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O IBCC Oncologia comunica sua nova marca 
e passa a fazer parte da rede de hospitais 
São Camilo, de São Paulo. Apesar de já ser 
uma entidade camiliana, o IBCC agora tem 
sua gestão administrativa compartilhada 
com a rede de São Paulo, que compreende 
os hospitais da Pompéia, Ipiranga, 
Santana e Granja Viana.

Hospital São Camilo - Pompeia

Hospital São Camilo - Ipiranga

São Camilo Oncologia - Mooca São Camilo Oncologia - Vila Mariana

São Camilo Reabilitação e 
Cuidados Paliativos - Jaçanã

São Camilo Reabilitação e Cuidados 
Paliativos - Granja Viana

Hospital São Camilo - Santana



“Nosso objetivo é unificar a 
gestão pensando em replicar 

modelos de sucesso de 
cada instituição visando 

maior presença de 
marca e de atuação 

no mercado, sem 
nunca negociar 
nosso propósito, 

nossa razão de 
existir, que é a 

qualidade assistencial”, 
afirma.

De acordo com o novo superintendente, Pe. 
Antonio Mendes Freitas, a união de marcas 
fortalece os processos de negócios sempre 
pensando numa assistência de qualidade.

Pe. Antonio Mendes Freitas
Superintendente Rede São Camilo



“A vocação do hospital se mantém: 
aos nossos pacientes devemos 

tudo. Prezaremos pela educação 
continuada, processos 

e protocolos bem 
estruturados focando 

sempre em fazer 
saúde olhando para 
pessoas. O resultado 
da assistência é 

responsabilidade 
de cada um de nós. 

Teremos uma integração 
harmoniosa”, destaca.

A CEO da Rede de Hospitais São Camilo - SP, 
Dra. Aline Thomaz, reforçou que a essência 
de cada hospital permanecerá a mesma, 
uma vez que já pertenciam à mesma 
entidade. O que modifica é a gestão e a 
visão de negócio. 

Dra. Aline Thomaz
CEO da Rede de Hospitais
São Camilo - SP



Vamos conhecer 
a nova marca?



A identidade visual do São Camilo Oncologia 
será alterada. As cores azul, roxo, laranja e 
amarelo da antiga marca do IBCC Oncologia 
darão lugar à identidade da São Camilo, que 
possui símbolo nos tons vermelho e bordô.

Agora somos São Camilo Oncologia e 
não mais IBCC Oncologia.

Antiga marca

Nova marca



O logo também sugere corações que 
mostram o principal diferencial 

de São Camilo de Lellis: 
Humanização, que na tradição 

camiliana é “colocar o 
coração nas mãos”. A 

luz central representa 
o conhecimento e a 
sabedoria, além de 
denotar orientação, 
caminho e referência. O 

logo também possui um 
formato que sugere ciclo, 

continuidade.



A visão de conjunto do logo também nos 
sugere quatro pétalas de rosa vermelhas, 
que tal como a vida humana, para florescer, 
necessitam de cuidados sensíveis.

As cores – vermelho e bordô – 
representam a Sociedade Beneficente 
São Camilo e a União Social Camiliana, 
respectivamente. Cores características 
dos antigos logos destas entidades. 



Nossa nova missão:

Valores:

Cuidar da vida e valorizá-la, contribuindo 
para a sustentabilidade social, ambiental 
e econômica em benefício da sociedade.

Empatia
Espiritualidade
Ética
Fraternidade
Transparência

Nossa nova missão 
e valores



E como ficam 
os logos das 
Unidades?

Centro de Oncologia Unidade Mooca e Unidade 
Ambulatorial Oncológica Vila Mariana

Unidade de Reabilitação e Cuidados 
Paliativos Jaçanã



O IBCC agora é São CamiloCamilo

Mudamos nossa marca, mas 
a nossa essência continua a 

mesma.


