba, 
Patrícia Gasppar, Luciano Chirolli, Luciana 
Ramanzini, Tânia Casttello, Paulo Goulart 

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

Aprendiz de Maestro

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.

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. 

PATROCíNIO

APOIO REAlIzAçãO

APOIO

ATUAÇÃO
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CHeF Pela CuRa

chefs se unem em benefício de 
crianças e adolescentes com câncer.

É na cozinha experimental da TUCCA em 
Itaquera, Zona Leste de São Paulo, que 
premiados chefs da gastronomia pau-
listana se encontram com os familiares de 
crianças e adolescentes com câncer para 
ensinar o que sabem de melhor: colocar a 
mão na massa.

Em 2015, ovos de chocolate, brownies, 
pão de mel, massas, pizzas, além de 
pratos da culinária brasileira e deliciosas  
sobremesas, foram algumas das receitas 
que os chefs prepararam.

Muito mais que ensinar a cozinhar, o Chef 
pela Cura tem como um de seus obje-
tivos 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

1º JaNTaR CHeFs Pela CuRa

Com um menu especial preparado a qua-
tro mãos pelas chefs Bel Coelho e Janaí-
na Rueda, o 1º Jantar Chefs pela Cura,  
realizado no dia 30 de novembro na Casa 
Jereissati, foi uma noite de solidariedade 
em benefício da TUCCA.

As duas renomadas chefs já partici-
param do projeto Chef pela Cura, que 
utiliza a culinária como meio de resgate 
da autoestima e entretenimento para os  
familiares dos pacientes atendidos pela  
associação.

Chef Janaina Rueda - bar da Dona onça 29

ATUAÇÃO
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MCDIa FelIZ 2015

A TUCCA participa da campanha McDia  
Feliz desde 2011. Em 2015, a TUCCA ficou  
no 2º lugar em arrecadação no ranking 
das 58 instituições participantes da cam-
panha em todo o Brasil. Os valores ar-
recadados por meio da ação foram  
destinados à construção da Casa Ronald 
McDonald são Paulo – Itaquera, a pri-
meira da Zona Leste de São Paulo, que 
acolherá pacientes vindos de todo o país.  

Outro projeto beneficiado foi o “Trenzinho 
leva e Traz”, veículo que oferece transpor-
te para pacientes da região do Alto Tietê 
e Itaim Paulista. Nessa iniciativa, a TUCCA 
conta com a parceria da Rede Feminina de  
Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro 
Franco”, de Mogi das Cruzes e da Rede  
Feminina de Combate ao Câncer “Esther 
Hidalgo Leite Rondinelli”, da cidade de  
Suzano e a Rede Feminina de Combate ao  
Câncer - Poá
 
Os recursos arrecadados também fo-
ram destinados para a ampliação do 
serviço oferecido pelo Laboratório de  
Patologia e Biologia Molecular, um cen-
tro de referência e excelência em exames  
moleculares que permite oferecer tratamen-
tos 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.  

ResulTaDos De 2015

•  86.356 tíquetes antecipados vendidos

• 50.018 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$ 1.358.314,24

ATUAÇÃO
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#retinoblastomaTUCCA
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DIa NaCIoNal  
De CoNsCIeNTIZação   
e INCeNTIvo ao DIaGNósTICo 
PReCoCe Do ReTINoblasToMa
 
Em 2012, por iniciativa da TUCCA, 18 de Se-
tembro 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 diag-
nóstico precoce e salvar a visão e a vida de 
crianças com esse tipo de câncer. 

Em 2015, a campanha foi marcada pelas  
seguintes ações:

• Alguns dos principais pontos turísticos e 
monumentos do país tiveram suas luzes apa-
gadas simultaneamente: o Cristo Redentor, 
a Sala São Paulo e o Conjunto Nacional, em 
São Paulo; a Torre de TV Digital, em Brasília; 
e a Fundação Sara, em Belo Horizonte, Mi-
nas Gerais; e a Igreja dos Remédios, em São 
Luiz, no Maranhão.

• Exibição de filme informativo sobre o 
retinoblastoma em 10 salas da rede Cine-
mark em São Paulo.

• 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 diag-

nóstico 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

ATUAÇÃO
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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

Eu serei eternamente 
grata aos médicos e  

enfermeiros, enfim, todos. 
A @tuccaoficial salvou  

minha filha

Graças a Deus estou  
saúdavel e não sinto nada  

mais além de alegria...  
Obrigado todos da  

@ongtucca e familiares

“

“

“ “

“

“

“ “

Rosangela soares, via Facebook

edmonica Mello, via Facebook

Iria Cristina Hatge, via Instagram Ygor alver, via Twitter

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

TuCCa Na mÍDia e NaS reDeS SoCiaiS

Foi uma manhã maravilhosa!!! Aprendedemos tudo 

de uma forma simples e dinâmica. As meninas são 

nota 1.000, merecem todos elogios por doarem  

seu tempo e conhecimentos para nós. 

Serão sempre muito bem vindas!!!

