
Colaborações

Doar carinho, respeito e 
atenção custa pouco e faz 

bem ao coração.
Colabore conosco, sendo 

voluntário ou doando bens, 
serviços ou dinheiro. 
Entre no nosso site e 

descubra como colaborar.
www.actc.org.br
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Agenda
Eventos de destaque/ pg 2

Dr. Responde
Dr. Edmar fala sobre o 
procedimento cirúrgico Fontan 
e a ocorrência de AVC / pg 3

Notícias
Últimas Informações sobre:
As mães/acompanhantes/ pg 4
Crianças e Adolescentes/ pg 5

Lá em casa
Destaques do trimestre/ pg 6

Nossos números
Resultados de nossas  
Linhas de Atuação / pg 6

Natal Solidário 

No dia 18 de dezembro, reunimos 
todos os funcionários, voluntários, 
mães/acompanhantes, crianças, 
adolescentes e diretoria numa 
confraternização no Buffet Magic 
Forest.

E, como em todos os anos, não 
faltou a presença do bom velhinho, 
o Papai Noel, que distribuiu os pre-
sentes para as crianças e para os 
adolescentes. 

Contamos também com a partici-
pação da banda Biffs Of Hill Valley: 
Rock Out to Help Out, que animou 
ainda mais a comemoração, com a 
apresentação de um pocket show.

Salientamos que essa comemo-
ração só foi possível graças à con-
tribuição de nossos parceiros, via 
campanha de crownfunding, pelo 
sistema da Kickante, que arrecadou 
mais de R$ 13.000,00. Nosso muito 
obrigada a todos!

Festa de 
Confraternização 

www.actc.org.br/?p=noticias

Música que faz bem

Encerramento 
da terceira série 
Concertos Brasileiros 
com Marcelo Bratke 
e a Camerata Brasil 

No dia 24 de outubro, no 
teatro Cetip, aconteceu o último 
espetáculo com a temática: 
Céu, Terra e Mar - inspiração de 
Debussy, Heitor Villa-Lobos e 
Dorival Caymmi. A apresentação 
contou com o filme/cenário de 
Mariannita Luzzati, promovendo 
um diálogo entre a cultura erudita 
e a cultura popular brasileira. 

Agradecemos a todos os 
que contribuíram com a série, 
especialmente aos músicos e 
aos patrocinadores do projeto: 
Alupar, Comgás, Grupo Vicunha 
e STN. 

Comemoração muito especial

ACTC - Casa do 
Coração 23 Anos

No dia 29 de novembro, 
comemoramos junto com as 
crianças, adolescentes, mães/
acompanhantes, associados e 
amigos, os 23 anos da ACTC – 
Casa do Coração. 

Para animar a festa, contamos 
com as  apresentações artísticas 
do mágico Anthony, da “Trupe 
Pé de História” e do DJ Glauco 
Fracari. 

Os presentes ainda puderam 
prestigiar a 6º  Mostra Pedagógica, 
dos projetos realizados com 
as crianças e adolescentes e 
a exposição “Grafias de luz e 
linhas” com os bordados feitos 
pelas mães/acompanhantes. 

Agradecemos, de coração, a 
todos os parceiros, em especial 
a Adriana Percussi, voluntários e 
a nossa equipe que contribuíram 
para realização dessa festa!

O Polen : suas 
compras ajudando 
ACTC – Casa do 
Coração

Desde o início de 2016, 
iniciamos a parceria com 
plugin O POLEN, que      
possibilita gerar doações a 
partir de compras online.

Em 2017, dobramos a 
arrecadação de recursos 
provenientes dessa parceria, 
arrecadando mais de 
R$1.300,00. 

Saiba como ajudar, acesse 
https://goo.gl/gybqwT 
e contribua você também, 
pois o Polen transforma a 
comissão de venda das lojas 
em doações a instituições 
parceiras. 

É muito fácil, rápido e não 
custa nada!

Solidariedade Digital
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O informativo:

Este informe trimestral é 
um trabalho voluntário 
realizado em equipe. A 
doação desses serviços é 
fundamental para divulgar 
nosso trabalho e conquistar 
novos colaboradores.

