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A Instituição
A Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente Cardíacos e aos Transplantados do Coração
– ACTC – Casa do Coração, foi fundada em 1994, por
iniciativa do Prof. Dr. Miguel Barbero Marcial, chefe da
equipe de cirurgia cardíaca do Instituto do Coração –
InCor (HC – FMUSP). O projeto foi concretizado com
a ajuda e participação de médicos especialistas na
área de cardiologia, de colaboradores, de voluntários e com o apoio financeiro do casal de empresários
Cynthia e Antonio Gantus.
Sua missão é prestar atendimento multidisciplinar
à crianças e aos adolescentes portadores de doenças
cardíacas, bem como a seus familiares. Proporciona
hospedagem, alimentação, apoio social, psicológico e
pedagógico, desenvolvendo uma ação que tem como
meta transformar a situação-problema em crescimento e aprendizado.
São quatro as linhas de atuação da ACTC – Casa
do Coração : Hospedagem e Alimentação, Serviço
Social, Psicologia e Desenvolvimento Pessoal e Inserção Social.

Justificativa
A ACTC – Casa do Coração oferece atendimento
à criança, ao adolescente e a seu acompanhante durante o período em que permanecem em São Paulo,
para a realização de cirurgias e, também, nos retornos periódicos para exames, consultas e reavaliação
médica. Recebe crianças e adolescentes procedentes de todo o Brasil e de países vizinhos, sendo
que do total, 76% corresponde a Atendimento Integral
(inclui hospedagem) e 24% a Atendimento-dia (exclui
hospedagem).
O apoio extra-hospitalar é fundamental para
possibilitar às populações em situação de risco social,
atendida pelo SUS, o acesso ao tratamento médico,
sua continuidade e seu sucesso.

das pessoas de serem agentes da própria transformação e o papel da mãe/acompanhante parceira é a
expressão desse compromisso.
Acreditamos que todo cidadão pode transformar
um momento de crise em oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal.

Direcionamos nos-

sas ações para a ampliação dos conhecimentos que
envolvem seu bem-estar físico, emocional e social e
desta forma, participamos da construção de sua autonomia.
A ACTC – Casa do Coração procura ser modelo
de referência como casa de apoio, visando à multiplicação de parcerias entre a sociedade civil e o poder
público que tenham como foco a Assistência Social
voltada à Saúde, otimizando assim os recursos investidos pelo Estado.
O serviço é totalmente gratuito e a manutenção
é feita por meio de doações de pessoas físicas e
jurídicas. A ACTC – Casa do Coração possui uma ampla Rede de Parceiros, associados e voluntários que
reconhecem a importância da causa e participam das
ações desenvolvidas. (Ver Relatório de Atividades
2015).

Objetivo
Possibilitar às crianças e aos adolescentes cardíacos, beneficiários do SUS, em tratamento nos principais centros médicos que atendam alta complexidade, procedentes de diversas regiões do Brasil e de
países vizinhos, acompanhados de suas mães/acompanhantes, a oportunidade de receber atendimento
multidisciplinar durante os períodos pré-operatório,
pós-operatório e, também, nos retornos periódicos
para acompanhamento clínico.

Meta de Volume de Atendimento
Realizar 27.000 atendimentos no ano de 2016.

A ação da ACTC – Casa do Coração tem como

A ACTC – Casa do Coração oferece Atendimento

fundamento ético a perspectiva geral da promoção hu-

Integral (inclui hospedagem) e Atendimento-dia (ex-

mana, entendida como resultado de relacionamentos

clui hospedagem).

que se pautam pela transparência, pela responsabili1

dade e pelo reconhecimento da capacidade intrínseca

Meta de arrecadação
Nossa

meta,

em

2016,

e jurídicas que contribuírem com a Campanha De
é

arrecadar

R$

1.312.000,00*. Este valor será composto de 82 cotas de R$ 16.000,00. A contribuição pode ser também de 1/2 quota e 1/4 de quota.

Benefícios
As contribuições de pessoa jurídica poderão ser
abatidas do IRPJ, nos termos da Lei 9.249/95, Art.
13, Parágrafo 2º, III.

Coração para Coração – ACTC – Casa do Coração
2016 será feita por meio de nosso informativo trimestral e de nosso material institucional, dando visibilidade a indivíduos e instituições empenhados em
exercer sua responsabilidade social.
Nós, da ACTC – Casa do Coração, estamos à
disposição dos interessados para esclarecimentos e
informações complementares.
* O valor da campanha foi arredondado para o melhor gerenciamento
de sua captação.

A divulgação dos nomes das pessoas físicas

Orçamento de 2016

Premissas:
1- O valor total do Orçamento considera-se as despesas da Sede e da Unidade 2.
2 - Projetos FUMCAD – CMDCA – Prefeitura da Cidade de São Paulo – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania: Adolescente na
ACTC e Interdisciplinaridade no Atendimento à Criança Cardíaca
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