“

“

CHEF PELA CURA

Cristina Ines acunha, via Facebook

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 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

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*

10.182

60.000

840

849Quimioterapias/mês

Quimioterapias

 

15.684

9.265

Atendimentos
Ambulatoriais

Consultas 
Médicas

Cestas básicas 
doadas

Lanches e
refeições
servidas

*números de 2015

RESULTADOS
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ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

Total não circulante

TOTAL ATIVO

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

* Valores em Reais

* Valores em Reais

DemoNSTraÇõeS FiNaNCeiraS

balaNço PaTRIMoNIal 2015

Caixas e Equivalentes (Nota nº 04)

Total ativo circulante

Total passivo circulante

Total Patrimônio (Nota nº13)

Total Passivo

Outros Créditos

Despesas Antecipadas

Realizável a longo prazo (Nota nº06)

Obrigações sociais (Nota nº09)

Fornecedores

Obrigações fiscais a recolher (Nota nº10)

Obrigações trabalhistas

Outras contas a pagar

Férias e encargos a pagar

Recursos de projetos em execução (Nota nº 11)

Contigências judiciais (Nota nº 12)

Imobilizado (Nota nº7)

Intangível (Nota nº8)

Adiantamentos (Nota nº 05)

10.544.772

5.569.757

20.957

431.899

39.762

56.074

8.915.646

15.000

434

10.585.872

5.570.191

16.156.063

9.479.337

6.676.726

16.156.063

13.742

14.242

13.116

confira a versão digital desse Relatório Social no site da tUcca:

www.tucca.org.br/relatorio-social

DeMoNsTRação Do ResulTaDo Do eXeRCÍCIo 2015

RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS
 

RECEITAS COM RESTRIÇÃO
 

RECEITAS SEM RESTRIÇÃO

  

 

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

* Valores em Reais

7.615.762

4.105.334

1.910.833

1.046.170

507.161

7.931.550

567.125

1.938.787

3.531.271

(315.788)

282.378

756.728

390.920

162.744

42.000

94.525

36.127

Total

Total

Contribuições de associações e instituições (Nota nº 16)

Com doações (Nota nº 17)

Receitas com serviços prestados

Despesas com pessoal

Despesas administrativas e gerais (Nota nº 18)

Despesas com atividades sociais e de cultura (Nota nº 19)

Depreciação / amortização

Encargos Fiscais 

Outras despesas

Serviços prestados por terceiros

Despesas com campanhas (Nota nº 19)

Despesas com materiais

Serviços voluntários (Nota nº 21)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

42.000

4.265

Serviços voluntários (Nota nº 21)

Outras receitas

Financeiras deduzidas das despesas (Nota nº 20)

OUTRAS DESPESAS SOCIOASSISTENCIAIS
128.944Manutenção Hospice

RESULTADOS
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aGraDeCimeNToS

APÊNDICE

100% Eventos 
A&B Galha Serviços Contábeis 
Abrão Muszkat
Adriana Aranha
Adriana Cavalcanti
Adriana Avelar
Adriana Torres
Adriano Cucato
Agência África
Agente Cidadão
Air France KLM
Alexandre Mazega
Alexandre Nobrega
Alfredo Egydio Setubal
Alice Rocha Stein
Aline Couto Celestino
Alpina Briggs Defesa Ambiental
Amaral e Nicolau Advogados 
Ana Maria de Lima Forli 
Andrea Lerario
Andréa Paes de Almeida 
Anfitriões e Voluntários McDia Feliz 
Angélica Vitali
Antonio Neme Cozman 
Antônio Salazar Fonseca
Artur Sauerbronn
Beatriz Monteiro da Costa Pinheiro 
Bel Coelho
Blue Bird
Bolo à Toa
BR Mobile
BrandZapp
Bruna Kao
Brunella Mar
Bruno de Oliveira Lima 
C&A 
Carlos David do Nascimento 

Carlos Eduardo Garcia de Miguel 
Carlos Magalhães
Carlos Pissani
Carlos Ribeiro
Carola Matarazzo
Carolina Figueiredo
Carolina Labaki
Casa de Saúde Santa Marcelina 
Casa Jereissati
Cau Chocolates
Celso Fujita
Cesar Rios Lafuente
Cesar Yukio
Charles Rothschild
Chita Filmes
Chris Siciliano
Christian Burjakian
Cia de Moda
Citibank Club
Clessios AMour
Colégio Augusto Laranja 
Colégio Vértice
Concord Incorporações Imobiliárias 
Corpo 5
Cristina Figueira de Mello
Cucumber Propaganda
D. Filipa
Daniel Gonzalez
Danone
David Shulman
Denise Lindorfer
Depósito Zona Sul
Diego Sacilotto
Domenico Paola Pecora
Eduardo Reyes
Eiji Tomimatsu
Esio Vichiese