Projeto gráfico:  
Marcello Araujo
Diagramação:  
Débora Pinto Carneiro
Textos:  
Equipe ACTC - Casa do 
Coração
Revisão:  
Norma Seltzer Goldstein
Impressão:  
Gráfica Sonora
Tiragem: 400 exemplares

Bazar da Malu 07 a 10/12

Há anos temos participado do 
bazar realizado na residência 
de Malu Bresser Pereira. Além 
do Artesanato Maria Maria, a 
novidade ficou por conta da 
realização da segunda edição 
do Bazar Desapego do Bem, 
no qual oferecemos peças de 
roupas, acessórios, bijuterias e 
calçados de grifes famosas, 
novas e usadas, doadas por 
diversos parceiros.

O evento foi um sucesso, 
arrecadou mais de R$ 
15.000,00 e já tem previsão de 

acontecer novamente. Acompanhe nossas redes sociais e 
notícias para saber as datas!

Visita ao Museu da Empatia 06/12

Crianças, adolescentes e mães/acompanhantes visitaram o Museu 
da Empatia, prestigiando a exposição “Caminhando em seus sapatos”, 
juntamente com a área de Serviço Social e de Psicologia

O Museu da Empatia é um espaço de experiências dedicado a 
desenvolver a capacidade de cada um de olhar o mundo através dos 
olhos de outras pessoas.
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Lançamento Linha Quietude - 
Rosa dos Ventos 28/11

Marca de porcelanas 
feitas à mão da artista 
Anna Moraes, realizou 
lançamento de nova 
linha de aromas para 
ambiente chamada 
QUIETUDE e reverteu 
parte da renda à ACTC – 

Casa do Coração.
Estivemos presentes também com as vendas 

de nossos produtos e arrecadamos de mais de 
R$2.000,00. 

Agenda

Equipe ACTC — Casa do Coração

Bazar Paula Almeida 
23/11 a 09/12

A convite da ceramista 
Paula Almeida, participamos 
novamente do bazar de 
Natal realizado em seu 
Atelier e loja. Nessa ocasião, 
contamos com o apoio de 
nossa presidente Mônica 
Vassimon, que organizou o 
espaço e acompanhou nossa 
participação com os itens 
do Artesanato Maria Maria 
e das Essências do Coração. 
O resultado desse evento 
foi de aproximadamente 
R$ 5.000,00 em vendas.

Bazar DaPraça 24  a 26/11

Estivemos presente na edição de Natal do Bazar da 
Praça, que tem como objetivo incentivar o artesanato 
nacional. 

Essa edição aconteceu na Casa Panamericana, reunindo 
70 expositores dos mercados da moda, gastronomia, 
design e lifestyle. 

O resultado dessa participação foi uma arrecadação de 
mais de R$ 6.500,00. 

Espaço Bacana 
25 e 26/11

Organizado pela 
Associação de Pais 
da Escola Lourenço 
Castanho – APLOC e 
com uma ação 
beneficente para a 
Associação Maria 
Helen Drexel, o evento 

reuniu mais de 50 expositores que ofereceram 
produtos variados. Na ocasião, arrecadamos 
mais de R$ 2.000,00. 

Acervo Institucional

Coordenação: 
Regina Amuri Varga - CRESS 22.798 

Serviço Social: 
Sandra dos Santos Cruz – CRESS 
42.463; Silvana de Martino Fanti 
– CRESS 14.090; Elaine Baptista – 
CRESS 45.031 e Marília Marinho de 
Carvalho - CRESS 51.967

Psicologia: 
Júlia Inácia Vieira Assunção - CRP 
06/140798

Terapia Corporal: 
Leda Stelmach 

Fonoaudióloga: 
Elda Conceição Fernandes Engel Ayer - 
CRFa2 - SP -1376

Educadores: 
Ariadne Aparecida da Silva Souza, 
Bruna Alves, Cinthia de Fatima Goulart 
e Priscila Mathias.

Educadoras Artesãs Bordado:
 Cristina Macedo e Bernadete Maria 
Oliveira Freitas

Nutrição: 
Denise Marco – CRN-7822 

Hospedagem e Alimentação: 
Rita Araripe

Música: 
SIM – Escola de Música

Administrativo: 
Alessandra Gallo, Brenda Karlla de Souza, 
Elisângela Sousa Dias e Regiane dos 
Santos Nascimento.

