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Este é o Balanço Social 2021 do Instituto de Câncer
Dr. Arnaldo (ICAVC), agora apresentado para
demonstrar a síntese de nossos resultados e
conquistas durante o ano de 2021 e o nosso
compromisso com a transparência.

Na construção deste Relatório destacamos fatos
relevantes, a fim de constatar nosso compromisso
com a população.

Mesmo diante de um ano de pandemia e ainda muito
desafiador, com muita dedicação de nossos
colaboradores, médicos e parceiros, conseguimos
realizar grandes avanços.

Apresentaremos nossos números, depoimentos e os
planos para o futuro, além do Balanço Patrimonial e
da Demonstração dos Resultados.

Boa leitura!



 Nossa história
Sendo a primeira instituição brasileira destinada ao
estudo e tratamento do câncer, o Instituto de Câncer
Dr. Arnaldo foi idealizado em 1920 pelo Dr. Arnaldo
Augusto Vieira de Carvalho.

Esse médico se impressionou com o flagelo do câncer
e iniciou um movimento a fim de arrecadar fundos
para a criação de uma entidade que tratasse da
doença, utilizando-se do radium e de outros métodos
eletro físicos e cirúrgicos para seu tratamento. Foi
então formada uma comissão com membros da
Sociedade de Medicina, composta pelos doutores
Arnaldo Augusto Vieira de Carvalho, Oswaldo
Pimentel Portugal e Raphael Penteado de Barros.

O ICAVC

Sem fins lucrativos e atendendo 100% pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o
ICAVC se dedica ao ensino, pesquisa e assistência à saúde no combate ao câncer.

Nossos objetivos visam promover o diagnóstico, a prevenção, a detecção e o tratamento do câncer;
incentivar investigações científicas relativas aos problemas de câncer e dos agentes empregados no
seu tratamento. Além disso, procuramos apoiar e realizar cursos de especialização e
aperfeiçoamento de suas finalidades, cooperando nas campanhas de combate ao câncer, com
entidades públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras.

O Instituto conta, também, com Unidade Ambulatorial, localizada no Lago do Arouche, região central
da capital, e Unidades Avançadas espalhadas por São Paulo.

O ICAVC possui várias conquistas, dentre elas o reconhecimento como Entidade Beneficente de
Assistência à Saúde do CEBAS e a nomeação como Centro de Alta Complexidade em
Oncologia/CACON pelo Ministério da Saúde. Também, somos uma instituição considerada de
utilidade pública pelos Decretos: Federal nº 1.146, de 13/10/1936; Estadual nº 10.794 de 09/08/2001; e
Municipal nº 7.995 de 20/02/1969.

O instituto carrega grande responsabilidade nos seus recém completados 100 anos de história,
sempre se mantendo estoicamente alinhado à sua visão, missão e valores, durante toda essa difícil,
mas extremamente gloriosa trajetória. 

Em 1929 o hospital abriu suas portas, em terreno
cedido pela Santa Casa de São Paulo, onde funciona
até hoje. Desde então, não deixou mais de prestar
esse essencial serviço para a comunidade.
Infelizmente, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho não teve
tempo suficiente para ver a concretização de sua
obra, vindo a falecer no mesmo ano que se deu início
ao projeto, em 1920.



Encerramos mais um ano de muitas adversidades e incertezas,
desde o enfrentamento da pandemia à escassez de recursos,
mas de muito aprendizado e superação. 

Nesta oportunidade queremos agradecer a Deus pelo amparo
espiritual e a dedicação e comprometimento dos nossos
Colaboradores, Associados, Voluntários e Parceiros do
Programa “Amigos do Arnaldo”. 

Todos juntos representam a força que dá suporte e sustentação
a esta obra centenária que tem o propósito de diagnosticar,
tratar e curar o câncer. 

       Palavra dos presidentes

fortalecer as parcerias com pessoas físicas e jurídicas,
instituições nacionais e internacionais; 
reformar e adequar as instalações físicas; 
adquirir equipamentos modernos; 
oferecer novos serviços; 
organizar cursos; 
ampliar a participação nas redes sociais, trazendo maior
visibilidade. 

No planejamento para 2022 está o início de um processo de
ampla transformação para o Instituto. E, para que isso
aconteça, vamos: 

    Para alcançarmos nossos objetivos contamos
com a participação e o engajamento de todos,
sem perder nossa fé, que é inabalável.

David Vieira da Costa
 

 

Germano Fraga Lima
 

Atravessamos um período crucial. Os casos oncológicos aumentam progressivamente e os recursos
financeiros alocados pelo setor público são insuficientes para enfrentar as despesas crescentes.
Nossas estruturas físicas no momento não permitem expansão e nossos equipamentos estão em
parte defasados tecnologicamente. 

Entregaremos melhores serviços para a sociedade e condições mais favoráveis de trabalho para
nossos Colaboradores. 

David Vieira da Costa 
Presidente da Diretoria Executiva

 

 
Germano Fraga Lima

Presidente do Conselho de Administração
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Germano Fraga Lima - Presidente

Eduardo Primo Curti - Vice-Presidente 

João Maurício Gonçalves Lima - 1º Secretário

Adelino Detófol - 2º Secretário

Ana Leonor Sala Alonso

Ari Cardoso da Silva

Daphne de Abreu Souza

Edison Ferreira da Silva

Edson Salles Júnior

Fábio Correa Xavier

Francisco José da Silva

Gilmar Belluzzo Bolognani

Gutemberg de Lima da Silva

Joaquim Tavares Perrelli

Maurício de Oliveira Menezes

Olavo Silva Júnior 

Rosy Maria de Oliveira 

Sidnéia Bueno Costa

Wagner Wanderley Martins

Conselho de Administração



David Vieira da Costa - Presidente

Ronaldo Vieira de Carvalho - 1° Vice-Presidente

Alexandre Teixeira Carsola - 2° Vice-Presidente

Paulo Massaru Uesugui Sugiura - 1° Tesoureiro

Zilter Bonates Cunha - 2° Tesoureiro

Marcelo Santos - 1° Secretário

Antônio Martins da Silva Neto - 2° Secretário

Diretoria Executiva

       Conselho

Pedro Rogério Clemente Palomares 

Carlos Magno de Oliveira 

Silvana de Rose 

Izilda Fernandes Bezerra 

Sérgio Ricardo Rocha Santin

Luiz Fernando Rocha Santin

Conselho Fiscal
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Abílio Licínio dos Santos Silva

