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O tratamento oferecido pelo GRENDACC 

é compatível com os melhores centros 

de saúde.
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UM SONHO SE REALIZA

Do sonho de um grupo de pais, 

que vivenciaram a experiência e as 

dificuldades de se ter um filho 

com câncer, nasce o GRENDACC. 

Os primeiros voluntários, as 

primeiras ações, a esperança de 

oferecer tratamento humanizado 

e de qualidade para as crianças de 

Jundiaí e região começa a se 

tornar realidade.

INAUGURAÇÃO DO NOVO 
AMBULATÓRIO

São mais de 2.300 m² de área 

construída com consultórios 

médicos, farmácia, consultório 

odontológico, sala de fisioterapia, 

classe hospitalar, laboratório de 

análises clínicas e brinquedoteca.

Inicia atendimento a várias 

especialidades pediátricas além da 

oncologia, começando a se firmar 

na região como um serviço de saúde 

em especialidades pediátricas.

INAUGURAÇÃO DO PRIMEIRO 
AMBULATÓRIO

Depois de iniciar suas atividades em um 

pequeno espaço, o GRENDACC 

comemora a mudança para sua 

primeira sede, com estrutura ampliada. 

Além do atendimento médico, iniciou 

atendimentos nas áreas de apoio, tais 

como: assistência social, psicologia, 

odontologia, nutrição e fisioterapia.

INAUGURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE 
INTERNAÇÃO, UTI E CENTRO CIRÚRGICO

Em janeiro de 2017, o GRENDACC inaugurou o 

Hospital da Criança, que entrou em funcionamento 

em 1º de março, com os serviços de Internação, UTI e 

Centro Cirúrgico. Somente na nova ala hospitalar, 

temos mais de 1.000 m² com 11 leitos de internação e 

5 de UTI, além de um centro cirúrgico com sala 

cirúrgica e 2 leitos pós-anestésicos. Os equipamentos 

são de última geração e o ambiente lúdico e 

humanizado permitem que nossos pacientes 

sintam-se em casa, mesmo durante o tratamento.



> QUEM SOMOS > ALGUNS NÚMEROS

O GRENDACC  é uma associação civil sem 

finalidades econômicas ou lucrativas, de 

natureza e caráter beneficente, de assistência 

social em sentido amplo e filantrópico.

Fundado em 1995 sediado na cidade de Jundiaí, 

o GRENDACC iniciou suas atividades para 

garantir que o tratamento do câncer pudesse 

ser feito sem sair da cidade.

8 especialidades
médicas

pediátricas.

Profissionais 
Altamente 

Capacitados

Certificado de 
Proficiência em 

Ensaios 
Laboratoriais

8 especialidades
multidisciplinares.

400 colaboradores
entre profissionais

e voluntários.

Mais de 60 mil
atendimentos.

Mais de
2 mil pacientes

atendidos.

Milhares de
vidas entre
0 e 19 anos.



> MISSÃO

> VISÃO

> VALORES

Oferecer os meios necessários para que o tratamento de crianças e 

adolescentes seja o mais eficiente possível, objetivando a cura dos pacientes 

e a busca da satisfação de maneira coerente com os valores organizacionais.

Ser referência de excelência nacional no tratamento de crianças e 

adolescentes com problemas oncológicos e hematológicos.

• Compromisso com a vida;

• Respeito aos valores éticos, morais, políticos, religiosos e demais requisitos;

• Transparência, credibilidade e responsabilidade social;

• Garantia de atendimento às expectativas do cliente.



> POLÍTICA
DE QUALIDADE

> DIFERENCIAIS

Manter um Sistema de Gestão da Qualidade que 

assegure a implementação de ações visando o 

cumprimento da Missão, contemplando entre 

outros objetivos, a prestação dos serviços 

de saúde e ações sociais satisfazendo as 

necessidades das partes interessadas.

Classe Hospitalar 

A atuação pedagógico-educacional contribui também na 

prevenção, correção ou minimização dos problemas decorrentes 

de possíveis efeitos tardios no desenvolvimento cognitivo do 

paciente, garantindo seu direito ao ensino escolar, de acordo com 

o art. 205 da Constituição Federal Brasileira, no qual a educação 

é direito de todos e dever do Estado e da família. “A secretaria 

de Educação Especial do MEC reconhece a Classe Hospitalar 

como sendo uma das modalidades de atendimento educacional 

às crianças e jovens internados que necessitem de educação 

especial e que estejam em tratamento hospitalar.” (MEC/SEESP, 

1994, p. 20). O GRENDACC possui a primeira classe hospitalar da 

região, com parceria junto a Secretaria Estadual de Educação.

Humanização
Além de um ambiente todo preparado para o público pediátrico, o grupo de voluntariado do GRENDACC desenvolve uma 

série de atividades voltadas para a humanização, dentre elas a visitação ao leito pelas capelanias evangélica e católica, 

atividades lúdico-festivas e atividades de artesanato.

Brinquedoteca Hospitalar
A brinquedoteca retoma o universo infanto-juvenil, amenizando a convivência dos pacientes e seus acompanhantes 

no espaço hospitalar, por meio de brinquedos e jogos lúdicos e educativos  ou atividades planejadas e dirigidas, que 

minimizam a ansiedade e recuperam a auto-imagem e a autoconfiança. Considerando que  brincar é área de desempenho 

ocupacional inseparável do processo de desenvolvimento da criança e do adolescente, de acordo com a Lei Federal nº 

11.104, de 21 de março de 2005, que reconhece a importância do brincar de crianças e adolescentes em situações de 

risco, torna-se obrigatória a instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que oferecem atendimento pediátrico 

em regime de internação.