Desenvolvimento Institucional: 
Débora Pinto Carneiro e Flaviana Oliveira 
da Silva

Serviços Gerais: 
Maria do Socorro Gomes e Francisca Vilma 
Martins Feitosa

Motorista:
 Jerson de Freitas Brandão

Assessorias: 
Jurídica: Sandra Alves da Silva
Contábil: Perspectiva Organização Contábil 
Auditoria: SGS Auditores e Consultores 
Independentes

Psicologia: Barbara Catarina da Cunha 
Prado –CRP 06/123442

Voluntários: 
Agnes Caribé, Alexandra De Michelli Nolasco, 
Ana Cristina Barbastefano, Ana Maria C. 
Junqueira, Andressa Iovine Martins, Bárbara 
Maeda, Carolina Slemer, Cecília Helena 
Almeida Prado, Elisa Tavares, Eny Rapp, 
Fabiana Lang Mattos, Jandyra Silva Dias, 
João Souza, Larissa Lima Fernandes, Lucila 
Assunção, Luciana Suzuki, Maguy Etlin, 
Márcia Jovine, Marco Kashiwaya Pinheiro,  
Maria Amalia Ribeiro, Maria Ângela Bassi, 
Maria Regina T. Zuccolo, Mônica Pimentel 
de Vassimon, Nathalia Martinez, Norma 
Seltzer Goldstein, Olga Guisado, Regina 
Célia Pereira, Sérgio Augusto Pucci, Sylvia 
Pereira e Thais Pizzi

Acervo Institucional
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Dr. Responde

Pergunta: 
Meu filho tem hipertensão pulmonar, é bem cianótico e passou 
por uma Fontan, que não foi finalizada. Hoje aos 23 anos tem se 
cansado muito e também tido ausência de memória. Esses sintomas podem 
sinalizar a ocorrência de AVC?

A operação de Fontan e o rigor dos 
elementos anátomo-funcionais 
da cardiopatia congênita de base, 
para a melhor evolução 

Importa salientar, inicialmente, dois 
pontos: o que constitui a operação de 
Fontan e as condições anátomo-funcionais 
primordiais da cardiopatia congênita de 
base, para a devida efetividade da mesma.

A operação de Fontan constitui 
primordialmente na conexão das 
veias cavas, superior (diretamente) e a 
inferior (por tubo sem valva) nas artérias 
pulmonares, após a desconexão de ambas 
as veias do átrio direito. Por seu turno, a 
efetividade dessa operação depende da 
presença de determinados elementos pré-
operatórios, que devem ser obedecidos de 
maneira rigorosa. Eles são representados 
principalmente pela pressão pulmonar 
normal, estando a média arterial abaixo de 
15 mm Hg, a resistência arterial pulmonar 
menor que 2 UW e também com função 
ventricular normal (fração de ejeção superior 
a 60%), além de árvore arterial pulmonar 
normal em diâmetro e inteiramente 
distribuída pelos dois pulmões, e sem 
obstruções e, ainda, com ritmo cardíaco 
regular e normal. Outro elemento primordial 
se refere à função normal de ambas as 
valvas atrioventriculares, direita e esquerda.

Caso um destes elementos não esteja 
rigorosamente adequado, a operação 
de Fontan não resultará efetiva, surgindo 
daí toda gama de sintomas relacionados 
ao desequilíbrio de fluxos, pulmonar e 
sistêmico, como insuficiência cardíaca, 
hipóxia, derrames pleurais e pericárdico, 
hepatomegalia, enteropatia perdedora de 
proteínas, cansaço, tonturas, palpitações 
por arritmias e, ao lado de todos, a 
hipertensão pulmonar, estando a média 
arterial acima de 15 mm Hg.

Continuidade desses fatores 
adversos que desfavorecem a 
evolução pós-operatória – Conduta

Em presença de algum desses fatores, 
clínicos e hemodinâmicos, após a procura 
de uma causa que esteja modificando a 
dinâmica ideal da operação de Fontan, essa 
operação deve sempre ser reformulada, 
a ponto de minimizar os riscos evolutivos. 
Quando a causa é corrigível como a 
insuficiência das valvas atrioventriculares, a 
estenose das artérias pulmonares, estenose 
subvalvar aórtica, a correção subsequente 
de um destes elementos se torna benéfica e 
capital para tornar a evolução mais favorável 
a longo prazo.