Adelino Detófol 

Adriano Roque Pontes Helena

Alessandra Regina de F. Candelária Lancello

Ana Maria Perruzeto

Alberto Adriano de Jesus 

Alexandre Dutra Lopes de Carvalho

Alexandre Gavriloff

Alexandre Teixeira Carsola

Alexandre Luiz Pereira 

Aluisio Genofre Bicudo

Álvaro Liberal Neto

Ana Leonor Sala Alonso 

Ana Maria Obranovich Rosa

Antônio Bento de Melo

Antônio Mário Pinheiro Sobreira

Antônio Martins da Silva Neto

Antonio Salim Curiati

Antônio Tadeu de Oliveira

Augusto Banuls

Cândido Spinola Alvarenga Júnior

Carlos Eduardo Baskauskas Scatena

Carlos Magno de Oliveira

Casimiro Payá Piquere

Cláudio Antônio Plaschinsky

Claudiomiro de Arruda

Daphne de Abreu Souza

David Vieira da Costa

Denizard Rabaneda Lopes

Dilson Claúdio Pereira

Edson Sales Junior 

Edison Ferreira Silva 

Ednéia de Fatima Marques

Eduardo Primo Curti

Eliane Rodrigues

Eliseu Dutra Rossi

Elvira Stippe Bastos

Emil Sabino

Ernesto Hermida Romero

Fábio Corrêa Xavier

Fernando Novaes Precendo

Francisco José da Silva

Germano Fraga Lima

Gilmar Belluzzo Bolognani

Gislene Cremaschi Lima 

Guilherme Certain Dorsa de Almeida

Ian Barbosa Santos 

Ivanir Ferrari Junior 

Izilda Fernandes Bezerra

João Alfonso

Joaquim Tavares Perrelli 

Jonas Frederico Santello

       Assembléia Geral
Associado Benemérito

Associados Efetivos

Sidney Estanislau Beraldo
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José da Silva Guedes

José David Araújo

José Ricardo Figueiredo Vaz

José Ricardo Teixeira Carsola

João Maurício Gonçalves Lima

Kátia Dal Rovere Contestini

Lilian Cristina Menino Robles

Lucia Helena Certain Dorsa 

Luiz Antonio de Come 

Luciano Romagnolli

Luiz Fernando Rocha Santin

Marcelo do Amaral Arantes

Marcelo Pereira

Marcelo Santos

Marcos Druzilli

Marcos Portella Miguel

Maurício de Oliveira Menezes 

Maurício Queiroz de Castro

Nivaldo Campos Camargo

Olavo Silva Júnior 

Paulo César Pereira

Paulo Massaru Uesugui Sugiura

Pedro Issamu Tsuruda

Pedro Rogério Clemente Palomares

Raquel Ortigosa Bueno 

Reinaldo Noboru Sato

Rita de Cássia de Araújo

Roberto Panzardi Filho

Rosely Duarte Correa

Rogéria Leoni Cruz 

Rosy Maria Oliveira 

Sandra Camargo do Prado Santi

Samuel Karazin

Sérgio Ciquera Rossi

Sérgio Kenji Nakamura

Sérgio Luís Innocenzi

Sidnéia Bueno Costa 

Sérgio Ricardo Rocha Santin

Sidney Sarmento de Souza

Silvana de Rose

Sônia Regina Rocco

Sueli Souza Santos

Thais Helena Costa

Tiago Fernando de Carvalho Soutello

Valdir Suzano

Vitor Núncio Aprile

Vitor Fernandes Cunha

Wagner Wanderley Martins

Zilter Bonates da Cunha
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       Nossa Diretoria

João Batista Lopes
Diretor Administrativo

Rodrigo Macedo da Si lva
Diretor Técnico

Marcio A.  Vieira Alves
Diretor Financeiro

Pascoal Marracini
Diretor Geral

Jefferson Mazzei
Diretor Cl ínico
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Dr. Fábio Guidi Júnior
Dr. Daniel Pedroso de Oliveira
Dra. Mara Aparecida Suave 
Dr. Rodrigo Otavio Silva E. Gonzalez 
Dr. Jorge Luiz Signoretti 

Anestesiologia

Dr. Marcos de Aquino Fagundes

Broncoscopia

Dr. José Francisco de Gois Filho
Dra. Érica Erina Fukuyama
Dr. Rafael De Cicco  
Dr. Paulo Jorge Valentim
Dr. Pablo Gabriel Ocampo Quintana
Dr. Marcelo Soares Schalch
Dr. Francisco Araújo Dias
Dra. Andréa Martins Vieira Friaça

Cirurgia Cabeça Pescoço

Dr. Luiz Carlos de Almeida Brandão

Cirurgia Plástica

Dr. Anderson de Oliveira
Dr. Pedro Augusto Antunes Honda

Cirurgia Toráxica

Dra. Marcela Barreto Papalardo
Dra. Marilisa Cicerelli 

Clínica Médica

EMTN
Dra. Sandra Maria Fonseca 

       Corpo clínico

Dra. Mireille D’arc C. Brandão Araújo

Dermatologia

Dr. Pablo Rodrigo de Siqueira
Dra. Graziela Machado Bomfin
Dra. Talita Sallum de Mendonça 
Dr. Alex Okita

Endoscopia

Dra. Juliana Mara Cruz Gonzalez

Grupo de dor

Dr. Carlos Elias Fristachi
Dr. Rodrigo Macedo da Silva
Dr. Etienne de Albuquerque Bastos
Dr. Fábio Francisco Oliveira Rodrigues
Dr. Maurício Fristachi

Ginecologia e Mastologia

Dr. Leandro de Pádua Santo Silva
Dr. Francisco Xavier Sugai

Hematologia

Dr. José Ferraz de Souza

Nefrologia

Oncologia Clínica
Dr. Hézio Jadir Fernandes Júnior
Dra. Brigite M. H. R. A Van Eyll
Dra. Cássia Maria Costa
Dr. Antonio Carlos Teixeira
Dra. Juliana Yorimi Yamaguchi
Dra. Silvia Regina Graziani

Dra. Gabriela Boraks
Dr. Wagner Serolli
Dr. José Antonio Ventiades Flores

Odontologia

10



Dra. Fáuzia de Fátima Naime
Dra. Patrícia Massae Marubayashi
Dr. Fabiano Garcia Vanderlinde 
Dra. Giovanna Vincoletto Pinto
Dra. Giselle Ap. da Costa G. Pires
Dr. Lucas Jacometto C. de Castilho 
Dra. Janete Chaves Bueno Marques 
Dr. Nelson Aquino de Carvalho 
Dr. Ricardo Oliveira da Fonseca
Dr. Elton Lopes de Carvalho
Dra. Giselle Cristina dos S. Almeida
Dra. Lucia Guedes de Souza