Nosso laboratório utiliza modernos métodos de 

diagnóstico que possibilitam a identificação de 

vários tipos de doenças, com agilidade e qualidade. 

A coleta de sangue é realizada através de punção 

digital (pontinha de dedo), pois nossos equipamentos 

utilizam pequenos volumes de sangue para análise. 

Nossos profissionais e equipamentos são avaliados 

periodicamente por meio de controle de qualidade 

externo e a Proeficiência através da Sociedade 

Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial 

foi obtida em 2009.

> LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS

> SERVIÇO DE RADIOLOGIA FIXO E 
PORTÁTIL COM DIGITALIZADORA



> AMBULATÓRIO DE 
QUIMIOTERAPIA
O ambulatório de quimioterapia é um setor de 
circulação restrita.
Este setor é destinado ao atendimentos de Crianças/

adolescentes em tratamento / acompanhamento nas 

diversas especialidades (Oncologia, Hematologia, Cirurgia 

Oncológica Pediátrica e Ortopédica) e dispomos de 8 

leitos de acomodação e 1 sala de procedimentos.

A equipe está preparada para atendimentos de diversos 
procedimentos como os descritos abaixo:
• Administração de medicamentos: intravenoso, 

intramuscular, subcutânea, via oral.

• Administração de hemoderivados e 

hemocomponentes.

• Administração de quimioterápicos.

• Retirada de pontos cirúrgicos.

• Curativos.

• Sondagem (nasogástrica, nasoentérica, vesical).

• Inalação, oxigenoterapia.

• Procedimentos: mielograma, coleta de líquor, biópsia.

• Descontaminação de materiais médicos hospitalares.

• Sangria terapêutica.

• Manipulação e manejo de cateteres venosos centrais.

• Implantação de cateter venoso central de inserção 

periférica (PICC).





> UNIDADE DE INTERNAÇÃO
Unidade com 10 leitos climatizados, podendo ser convertido em apartamento ou leito conjunto, com banheiro, televisão 

e acomodação para acompanhante. Contamos também com 1 quarto de isolamento com ante sala para paramentação 

profissional dotado de sistema de circulação de ar com pressão negativa que é uma técnica de isolamento usada em 

hospitais e centros médicos para prevenir contaminações de um quarto a outro. Este isolamento conta com um sistema 

de ventilação de alta tecnologia que gera pressão negativa para permitir que o ar flua para dentro da sala de isolamento 

mas não escape do quarto, como o ar vai naturalmente fluir de áreas com pressão mais alta para áreas de pressão mais 

baixas prevenindo assim que o ar contaminado escape da sala, vale ressaltar que os ambientes são decorados com 

pinturas e cenas alegres que proporcionam um ambiente humanizado e confortável para as crianças.



> UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA   
PEDIÁTRICA
Unidade de circulação restrita, climatizada seguindo todos os padrões 

de qualidade conforme regulamentação da Anvisa e Vigilância 

Sanitária, composta de leitos de internação, sendo 1 quarto de 

isolamento, com TV tela plana individual. Toda a Unidade de Terapia 

Intensiva possuí sistema de circulação de ar com pressão negativa. 

Todos os leitos possuem monitores multiparâmetros com visoscópio 

para a monitorização adequada da população pediátrica atendida 

e equipamentos de infusão de medicamentos, e estão preparados 

também para acomodar acompanhantes durante o período de 

hospitalização.

Contamos também na unidade com aparelhos de ventilação 

mecânica que fazem a função invasiva e não invasivv a, aparelhos 

para ressuscitação, área destinada ao armazenamento de materiais e 

equipamentos, sala de utilidades e rouparia.

Para a assistência contamos com uma equipe especializada e 

capacitada.



> ESPECIALIDADES ATENDIDAS
CONSULTAS DE ESPECIALIDADES
PEDIÁTRICAS DE (0 A 19 ANOS)
• Oncologia;
• Hematologia;
• Cirurgia Ortopédica Oncológica (suporte);
• Cardiologia;
• Cirurgia Pediátrica;
• Endocrinologia;
• Nefrologia;
• Neurologia.

ATENDIMENTO E TRATAMENTO 
AMBULATORIAIS
• Quimioterapia;
• Antibioticoterapia Endovenosa;
• Infusão de medicamentos imunobiológicos;
• Transfusão de Hemoderivados;
• Tratamento da crise dolorosa de Anemia 

Falciforme (hidratação/analgesia);
• Atendimentos a pacientes hemofílicos (fator VIII 

e fator IX);
• Acompanhamento hospitalar à pacientes em 

tratamento (Visita Médica e Multidisciplinar);
• Coleta de líquor para diagnóstico e tratamento 

oncológico;
• Biópsia de Medula Óssea (coleta);
• Laserterapia oral;
• Ambulatório de Sobreviventes de Câncer – 

Ambulatório VER – Vivendo a Esperança do 
Recomeço.

EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA 
INFANTIL
• Bidimensional;
• Bidimensional com Doppler;
• Bidimensional com Mapeamento de Fluxo 

de Cores.

SERVIÇOS MULTIDISCIPLINARES
• Classe Hospitalar;
• Enfermagem;
• Farmácia;
• Fisioterapia (motora e respiratória e 

estimulação);
• Nutrição;
• Odontologia;
• Psicologia;
• Serviço Social.

ATENDIMENTOS CLÍNICOS

> CENTRO 
CIRÚRGICO



www.grendacc.org.br

Rua Olívio Boa, 99 - Parque da Represa - Jundiaí /SP
Telefone: (11) 4815.8440
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O> PRINCIPAIS CLIENTES

Hospitalar:
Unimed e Coopus

Ambulatorial:
Unimed, Coopus, Sobam, Mediservice, 

Concard, Grupo Gabeta, Interclínica, Allianz, 
Economus e Porto Seguro