A hipertensão pulmonar, elemento 
desfavorável na evolução da 
operação de Fontan, e a conduta 
requerida

A presença concomitante da 
hipertensão arterial pulmonar, mesmo 
após as devidas intervenções realizadas 

no direcionamento de se conseguir uma 
anatomia e fisiologia perfeitas, torna-
se daí grave em face de uma pressão 
venosa aumentada, superior a 15 mmHg 
e a respectiva resistência pulmonar acima 
de 3 a 4 Unidades-Wood. Essa situação 
hemodinâmica requer a modificação da 
técnica operatória, diminuindo um pouco 
mais o fluxo pulmonar. Na maioria das vezes 
tal objetivo é conseguido pela criação de 
uma comunicação interatrial pelo próprio 
cateterismo cardíaco, direcionando assim 
o fluxo do lado direito para o esquerdo 
e daí aumentando o fluxo sistêmico e 
diminuindo o fluxo pulmonar. Outro método 
mais radical seria manter o fluxo pulmonar 
exclusivamente nutrido pelo retorno da 
veia cava superior, responsável pelo fluxo 
das veias dos membros superiores, da 
cabeça e pescoço, constituindo-se na 
operação de Glenn. O componente inferior 
da operação de Fontan, que traz o sangue 
venoso  da veia cava inferior (proveniente 
dos membros inferiores, abdome, tronco e 
do fígado), desconectado temporariamente 
pode ser eventualmente reconectado em 
período oportuno.

Evolução posterior desfavorável 
com possibilidade para o 
desenvolvimento de AVC

Os sintomas de cansaço e de cianose 
são esperados nestes pacientes em 
presença dos fatores adversos descritos 
e podem exteriorizar outros sintomas, 
incluindo-se os cerebrais descritos como 
falta de memória, cefaléia e outros. 
Dessa maneira, torna-se obrigatório, 
no acompanhamento clínico, que seja 
diagnosticado o acometimento cerebral 
de maneira melhor definida e responsável 
pelo verdadeiro AVC, decorrente de 
trombose e/ou embolias das   artérias 
cerebrais ou até por rompimentos arteriais 
causando   hemorragias cerebrais.

Considerações finais
Importa salientar, por fim, que a 

operação de Fontan é paliativa ou dita 
corretiva funcional, permitindo que o 
coração com malformação anatômica 
possa evoluir melhor através essa correção 
funcional no direcionamento direto da 
circulação venosa sistêmica à árvore 
arterial pulmonar. A melhor evolução a 
longo prazo depende essencialmente da 
preservação dos elementos anatômicos e 
funcionais, o mais rápido possível.

Prof. Dr. Edmar Atik 
Professor Livre-Docente de Cardiologia da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo - Médico 
da Cardiologia Pediátrica do Instituto do Coração 
(InCor) e do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-
Libanês

Dr. Edmar Atik

Se você tem dúvidas para o Dr. Edmar, envie  
sua pergunta para o e-mail debora@actc.org.br.  
Ela também pode ser publicada aqui. www.actc.org.br/?p=noticias
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Notícias

Me chamo Fabiola Cristina, tenho 
33 anos, nasci em Macapá, estado do 
Amapá. Minha infância foi de puro amor 
e dedicação dos meus pais, até hoje me 
sinto muito cuidada por eles. Desde essa 
época aprendi com minha família valores 
que foram fundamentais e que ainda 
repercutem na minha vida, um deles é a 
determinação, pois, se a temos, tudo é 
possível.

Casei com 16 anos, mudei para Belém 
e tive duas filhas, Fernanda e Giovanna. 
Passei por momentos felizes no meu 
casamento, mas o que mais marcou foram 
as situações difíceis que tive que enfrentar. 
Assim, aos 30 anos me separei, por isso 
mudei de estado, voltei para Macapá para 
morar com meus pais, que me ajudaram e 
continuam me apoiando. Após a separação, 
enfrentei muitos desafios, pois ser mãe e 
pai não é uma função nada fácil.

Consegui fazer faculdade de 
Administração de Empresas, me orgulho 
do percurso que realizei na minha vida 
profissional, pois atualmente, trabalho 
com meu irmão como gestora de 
Recursos Humanos, gosto muito da área 
de recrutamento e também de ministrar 
palestras.

Superar as dificuldades que a vida nos 
traz não é fácil, nesse sentido busco manter 
o equilíbrio da minha profissão com os 
cuidados e educação das minhas filhas, 
procuro valorizar o aprendido com a minha 
família: a importância na nossa vida de se 
ter fé, determinação e foco.

O problema da Fernada, a chegada na 
ACTC – Casa do Coração

Sou mãe de Fernanda Martins, hoje 
com 16 anos, portadora da cardiopatia 
congênita truncus arteríasus tipo 1. 
Descobrimos sua cardiopatia logo que ela 
nasceu, levamos ao pediatra que percebeu 
que, além da perda de peso, tinha algo 
errado. Depois de passar por vários 
exames, ficou internada, pois não sabiam 
exatamente o que ela tinha. Nesse período 
tudo mudou na minha vida. Passamos por 
vários médicos até chegarmos ao INCOR, 
onde tudo foi esclarecido e tivemos o 
diagnóstico.