Dr. Raphael Salles S. de Medeiros

Patologia

Dra. Karina Montenegro Tirado 
Dr. Ruggieiro Giaimo 
Dr. Vinicius Miranda Borges 
Dra. Juliana Alves 
Dra. Fernanda Mayumi Tegan 
Dr. Marllus Piotrowsky
Dra. Maricy Almeida 
Dr. Augusto da Mota Passos 
Dra. Mariana Cortez de Oliveira 
Dr. Alexandre Neri 
Dra. Adriana Zuolo Coppini

Pronto Atendimento

Dr. Manoel Joaquim Ribeiro do Valle Neto

Radiologia

Dr. Miguel Miziara Filho
Dra. Célia Regina Soares
Dra. Helena Espindola Baraldi
Dr. Rodrigo de Menezes Miziara
Dra. Daniela de Menezes Miziara
Dr. Ricardo Cesar Fogarolli
Dra. Flávia Pedrosa de Lima 
Dra. Faigha Barbosa Parzianello

Radioterapia

Dr. Giuliano Campolim Gagliotti
Dr. Francisco de Assis Salvador Jr. 
Dr. Gustavo Bonilha Lisboa 
Dr. Helio Toshio Ouki 
Dr. Marcio Carmona Marques 
Dr. Matheus Novaes da Silva Abreu 
Dra. Renata Nunes Corrêa Garcia 

Trato Gastrointestinal

Dr. Jefferson Mazzei
Dr. Daniel Azevedo Rangel

Tomografia

Dr. Alberto Jorge de Sousa Guimarães
Dr. Nelson Nobuhiro Kurobe
Dr. Márcio Reis Furtado

Ultrassonografia

Dr. Reinaldo Ilha de Vilhena
Dr. Sergio Tadeu Gerios
Dr. Antonio José P. F. Santos 

Unidade Intensiva

Urologia
Dr. Hamilton de Campos Zampolli
Dr. Marcos Tobias Machado
Dr. Renato Fidelis Ivanovic
Dr. Igor Nunes da Silva
Dr. Péricles Rios Auad
Dr. Anis Taha
Dr. Caio Cesar Citatini de Campos 
Dr. José Carlos César Ibanhez Truzzi
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Dr. Rodrigo Macedo da Silva
Diretor Técnico

Prof. Dr. Carlos Elias Fristachi 
Chefe SOGM 

SUPERAÇÃ0
Além da pandemia

Ao longo do ano de 2021 foram vários os momentos de superação que
passamos juntos. A superação esteve presente em nossas palavras de
acolhimento,  nos sorrisos para descontrair, nos olhares de atenção e nas
mais diversas formas de expressar o cuidado humanizado tão perceptível
pelos pacientes e declarados em depoimentos que virão a seguir.  

Estes momentos ficarão marcados na memória dos nossos quase 700
colaboradores que se dedicaram a dar continuidade às suas atividades
diárias com nossos pacientes, sem que eles percebessem os desafios vividos
em um hospital. Prova da experiência inesquecível dos momentos de
superação vividos por todos, deixamos que nossos próprios colaboradores
apresentassem com seus depoimentos. 

"O ano de 2021 foi de muita apreensão devido às

dificuldades inerentes ao cargo de Diretor Técnico de um

Hospital Oncológico que não pôde parar o tratamento do

paciente com câncer em meio a uma pandemia que

tinha causado tantas lutas em 2020. Essa apreensão

torna-se algo concreto. Realmente 2021 foi um ano de

muita luta! Mas como dito pelo apóstolo Paulo na

segunda carta aos Coríntios 12:10 -  ¨Porque quando estou

fraco, então é que sou forte.¨ Essas lutas que passamos

nos ajudaram e estão ajudando o ICAVC a crescer e se

tornar mais forte.
Com a ajuda de DEUS e de todos os funcionários do

nosso estimado hospital, conseguimos manter o

tratamento dos nossos queridos pacientes. Não

reduzimos o números de quimioterapias,

radioterapias e cirurgias. E; em 2022, cresceremos

mais e daremos cada vez mais um tratamento

digno e de qualidade  ao nosso paciente."

"O ICAVC está em atividade há mais de 100 anos. Costumo dizer

que um hospital que se mantém vivo há tanto tempo é porque

algo de muito bom e importante fez.

Há mais de 40 anos, sou testemunha da excelência no

atendimento do paciente portador de câncer.

Desde o funcionário mais simples até o mais graduado, todos

tratam o paciente oncológico com respeito, dignidade,

humanização e competência.

Mesmo durante a pandemia, mesmo com todas as dificuldades,

não deixamos de atender nossos pacientes.

Tenho muito orgulho em fazer parte dessa equipe."



Solange Santos 
 Gestora de Recursos Humanos

Daniela R. Penna Horvath 
 Farmacêutica Responsável

Carina Josefa do Carmo 
Assistente Social
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"Nesses anos de pandemia, para nós profissionais de RH, foi um
grande desafio enfrentar o "desconhecido". Não foi fácil, de
repente isolamento social, home office, afastamentos, alterações
de leis, novas medidas provisórias e a grande dificuldade de
como adaptar tudo isso na nossa área da saúde que não pode
parar, e que desafio ...   e nós, profissionais da área, tínhamos
uma grande tarefa de cuidar de quem cuida, informação,
acolhimento, empatia, mais que nunca era preciso mesmo com
nossas angústias, medos e insegurança, nos redescobrimos
como pessoas, fato importante e necessário para nosso
crescimento pessoal e profissional."

"Após a pior fase da pandemia, passamos por outra crise,
agora envolvendo os anestésicos. A principal
preocupação era que a falta desses medicamentos
pudesse ensejar a possibilidade de suspensão de
atendimentos em nossa instituição. Para evitarmos essa
situação, tivemos que manter o monitoramento da
demanda, bem como solicitar que todos os envolvidos
utilizassem racionalmente esses medicamentos e
otimizassem medidas para garantir a assistência a todos.
Graças à colaboração de toda a equipe, não ficamos um
dia sem anestésicos, porém, foi uma fase muito difícil,
pois além  de ermos de monitorar o consumo, o aumento
significativo do valor desses medicamentos também foi
outro fator preocupante. As dificuldades trazidas pela
pandemia reforçam a necessidade da atuação de todos
como uma equipe, um único time, razão pela qual só
temos a parabenizar e nos orgulhar de nossa instituição
e de todos."

t. 

"O que temos vivenciado desde o início da pandemia de

Covid-19, ficará para sempre em nossas lembranças. Diante

de tantas vidas perdidas, incertezas que vivemos por muito

tempo, até que houvesse, enfim, a vacina. Podemos ter a

certeza que após tudo isso, que o nosso maior bem é a vida.

