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CAMPANHA DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO
ACTC - CASA DO CORAÇÃO 2019

A Instituição
A Associação de Assistência à 

Criança e ao Adolescente Cardíacos e 
aos Transplantados do Coração – ACTC 
– Casa do Coração, fundada em 1994, 
tem como missão prestar atendimento 
multidisciplinar às 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 
oferecidas: Hospedagem e Alimentação, 
Serviço Social, Atendimentos Terapêuticos 
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, 
71% corresponde a Atendimento Integral 
(inclui hospedagem) e 29% 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. 

O serviço é totalmente gratuito e a sua 
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 2018).

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 23.026 atendimentos no ano 

de 2019.

Meta de Arrecadação
Nossa meta, em 2019, é arrecadar 

R$1.050.000,00*.  Este valor será 
composto de 70 cotas de R$15.000,00. 
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.

A divulgação dos nomes das pessoas  
físicas e jurídicas que contribuírem com 
a  Campanha De Coração Para Coração –  
ACTC – Casa do  Coração 2019 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. 
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Orçamento de 2019

Premissas:
1- O valor total do Orçamento considera 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: 
Atendimento à Criança com Cardiopatia. 
3 - Projeto CONDECA - Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente: Atendimento e Acompanhamento do Adolescente 
na ACTC.

Atenciosamente,

Mônica Pimentel de Vassimon                                 Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
                 Presidente                                                                                Vice-presidente

* O valor da campanha foi arredondado para o melhor gerenciamento de sua captação.