Cheguei à ACTC – Casa do Coração 
há exatos 11 anos, fomos encaminhadas 
pelo serviço social do INCOR, logo após 
minha filha ter feito sua segunda cirurgia. 
A ajuda, o carinho e o apoio recebidos 
foram e são muito importantes para mim, 
nunca esquecerei, não existem palavras 
suficientes para agradecer tudo o que 
essa instituição fez por nós durante todos 
esses anos. A palavra gratidão traduz tudo 
o que sinto em relação a todos os que nos 
estenderam a mão.

O acolhimento por meio do bordado
Apesar de constantemente ver as mães 

fazendo lindos bordados, essa atividade 
não me despertava interesse, achava que 
não teria paciência para me concentrar 
nesse tipo de trabalho. Tudo mudou em 
meados de agosto deste ano, quando uma 
mãe me convidou para participar da aula de 
bordado. Inicialmente recusei, mas depois 
resolvi aceitar e, para minha surpresa, foi 
nesse momento que descobri meu talento.

Outro acontecimento também 
contribuiu para minha introdução ao 
bordado, pois durante uma oficina da 
atividade Maria Maria, tivemos que 
aprender ponto caseado para fechar a 
almofada que havíamos pintado, assim ao 
finalizar o meu trabalho gostei de aprender 
esse ponto e percebi que era possível, ou 
seja, com determinação eu conseguiria.

Me senti acolhida pelas professoras 
que com todo o carinho me ensinaram e 
logo perceberam que eu iria conseguir. 
Comecei com algumas faixas de panos 
de prato, pelas quais recebi muitos 
elogios, estes foram fundamentais e me 
incentivaram a aprender cada vez mais. 
Fiquei muito contente com os comentários 
das professoras que disseram, entre outras 
coisas, da delicadeza e precisão dos meus 
pontos e da rápida evolução do meu 
processo de aprendizagem. Por outro lado, 
o auxílio financeiro que recebemos pelo 
bordado é de grande valia, pois sempre 
vem no momento em que mais precisamos.

Aprender a bordar me fez me sentir 
muito mais capaz, pois nunca imaginei 
que algum dia conseguiria fazer esse tipo 
de atividade. Além disso, aprendi a amar o 
que eu estava fazendo, pois o resultado é 
encantador. Ao bordar sinto uma sensação 
de paz e realização por estar concluindo 
um trabalho com dedicação e amor.

Em todos esses anos de idas e vindas 
a São Paulo, tive que deixar minha família, 
minha outra filha e meu trabalho, mas 
cuidar da Fernanda e ver que ela está 
bem é a coisa mais importante da minha 
vida. Minha filha representa para mim um 
exemplo de força e superação, digo isso 
com toda convicção, pois minha força está 
nela, porque juntas somos mais fortes.

Por estarmos na mesma situação, nós, 
mães da ACTC – Casa do Coração, temos 
que nos unir para que a dor amenize, 
assim, trocando experiências podemos ver 
que para tudo tem um jeito, aquele jeito, 
que só vem no tempo de Deus.

A mãe/acompanhante Fabiola (dir.) e sua filha 
Fernanda(esq.), 16  anos.

“Ao bordar sinto 
uma sensação de 
paz...”

Mães / depoimento

Acervo Fabiola



Adolescente
Cultural e geração 
de renda

Este trimestre foi marcado pela 
continuidade do projeto empreendedorismo.

O projeto visou a capacitar o jovem 
e adolescente, dando-lhe as diretrizes 
necessárias para a gestão de um pequeno 
negócio em domicílio. 

Desde sua implantação, o projeto 
aprimorou e evoluiu, promovendo o ensino 
de novas técnicas e ampliando a gama de 
produtos desenvolvidos e posteriormente 
comercializados no bazar permanente e nos 
bazares parceiros.

As antigas técnicas foram sendo 
aperfeiçoadas e os produtos ganharam em 
beleza e fino acabamento o que resultou 
no aumento do volume de vendas e 
consequente retorno positivo para o projeto. 
As oficinas de capacitação profissional 
acontecem dentro do projeto que visa a 
preparar o jovem para o mercado de trabalho 
informal e, ao mesmo tempo, é agente 
gerador de renda, além de proporcionar 
condições favoráveis ao desenvolvimento 
da autoconfiança e cidadania. Os produtos 
seguem a linha artesanal, atendendo ao 
público com visão consciente de valores e 
sustentabilidade.