Nós, profissionais da área da saúde, diante de toda

adversidade da pandemia, continuamos trabalhando juntos

para superar esse momento, que foi um dos mais difíceis da

minha vivência profissional. 

O Serviço Social não somente manteve os atendimentos sem

interrupção, como houve aumento significativo da procura

por orientações sobre direitos e benefícios sociais, diante das

consequências da pandemia."

https://www.acidadeon.com/saocarlos/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1594838,Santa-Casa-pode-deixar-de-receber-pacientes-na-UTI-Covid-por-falta-de-anestesicos.aspx
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Dra. Silvia Regina Graziani 
 Oncologista Clínica 

Dra. Célia Regina Soares
Radioterapia
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"No período de 2020-2021 enfrentamos muitos desafios

profissionais como a pandemia de Covid que não

conhecíamos exatamente como a doença iria evoluir e

não havia um critério de seleção o qual qualquer um de

nós poderíamos nos contaminar. Optamos então por

enfrentar os desafios e ter o foco na assistência aos

pacientes em tratamento quimioterápico. Nossa equipe

se organizou e instituímos o atendimento em agenda

única, por ordem de chegada e como estávamos em pelo

menos 4 médicos por período no ambulatório,

conseguimos diminuir muito o tempo de espera dos

pacientes. 

Tempos difíceis, mas muito gratificante porque estabelecemos como norma não

atrasar o atendimento, respeitando os ciclos da quimioterapia do tratamento

porque acreditamos que nossos pacientes devem ser tratados com respeito e

humanização. 

Aprendemos a enfrentar a pandemia e nos tornamos mais unidos em nossos

objetivos.

Somos gratos pela oportunidade de trabalhar em uma instituição que cumpre a

missão de cuidar com respeito ao doente e à doença. Não faltou medicamento e

todos os pacientes que chegaram ao hospital, buscando atendimento foram

acolhidos e tratados, não paramos de atender nem quando tudo fechou na

cidade.

Médicos preceptores e nossos residentes/estagiários vieram ao hospital todos os

dias, todos os períodos e nossa maior conquista foi manter o atendimento sem

causar prejuízo aos nossos pacientes."

 

"Muitos foram os desafios em 2021, pois a pandemia nos impôs

a necessidade do isolamento social, situação inusitada e

difícil, além de cuidados constantes no intuito de reduzir os

riscos da contaminação pelo coronavírus e tantas perdas.

Porém, o ano iniciou com a esperança  de dias melhores após

a vacinação. Tivemos que ter muita força para superarmos

tantos problemas e incertezas. Seguimos confiantes no

atendimento ao paciente oncológico, nosso foco e missão,

com todo carinho e atenção que eles merecem."
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Kelle Vanessa Oliveira Carvalho  
Enfermagem

Dra. Marcela Barreto Papalardo 
 Oncologista Clínica especialista 

em Cuidados Paliativos
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"O desafio maior foi controlar o medo do desconhecido

fortalecendo a equipe de que éramos corajosos e que

dias melhores viriam. Trabalhamos cada dia diferente,

mudando rotinas, escala de colaborador desfalcada,

devido a contaminação do novo vírus COVID-19, sendo

necessário mudanças na jornada de trabalho, tendo que

nos adaptar diariamente a diferentes situações. 

Além disso vivenciamos uma carga emocional  toda vez

que nos deparávamos com a imensa dor da perda dos

familiares, e na mesma intensidade a felicidade dos que

recuperaram.
O mais gratificante em todo cenário vivido nesse período

foi a colaboração de toda a equipe de enfermagem,

fortalecendo o trabalho com muita disponibilidade, união

e dedicação."

"Em 2021 vivenciamos o segundo ano da pandemia, foi

preciso agir com prudencia e adaptação ao que não é

esperado, a superação e a esperança foram o que

nortearam nossos caminhos até aqui.

Durante esse a ano, com nosso comprometimento aos

preceitos éticos, pautados pelo trabalho em equipe, não

deixamos nossos pacientes desassistidos.

Superação e adaptação em tempos de pandemia foram

necessários, conseguimos manter os atendimentos

ambulatoriais, com manutenção dos protocolos sanitários.  

Como o ditado diz "diante de toda a adversidade, vem o

aprendizado",  cada ser é único e cada processo é

individual. Sigo no meu propósito de cuidar, exercendo

uma Oncologia com amor, empatia, responsabilidade,

ciência e esperança."

Ivani Vucovic 
Chefe da Nutrição 

"2021 foi um ano muito difícil, onde tivemos que enfrentar

diversos desafios, tantas perdas, o medo, a incerteza, a

sensação de impotência, sentimentos que por muitas vezes

ficaram “escondidos atrás de um sorriso”, pois tinha que

prevalecer a força! 

Sem contar, na falta de mercadoria, aumento de preços e

ausência de colaboradores. E mesmo com todas as

dificuldades, posso dizer que foi um ano de “Superação”,

pois com ajuda de uma equipe incrível conseguimos levar

uma nutrição saudável, equilibrada e adequada aos

pacientes."



Após vivenciarmos momentos difíceis em nossas vidas, saímos pensativos, mas certamente mais
fortes, renovados em nossa resiliência e revigorados em nosso propósito: tratar de pessoas. E
concluímos, conseguimos passar por tudo isso juntos, unidos em torno de uma grandiosa causa:
a vida do paciente. 

Entendemos que para dar o nosso melhor, o que realmente sabemos fazer, não será em
momentos de dificuldades que nos abalaremos. Eles certamente nos tornarão mais fortes, pois o
que nos move é o propósito de ajudar milhares de pessoas que passam por nossos tratamentos
anualmente. E nos superarmos ano após ano, mesmo com períodos tão desafiadores: 

2018      2019      2020     2021

89.661        98.808       109.214      121.964

2018      2019      2020     2021

2018      2019      2020     2021

24.886        29.106       22.269        25.597

2018      2019      2020     2021

2018      2019      2020     2021

30.867       32.129        38.196         44.745

CONSULTAS  PRONTO ATENDIMENTO

18.240         18.430        16.855       19.740

NOVOS CADASTROS EXAMES

 QUIMIOTERAPIA GERAL

305.418      347.196     409.506    442.049

+11,6% +17%

+15% +8%

+17%
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Materiais e Medicamentos

Pessoas Físicas

Alimentos e Nutrição

Carnê Solidário 

Bazar Beneficente

NF - Paulista

Pessoas Jurídicas

2,0%

1,5%

1,0%

12,1%

0,2%

1,3%

2,2%

TOTAL DE DOAÇÕES

Entendemos que fizemos mais! Mesmo em meio a uma pandemia e diante
de tantas dificuldades, como isso foi possível?