Esquina Mocotó
Ester Soares Lima
Evandro Jiro Higa
Even
Fábio Benedetti
Fabio Vieira
Faquenorte Group
Família Puggina
Fast N’Fun
Fernanda Corvo
Fernando Epelman
Fernando Herrero Lemos
Flavia Kujawski
Flávio Tomio Takemoto
Fortaleza - Móveis para Escritório 
Francisco Saes
Frederico Jayme
Fundação Galeto’s
Fundação OSESP
Fundação Sinhá Junqueira
GAB Transportes
Gabriela Ribeiro
Galeria Leme
Gian Luca Nicolai Barbero
Gigi Neves
Giulia Abramovay
Giulia Barbero
Gráfica Sonora
Guilherme da Costa M. Vasconcellos 
Guilherme Rehder
Henrique Fogaça
Horácio Torres Machado
Ici Bistrô
IFF Essências e Fragrâncias 
Iguatemi Empresa de Shopping Centers
Iguatemi One
Ingresso Rápido
Janaina Rueda
Jaqueline Bariani
Joy Bar

Juliana Lago
Juliana Motter
Klabin
Laércio Casarim Filho
Laura Chuairi La Laina
Leandro Setubal
Leonardo Sens de Santi 
Leoncio Perez
Lica Mendonça de Barros 
Lojas Renner
LOTE45
Luciana Caran Costa Veiga 
Luciano Antonello
Luis Fernando da Silva
Luitha Laviaguerre Miraglia 
Luiz Antonio Rolim
Luly Vidigal Flores
Marcelo Puggina
Marcelo Werdini
Marchadores pela Vida
Marco Epelman
Marcos Tadashi
Margareth Salles
Maria Angelica Ancede Monteiro da Costa 
Maria Antonia Magalhães Civita 
Maria Beatriz Andrade
Maria Brigadeiro
Maria Carolina e Dener Pires 
Maria Tereza Moraes Silvério
Maria Terezinha Fontana dos Reis 
Marina Nugent da Cunha
Matheus Alves Bonafé
Matthieu Péluchon 
Maurizio Billi
Michelle Lima
Mixer
Mônica Vassimon
Morumbi Shopping
NAC
Nelson Mello
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APÊNDICE

a TuCCa agradece às empresas e instituições 
parceiras da Campanha McDia Feliz 2015

Nicole Groshan Fischer
Norberto Zaiet
Otavio Tramontina
Óticas Indaiá
Otto Scotto
Panco
Paraná Clube
Patricia Abbondanza
Paula Labaki
Paula Proushan
Paulo Renato Andrade
Paulo Rogério de Andrade Natal 
Paulo Varella
Paypal do Brasil
Pedro Zaborowsky
Peter Gabriel Molinari Schweipert 
Photoarts
Pieroti Advogados
Pissani Massas Gourmet
Polícia Rodoviária Federal
Politec Saúde
Priscila Peress
RAMF Administração e Participação 
Raquel Miyuki Izumizawa
Rede Olá
Regina Marisa Araujo Meira
Renata Frioli
Renata Pires
Restaurante Piselli
Ricardo Frugoli
Ricardo Trevisani
Ristorantino
Roberta Correa
Rodrigo Augusto
Rodrigo de Oliveira
Rolando Massinha
Ronaldo Schüller
Rosa dos Ventos
Rosanne Behar

Rosanne Polmon
Rose Chamberlain
Rose Nugent Setubal
Rotary Club de São Paulo
Rotary Club Vila Alpina 
Rouge Brasil
Rubens Caribé
Sal Gastronomia
Samara Martins
Samira Branco Peres
Sergio Luiz Berti
Sheila Zatz
Shopping Boulevard Metrô Tatuapé 
Silvia Giometti
Silvia Jeha
Sociedade Esportiva Palmeiras 
Souza, Schneider, Pugliese 
e Sztokfisz Advogados
St. Paul’s School
Suppa
Sylvia Leda Amaral Pinho de Almeida
Taterka
Tatyana Uras
Tecnisa
Teresa Bracher
Tereza Guerra
The White Rose International Foundation
Tintas Palmares
Tivoli Hotels & Resorts 
V&L Treinamento Integrado
Valter Pedro Mari Filho
Veronica Bilyk
Victor Ruiz Huidobro
Voluntariado Santa Marcelina
Voluntariado TUCCA
Wells Fargo
Xess
You,Inc
Ypê
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PaTroCÍNio:

a TuCCa agradece às empresas e instituições 
parceiras do projeto Música Pela Cura 2015

T U C C A

15 ANOS
100% DE CURA
É NOSSA META

aPoio:

FiCHa TÉCNiCa

Coordenação
 

Eliana Cardinali
Lucas Soave

TexTos e reVisão

Eliana Cardinali
Fabio de Oliveira

FoTos

Acervo fotográfico do Conservatório de Tatuí
Aline Marques

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
 

Lucas Soave

este relatório é de responsabilidade da tUcca associação para crianças e adolescentes com câncer
a versão online está disponível no endereço www.tucca.org.br.

/tuccainstitucional 

@tuccaoficial

@ongtucca

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


