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Neste mês de julho homenageamos o 

Prof. Dr. Petrilli em virtude de sua 

aposentadoria como docente da Escola 

Paulista de Medicina/UNIFESP. Trata-se 

de uma honra e um ônus. Honra por 

termos aprendido e trabalhado com um 

médico e professor que ultrapassou, e 

muito, as atribuições dessas duas 

profissões. Alguém que vendeu o carro 

em 1978 e se arriscou com a família a 

buscar no Memorial Sloan-Kettering 

Cancer Center, em Nova York uma 

esperança para as crianças brasileiras 

com câncer, cujo prognóstico era 

extremamente reservado na época. 

Como visionário, acreditou que poderia 

implantar o modelo que conheceu em 

1988 no St. Jude Children’s Research 

Hospital, em Memphis, unindo a 

universidade, voluntariado e empresários 

para resgatar o direito dos jovens 

brasileiros com câncer de almejar todas 

as chances de cura. Em 1991, 

juntamente com a voluntária Lea Della 

Casa Mingione e com o engenheiro civil 

Jacinto Guidolin, fundou o GRAACC - 

Grupo de Apoio ao Adolescente e 

Criança com Câncer. Nesse mesmo ano, 

iniciou-se o programa de especialização 

em oncologia pediátrica, contando 

inicialmente com três vagas. O 

atendimento do GRAACC começou em 

um imóvel alugado (“casinha”) em frente 

ao Hospital São Paulo onde os pacientes 

recebiam o tratamento ambulatorial com 

mais conforto. As crianças, se 

precisassem de internação, dispunham 

de um quarto com três leitos na 

enfermaria da Pediatria do Hospital São 

Paulo. Logo a demanda suplantou a 

estrutura existente e viu-se a 

necessidade de ampliação, especialmente 

de leitos para internação e UTI. Com o 

dinheiro de doações de pessoas físicas e 

jurídicas foi inaugurado em 1998 o 

Instituto de Oncologia Pediátrica, um 

prédio de 11 andares com centro 

cirúrgico, UTI, transplante de medula 

óssea, além de unidades de internação, 

ambulatório e centro de diagnóstico por 

imagem. Com a liderança do Prof. Petrilli, 

em 2013 a estrutura foi novamente 

ampliada, com a construção de um novo 

prédio (Unidade Pedro de Toledo) e 

instalação de um centro de radioterapia 

de última geração e pronto socorro, além 

da ampliação e modernização dos 

laboratórios de hematologia, genética e 

transplante de medula óssea, dentre 

outras melhorias. Muito além da herança 

estrutural, o Prof. Petrilli nos deixa um 

legado de inovação, ao vislumbrar e 

construir a base dos bons resultados 

conquistados pelo GRAACC que é a 

união equilibrada de três elementos: 

conhecimento acadêmico, representado 

pela EPM/UNIFESP; a administração 

focada em resultados, assegurada pela 

participação de empresários; e 

integração da sociedade, por meio do 

apoio financeiro e do trabalho voluntário. 

De acordo com o convênio assinado 

entre o GRAACC e a Unifesp, o Instituto 

de Oncologia Pediátrica corresponde ao 

setor de Oncologia Pediátrica do 

Departamento de Pediatria da UNIFESP. 
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Os resultados dessas parcerias podem 

ser expressos em números: mais de 

8500 pacientes atendidos, 71% de taxa 

média de cura, formação de mais de 160 

médicos especialistas em oncologia 

pediátrica e/ou transplante de medula 

óssea, orientação de 28 teses de 

mestrado e 7 de doutorado, 115 

publicações em periódicos indexados e 

61 capítulos de livros. Torna-se então um 

desafio manter e expandir esse vasto e 

importante legado construído por um ser 

humano ímpar e insubstituível. Desafio 

esse que será encarado com seriedade, 

coragem e criatividade por todos nós que 

fomos discípulos do Prof. Petrilli.  

Só podemos agradecer resumindo: “aos 

que foram verdadeiramente mestres só 

nos resta dizer que lhes é devido muito 

mais do que lhes pode ser pago”.         

 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. Antonio Sérgio Petrilli e equipe do GRAACC 

 

  
Prof. Dr. Antonio Sérgio Petrilli, Jacinto Guidolin e 

Sérgio Amoroso no lançamento da pedra 

fundamental do IOP 

Prof. Dr. Antonio Sérgio Petrilli 

 

Dra. Monica Cypriano - Diretora Médica 

Assistencial e Diretora Clínica do GRAACC                                                  

Profa. Dra. Eliana Maria Monteiro Caran - Chefe do 

Setor de Oncologia Pediátrica do Departamento de 

Pediatria da EPM-Unifesp e Diretora Técnica 

Educacional do GRAACC 

 