Só foi possível com o apoio da sociedade, pessoas físicas e jurídicas que aportaram doações e
ações da própria Instituição, conforme o gráfico abaixo:

Mesmo sendo um ano atípico, em um ponto nada mudou... 
Nossas dificuldades para nos mantermos abertos continuam ano após ano. 
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L

Obs.: Os percentuais representam a parcela em espécie vinda das doações. 

 
 

Nas mais de 4.000 Cirurgias realizadas em 2021, tivemos um prejuízo financeiro de -R$ 8.013.000,00
que representam 42% de todas nossas despesas, sem cobertura pelo SUS.

O valor repassado pelo SUS nos
reembolsa em aproximadamente

60% das nossas despesas.
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em materiais e medicamentos

R$ 236.218,50

de pessoas jurídicas

R$ 262.088,01

pelas NF - Paulista

R$ 150.598,97

compras no bazar beneficente

R$ 19.001,87

de pessoas físicas

R$ 183.296,73

em alimentos e nutrição

R$ 114.138,24

através do carnê solidário

R$ 1.442.683,61

       Doações
Somos gratos pelos parceiros e amigos que conquistamos e nos ajudaram ao longo de nossa
trajetória. Desde 2016 contamos com o Departamento de Doações, cujo principal foco é a
conquista de novos doadores e a manutenção dos atuais, mostrando que com o apoio dos
doadores conseguimos melhorar a qualidade e manter a excelência no atendimento.

Saiba mais, fale com a nossa central de doações
Acesse www.doutorarnaldo.org/doar ou ligue 0800-000-0300

Formas de ajudar

PIX Depósito
bancário

Chave PIX 
E-mail: doacoes@doutorarnaldo.org
CNPJ: 60.945.854/0001-72

INSTITUTO DO CÂNCER
ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO
CNPJ: 60.945.854/0001-72
Banco Santander 033
ag 0145 - CC: 130043380
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Hoje, mesmo sendo o hospital com o maior número de atendimentos na cidade de São
Paulo e diante de tantas dificuldades, nos mantemos firmes em nosso propósito,
mantendo o sonho do Dr. Arnaldo de Vieira Carvalho vivo!

Procedimentos com Prejuízos Financeiros 

R$(119.312,43)

Broncoscopia Endoscopia Raio -X Ultrassonografia Atendimento  PA

R$(582.961,58)

R$(171.504,14)
R$(428.383,36)

R$(2.877.106,46)

Outros procedimentos também apresentam prejuízos financeiros significativos,
totalizando, em 2021, R$ 4.186.609,00, conforme apresentados em gráfico a seguir. 
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      PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2024

Organização autossustentável

Gestão

ES
PE

C
IA

L

Convênios com a União, Estado e Município

Parcerias com municípios nas áreas de 
radioterapia e quimioterapia

Estabelecer o equilíbrio financeiro

20

Clientes

Adequações da estrutura da organização

Estratégia de marketing

Sistema de monitoramento de satisfação do paciente

Processos operacionais

Remodelar e implementar novos 
procedimentos operacionais

Seleção, integração e treinamento dos colaboradores



HUMANIZAÇÃO
Reforma no ambulatórioO terceiro andar possui, hoje, quatro salas amplas para atendimento  ambulatórial de
ginecologia,  banheiros feminino e masculino com acessibilidade para pacientes,
expurgo, teto íntegro, banheiro e copa para funcionários, além de maior espaço para
espera de pacientes e acompanhantes. 

A ampliação do espaço da sala de espera viabiliza o atendimento humanizado e digno
aos pacientes, que antes da reforma, eram compelidos a permanecerem longas horas
em pé aguardando consulta.  Além do lado humano, a reforma proporcionou redução
de custos com a diminuição do uso dos elevadores e a melhor integração entre
médicos preceptores e os residentes, que agora podem utilizar os consultórios
adaptados.
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PE

C
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L
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HUMANIZAÇÃO
Reforma no ambulatório

 O ICAVC tem à disposição o ZEISS OPMI VARIO, um microscópio cirúrgico com
uma série de diferenciais tecnológicos .
A tecnologia que esse novo microscópio oferece é responsável por cirurgias
muito mais precisas, que proporcionam ao paciente uma melhor reabilitação,
muito mais rápida e muito mais tranquila.
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LNovos Equipamentos 
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Grupo de residentes na formatura
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Parceria entre Cepic e ICAVC, desenvolve
parceria para pesquisa clínica com pacientes
oncológicos.

O Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de
Carvalho (ICAVC) e o Centro Paulista de
Investigação Clínica (Cepic) estabeleceram
um acordo de cooperação em pesquisa clínica
em outubro de 2018.
 

 

 

Pesquisa Clínica

Residência médica
O Instituto de Câncer Dr. Arnaldo tem no
ensino um dos seus pilares. E, dentro do ensino,
a Residência Médica tem papel fundamental. O
Instituto oferece anualmente 22 vagas para
novos residentes.

 Com programas reconhecidos pelo MEC nas
áreas de Cirurgia Oncológica, Cirurgia de
Cabeça e Pescoço, Mastologia, Oncologia
Clínica e Radioterapia, tendo formado, por
mais de 20 anos, mais de uma centena de
especialistas que seguem Brasil afora,
coordenando serviços de referência e
praticando a Oncologia de maneira atual e
humana, como foi ensinado a eles durante sua
formação no ICAVC.
           
 

Durante sua passagem em nosso hospital,
esses jovens médicos vivem a rotina de
atendimentos, cirurgias e consultas do corpo
clínico, auxiliando o mesmo durante seu
treinamento, portanto, são parte fundamental
ao funcionamento do hospital.

Para continuarmos auxiliando esses jovens
médicos na sua formação, e ao mesmo tempo,
tendo o auxílio deles na assistência que faz do
ICAVC uma referência em atendimento
Oncológico de qualidade no Brasil, precisamos
de incentivos para acompanharmos as
inovações e avanços tecnológicos da medicina
brasileira e mundial, para juntos, elevarmos a
qualidade de ensino, pesquisa e assistência na
nossa querida Instituição.

Desde esta data, o trabalho conjunto tem
frutificado, elevando progressivamente o
nome destas instituições no cenário da
pesquisa clínica em Oncologia. 

Há um longo caminho a percorrer, mas o
cumprimento de metas alcançado nestes
primeiros anos aponta para um futuro de
grandes realizações, sucessos e muitos anos
de cooperação contínua.
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Realizável a Longo Prazo

Investimentos

Imobilizado

Bens sem restrição
(-) Depreciação Acumulada 
Sem Restrição
Bens com Restrição
(-) Depreciação Acumulada 
Com Restrição

TOTAL NÃO CIRCULANTE

150,000
 

150,000
 

36.309.689
 

39.576.029
 

(7.554.844)
8 . 235.3 21

 
(3.946.816)

 
36.459.689

667,809
 

667,809
 

35.288.050
 

38.802.636
 

(7.359 .151 )
6.923 .805

 
(3.079.241)

 
35.955.859

Caixa e equivalentes de  Caixa 
com restrição
Caixa e equivalentes de Caixa 
sem restrição
Contas a Receber
Subvenções a Receber
Outros Créditos
Estoques

 
11.054.583

 
4.366.157
5.493.594
3.937 .013
814,005

1.927.043

 
11.254.662

 
6.163.516
5.712.162
4.174 .613
1.223.412
1.609.898

TOTAL DO CIRCULANTE 27.592.395         30.138.262

ATIVO CIRCULANTE              2021           2020

NÃO CIRCULANTE                  2021           2020

TOTAL DO CIRCULANTE      46.477.780    48.540.690

PASSIVO CIRCULANTE              2021          2020

NÃO CIRCULANTE                    2021           2020

Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos CP
Parcelamento  de Tributos CP
Impostos e Contribuições
Obrigações Trabalhistas
Contas a pagar
Repasse SUS
Subvenções a Realizar

3.199.802
1.330.362
1.749.012
7.070.182

12.440.322
1.931.239
7.638.897
11.117.964

3.958.083
2.225.286
1.453.108
5.155.743

12.889.848
3.439.341
7.772.455
11.646.827

Empréstimos e 
Financiamentos LP
Parcelamento de 
Tributos LP
Receitas Diferidas
Provisão Para Contingência

13.636.289
 

6.696.017
4.288.505
9.211.654

12.308.638
 

4.398.182
3.844.564
6.240.713

TOTAL NÃO CIRCULANTE 33.832.465     26.792.098

PATRIMÔNIO LÍQUIDO /
PASSIVO A DESCOBERTO     

2021           2020

Patrimônio Social
Reserva de Reavaliação
Superávit/Déficit do Exercício

(14.783.759)
 

(1.474.401)

(11.599.527)
60,765

2.300.095

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO/
PASSIVO A DESCOBERTO (16.258.160)     (9.238.667)

TOTAL DO ATIVO             
TOTAL DO PASSIVO+
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 64.052.085    66.094.12164.052.085    66.094.121

       Balanço Patrimonial
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As peças contábeis são relatórios que evidenciam informações úteis para análise da
situação financeira e tem como objetivo facilitar o conhecimento do resultado
econômico, fluxo financeiro e posição patrimonial para contribuir no processo
gerencial da instituição.

Os dados são abordados como comparativos entre os períodos de 2020 e 2021, a fim
de estabelecer critérios estratégicos e confiáveis para que o Conselho de
Administração possa discenir a melhor decisão da gestão hospitalar. 

Janaina Andrade
 Contadora



 RECEITAS                                                                     2021                                                     2020

Receita SUS (Dr. Arnaldo)
Secretaria de Estado de Saúde

71.650.043
24.629.126

67.914.128
29.760.941

Recursos Humanos
Honorários Médicos
Medicamentos e Materiais
Despesas Administrativas e Gerais
Despesas Tributárias
Unidades Avançadas de Atendimento
Depreciação
Resultado Financeiro
Receitas com Trabalho Voluntário
Despesa Trabalho Voluntário
Receita com Isenções Usufruidas
Despesas com Isenções Usufruidas

(DESPESAS)

(27.637.929)
(25.921.269)
(20.788.226)
(10.516.697)

(212,877)
(19.377.895)
(1.085.913)
(4.092.267)

262,082
(262,082)
6.411.592

(6.411.592)

(25.855.851)
(25.709.114)
(18.244.840)
(9.474.425)
(343,366)

(22.976.169)
(990,763)

(2.523.700)
327,445

(327,445)
6.063.626

(6.063.626)

96.279.169                                              97.675.069

(109.633.074)                                     (106.118.229)

RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇOES

Fundo Nacional da Saúde - Ministério da Saúde
Secretaria Municipal da Saúde
Secretaria Estadual da Saúde
Receitas com Campanhas e Doações

598,287
5.384.446
3.095.228
2.257.427

730,735
3.715.906
2.066.380
3.529.358

11.335.387                                         10.042.379

Desconto de Fornecedores
Nota Fiscal Paulista
Pesquisa Clínica
Receitas Diversas

25,098
150,599
225,457
142,962

 
544,116

 
 

8,205
236,660
322,978
133,034

700,876

RESULTADO DO EXERCÍCIO                                   (1 .474.401)                          2.300.095

       Demonstração de Resultados

OUTRAS RECEITAS
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ATIVIDADES OPERACIONAIS                2021                     2020

(A) Resultado Líquido Ajustado
Deficit/Superavit do Exercício
Depreciação
Ajuste de Exercicios Anteriores
(=) Deficit Ajustado

(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo
Contas a Receber
Subvenções a Receber
Outros Créditos
Estoques
(=) Acrescimo/Decrescimo do Ativo Circulante

(C) Acrescimo e Decrescimo do Passivo
Fornecedores
Parcelamento de Tributos
Impostos e Contribuições
Obrigacoes Trabalhistas
Contas a Pagar
Repasse SUS
Subvenções a Realizar
Receitas Diferidas
Proviso Para Contingencia
(=) Acrescimo/Decrescimo do Ativo Não Circulante

(1.474.401)
1.063.269

(5.545.092)
(5.956.224)

 
 

218,568
237,600
409,407
(317,145)
548,430

 
 

(758,280)
2.593.739
1.914.439
(449,526)

(1.508.102)
(133,558)
(528,862)
443,940

2.970.940
4.544.729

2.300.095
918,517

(6.228.427)
(3.009.815)

 
 

(1.078.080)
280,000
(120,334)
(709,062)

(1.627.477)
 
 

(170,902)
(1.272.129)

971,310
419,983
588,277

(730,193)
3.855.738

331,810
6.199.802
10.193.696

TOTAL DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS               

               (863,064)       5.556.404

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS             2021                 2020                      

(2.084.908)
517,809

(1.567.100)

(1.461.872)
(517,809)

(1.979.681)

Aquisição o do Imobilizado
Imóvel para Investimento
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO            2021                 2020                      

432,727
432,727

3.367.260
3.367.260

(-) Empréstimos e Financiamentos
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

       Demonstração de Fluxo de Caixa
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Examinamos as demonstrações financeiras do INSTITUTO DO
CÂNCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO, que compreendem o
balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO
DO CÂNCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO, em 31 de
dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Entidade, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

As demonstrações financeiras foram preparadas no
pressuposto da continuidade normal das operações da
Entidade. Conforme nota nº 2, em 31 de dezembro de 2021 a
Entidade apresenta passivo a descoberto no montante de R$
16.258.160 e deficiência de capital de giro no montante de R$
18.885.385, respectivamente. Para continuidade normal das
operações a administração está tomando as seguintes
medidas: Concentrando em ações de captação de emendas
parlamentares nas três esferas, Federal, Estadual e Municipal.
Reforma e Ampliação da unidade Ângelo Scatena Primo com
incremento de receitas da ressonância magnética e aumento
da quimioterapia. Saindo de um superávit de R$ 2.300.095 em
2020, para um déficit no valor de R$ 1.474.401 em 2021. As
demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes
decorrentes dessas incertezas.

A administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade de
a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras.

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. 

As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:

·Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.

·Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Entidade.

·Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.

·Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Entidade a não mais se manter em
continuidade operacional.

·Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 25 de março de 2022.
 
 

SGS Auditores Independentes 
Presley José Godoy
CRC  1SP185052/0-5
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       Indicadores 2021

O que você verá nas próximas páginas é uma forma de demonstrar nossos resultados e
investimentos em capital humano.

Além dos indicadores hospitalares, de nossas unidades avançadas e o resultado de nosso
trabalho em todo o estado e município, você acompanha também
os indicadores de quem faz nosso ICAVC: os colaboradores. 

Quando falamos de indicadores, muitos gráficos e números vêm a nossa mente. Porém, mais do
que números, o ICAVC considera seus indicadores o resultado de um trabalho de um século de
dedicação. Cada exame, cada consulta e cada cirurgia são processos únicos e de extrema
importância, afinal, não estamos lidando com uma matemática exata, não há um padrão
quando falamos daquilo que realmente importa: as pessoas. 

Cada paciente é insubstituível. É especial. É tudo na vida de alguém. Essa "filosofia" é o que o
ICAVC mais preza durante seus atendimentos, por isso, não podemos tratar números como
uma simples estatística e escolhemos elaborar funcionalidades que atuem diretamente na
melhoria da estrutura e do atendimento.

Entre terceirizados, estagiários, jovens aprendizes e
demais colaboradores, encontramos neles nosso grande
patrimônio humano.

Assim, gostaríamos de cumprir o
objetivo de dar transparência a
uma grandiosa instituição, como
é o Instituto de Câncer Dr.
Arnaldo.
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Colaboradores

572

Por gênero

427 145

Escolaridade

Investimentos

Auxílio Creche
R$ 198.215,24

Transporte
R$ 1.282.572,29

Auxílio Educação
R$ 43.506,25

Alimentação
R$ 1.579.080,00

Cargo de chefia

7 10

164
colaboradores
terceirizados

408
colaboradores em
regime CLT
Incluindo 4 PCDs, 2
estagiários e 10
aprendizes 

Fundamental (50)

Ens. médio (185)

Ens. Técnico (170)

Superior (142)

Pós Graduação (25)
29



Pacientes tratados 
com radioterapia

4.352
Aplicações de
quimioterapia

40.590
Exames de análises

clínicas

325.113

Exames de tomografia
46.282

Consultas
ambulatoriais

121.964
Novos cadastros

inseridos no ICAVC

25.597

Atendimento no
 Pronto Atendimento

19.740
Pacientes - dia 

no período

26.759
Cirurgias 
realizadas

4.114

Internações no
Centro Hospitalar

4.304
Exames de

mamografia

3.006
Exames de

ultrassonografia

13.785
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Sabendo o quanto é difícil para alguns pacientes se deslocarem para as regiões centrais de SP
e nesse sentido, o ICAVC, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e com a Secretaria
Municipal da Saúde de São Paulo, mantém convênios públicos na Capital, e no município de
Santos e região, facilitando a locomoção, auxiliando em menor desgaste do paciente,
favorecendo melhores condições de adesão ao tratamento, além de diminuir os custos com
transporte. Nossas equipes são especializadas e preparadas para atender o paciente e
promover o melhor tratamento sempre.

       Serviços Avançados

Hospital Heliópolis

Unidade Vila Nova Cachoeirinha

1.251
Pacientes

tratados com
radioterapia

15.255
Consultas

1.299
Cirurgias

Serviço de Urologia

Serviço de Radioterapia
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CEO Alto da Boa Vista

Hospital Guilherme Álvaro

3.967
Pacientes

tratados com
quimioterapia

Serviço de quimioterapia
aos pacientes do ICAVC

646
Pacientes tratados
com radioterapia

Serviço de Radioterapia

       Serviços Avançadas
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       Representatividade
M

U
N

IC
ÍP

IO Radioterapia

Cirurgias Oncológicas

Quimioterapia

A           B     ICAVC    C        D

1º

23%       11%     40%    10%     9%

3º

A           B     ICAVC    C        D
25%       18%     15%    15%     7%

A           B     ICAVC    C        D
20%       13%     15%     9%     9%

2º

ES
TA

D
O Radioterapia

Cirurgias Oncológicas

Quimioterapia

A           B     ICAVC    C        D

1º

10%       8%     13%       6%     4%

4º

A           B     ICAVC    C        D
8%         6%     5%         6%     5%

A           B     ICAVC    C        D
8%        7%     4%        6%     4%

4º

Os trabalhos efetuados no ICAVC são destaque nos tratamentos realizados por hospitais
especializados em oncologia no estado e município. Nos gráficos a seguir, percebemos
esse impacto comparado a outros hospitais que são relevantes na prestação do mesmo
tipo de serviço ao SUS.

FO
N

TE
: D

AT
A 

SU
S
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       Parcerias públicas
O ICAVC realiza um atendimento
humanizado, com a melhor tecnologia
disponível para o tratamento dos nossos 
 pacientes  oncológicos do SUS.
Esse atendimento de excelência só é
possível devido ao trabalho incansável de
nossa diretoria em captar recursos, pois
como se sabe somos uma instituição
voltada 100% ao atendimento SUS, e não
conseguimos manter a nossa estrutura e 

nível de atendimento somente com os
repasses. 
Temos contado com convênios feitos
junto às frentes parlamentares, às
Secretarias de Saúde e ao Ministério da
Saúde para a obtenção desses recursos,
que são voltados para a prestação de
serviços em radioterapia, custeio de
materiais, medicamentos, serviços e
equipamentos.  

Custeio e Investimento
EMENDAS PARLAMENTARES I MUNICIPAL
R$ 2.185.000,00 para custeio e investimentos. 

EMENDAS PARLAMENTARES I ESTADUAL
R$ 3.258.000.00 para custeio e investimento. 

EMENDAS PARLAMENTARES I FEDERAL
R$ 3.851.096,00 para custeio e investimento. 
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Nesses 100 anos, o Instituto de Câncer Dr.
Arnaldo pôde contar com muitos parceiros que
ajudaram a manter nossa excelência no
atendimento e na humanização do cuidado ao
paciente. Essa ajuda vem de diversas formas
como prestação de serviço de forma voluntária,
doações de alimentos, materiais de construção,
insumos, medicamentos, etc. 

O programa Amigos do Arnaldo capta doações
diante das necessidades diárias do hospital, que
são reportadas por seus gestores direto à área
de Captação de Recursos, responsável pelo
programa.  

As doações são revertidas em melhorias em
nossa estrutura física, propiciando melhores
condições de trabalho aos colaboradores, e
também, beneficiam diretamente no bem estar
do paciente durante seus atendimentos em
consultas ou tratamento, trazendo mais
conforto. 

O doador tem o direito da divulgação
da logomarca do ICAVC em suas redes
sociais. E também divulgamos sua
marca em todas nossas redes como
resultado da doação. 

A responsabilidade social, já é
comprovadamente, uma das formas de
maior engajamento aos colaboradores
de empresas parceiras. Eles se
orgulham da ação de responsabilidade
social e se envolvem na causa, com
divulgações que demonstram seu
"orgulho em pertencer e trabalhar em
uma empresa doadora."

Mais uma vez o ICAVC reconhece a
importância e agradece imensamente pela
parceira. 

       Amigos do Instituto Dr. Arnaldo
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Accord Farmacêutica 
www.accordfarma.com.br

Álcool Santa Cruz 
www.ascruz.com.br

Andorinha Supermercado 
www.andorinhahiper.com.br

Anna Marry 
@psicoannamarry

Bayer 
www.bayer.com.br

Bel Micro Computadores 
www.belmicro.com.br

Cabelegria 
www.cabelegria.org

Cam Medical Systems Brasil 
www.cammedical.com.br

Casa & Video Brasil 
www.casaevideo.com.br

Centro Espírita Nosso Lar Casas Andre Luiz
www.nossolar.org.br

Cia de Entrepostos (CEAGESP)
www.ceagesp.gov.br

Elfa Medicamentos 
www.grupoelfa.com.br

Estadão
www.estadao.com.br

Eurofarma Laboratórios 
www.eurofarma.co.mz

Express Medical 
www.expressmedicalstore.com.br

Freios Farj 
www.farj.com.br

       Investidores sociais
Fresenius Kabi 

Frigelar
www.frigelar.com.br

Fullhub Soluções Digitais 
www.fullhub.com.br

G2W Comércio Eletrônico 
www.proxysgroup.com

Gaudí
www.gaudiporcelanato.com.br

Igreja Assembleia de Deus
www.assembleia.org.br

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias
www.instagram.com/igrejadejesuscristo.brasil/

Instituto Amor Rosa 
www.amorrosa.org.br

JB Casa & Comércio  
www.encontrefacilcomprebem.com.br/anuncio/jb-
casa-escritorio/29374

João Paulo de Toledo Informática 
www.joval.com.br

Kabum
www.kabum.com.br

Maqmov Móveis para Escritório e
Informática
www.maqmov.com.br

Marcom Distribuidora 
www.distribuidoramarcom.com.br

Megamamute Comércio Online 
www.megamamute.com.br

NR2 Indústria Comércio e Importação 
www.nr2etiquetas.com.br

Newline
https://www.newline.ind.br/
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Nutriport Comercial 
www.nutriport.com.br

Oncotech
www.oncotechospitalar.com.br

Polícia Militar do Estado de SP
www.policiamilitar.sp.gov.br

Portilato
www.portilato.com.br

Porto Bello 

Precision 
www.precisionlab.com.br

Real Limp SP
www.reallimpsp.com.br

Rede Feminina de Combate ao Câncer de Poá 
https://www.facebook.com/rfccpoa

Rede Feminina de Combate ao Câncer de Suzano 

Santi Indústria e Comércio 
www.trisanti.com.br

SSS Estacionamentos 

Starlet Dinardo Instrumento de Precisão 
www.starlet.com.br/

Sul Frio 
https://lp.sulfrioservice.com.br/captacao/
 

Supermed 
www.supermed.net.br

Tecnopar Tecnologia em Automações 
www.pro4ce.com

       Investidores sociais
Via Varejo 
www.ri.via.com.br

WM Arquitetura
www.wmarquitetura.com
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Agradecimentos aos doadores 2021
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1. Acesse o portal da Nota Fiscal Paulista;

2. Faça login ou cadastre-se;

3. Ao entrar no portal, clique no menu superior em Entidade,
clique na opção Doação de Cupons com CPF (automática);

4. Pesquise pelo nosso CNPJ 60.945.854/0001-72

5. Selecione o INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE
CARVALHO e depois confirme sua doação automática.

6. Pronto! Agora basta você pedir o CPF na nota toda vez que
for comprar algo, dessa forma você estará ajudando a cuidar
de mais vidas. 

Sua Nota Fiscal pode
ajudar a reduzir
nosso déficit
Todos os dias milhões de cupons fiscais vão para o lixo,
mas poderiam ter outros destinos: ajudar os pacientes
com câncer.
Quando você doa seu cupom fiscal, o retorno
financeiro dos impostos (ICMS) embutido em sua
compra é destinado ao ICAVC e sua Nota Fiscal pode
valer até 40 vezes mais do que valeria para repasse de
uma pessoa física.

Pelo computador Pelo aplicativo

1. Baixe o aplicativo Nota Fiscal Paulista e crie uma conta ou
faça login;

2. Acesse, pelo menu, a opção Doação Cupom com CPF;

3. Clique em Selecione uma Entidade;

4. Pesquise pelo nosso CNPJ 60.945.854/0001-72;

5. Aparecerá a confirmação do seu cadastro de doação;

6. Pronto! O ICAVC aparecerá como sua entidade cadastrada.
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Não se esqueça de solicitar 
a inserção do seu CPF 

na Nota Fiscal.

Aprenda a cadastrar o ICAVC como sua entidade
beneficiada

Outra opção: BOLETO SOLIDÁRIO

Entre em contato com a Central de Doações: 
      0800-000-0300       (11) 3504-7700

Chave PIX: E-mail: doacoes@doutorarnaldo.org
CNPJ: 60.945.854/0001-72
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