O bazar permanente da ACTC – Casa 
do Coração é uma vitrine para apreciação e 
aquisição dos produtos desenvolvidos pelos 
jovens.

Resultados 
atendimento 
Educacional 2017 

O ano de 2017 foi um período de 
realizações e conquistas para a Atividade 
Brasileirinhos que cumpriu seu papel 
oferecendo suporte pedagógico às crianças 
que estão em tratamento médico na cidade 
de São Paulo. 

Promoveu mais de 1.255 atendimentos, 
para mais de 74 crianças, que participaram 
das ações ao longo de todo o ano, no qual 
mais de 18 sequências didáticas foram 
trabalhadas. Os temas trazidos procuraram 
mantê-las ligadas às práticas pedagógicas 
escolares com temas envolvendo a realidade 
das crianças atendidas e as multidisciplinas. 

Ao final do ano, no mês de novembro, 
durante a festa de 23º aniversário da ACTC 
- Casa do Coração, ocorreu a 6ª Mostra 
Pedagógica promovida pelo Departamento 
Desenvolvimento Pessoal e Inserção Social. 

Parabéns a todos os participantes 
e preparem-se para novos desafios e 
conquistas em 2018.
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Crianças / atividade Adolescentes / atividade
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Acervo Institucional

Foto 1 -Crianças em atividade ligadas às práticas 
pedagógicas. Foto 2 - Mostra Pedagógica que 
reuniu todos os trabalhos realizados em 2017.

Retrospectiva Reforço Escolar 2017

Em 2017 o Reforço Escolar manteve seu 
foco principal: Propiciar o desenvolvimento 
cognitivo, afetivo, social e ético das crianças 
e adolescentes atendidos na ACTC - Casa do 
Coração, oriundos de diversas cidades do 
Brasil e de alguns países da América Latina, 
afastados temporariamente dos bancos 
escolares para tratamento médico aqui em 
São Paulo.

As atividades desenvolvidas no Reforço 
Escolar aconteceram diariamente de segunda 
à sexta-feira no horário compreendido 
entre 8 e 13h e atenderam individualmente 
usuários de 4 a 24 anos. Os participantes 
tiveram oportunidades de aperfeiçoar os 
conteúdos programáticos trabalhados nas 
escolas de origem e, assim, minimizar os 
déficits decorrentes das situações vulneráveis 
vivenciadas por eles.

Para garantir o acesso ao primeiro 
emprego, novas parcerias com instituições 

profissionalizantes foram estabelecidas (tanto 
em São Paulo como nas localidades onde 
residem), para promover o desenvolvimento 
de habilidades, competências e capacitação 
profissional que possibilitassem aos jovens 
(a partir de 15 anos) oportunidades de 
trabalho e geração de renda em suas regiões. 
Os resultados positivos obtidos totalizaram 
mais de R$ 12 000,00 em bolsas de estudos.

Ao considerar a educação como algo 
mais amplo do que a simples transmissão 
de conhecimentos, intervenções 
multidisciplinares entre a Psicologia e o 
Reforço Escolar também aconteceram 
e atividades de estímulos sensoriais 
foram realizadas às terças-feiras, das 9 
às 10h30, com os pais e crianças (0 a 4 
anos) atendidos na instituição. O trabalho 
multiprofissional pôde auxiliar o processo 
ensino-aprendizagem, e, ao mesmo tempo, 
contribuir para a evolução psicossocial dos 
novos participantes e usuários da associação.

Ao longo do ano ocorreram mais de 
640 participações. Foram ofertados 62 kits 
escolares e realizados 75 contatos escolares 
para compartilhamentos das questões 
educacionais. Essas ações proporcionaram 
aquisições de conhecimentos, vivências e 
experiências que ampliaram o repertório 
cultural e pedagógico de todos os envolvidos.

Crianças, adolescentes e mães/acompanhantes 
paticiparam ativamente dos trabalhos 
desenvolvidos no Reforço Escolar.
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Lá em casa

Linhas de atuação e 
resultados de Janeiro a 
Dezembro de 2017

Hospedagem 
15.114 Pernoites  

Alimentação
77.553 refeições oferecidas

Serviço Social
6.803 Procedimentos

Serviços Terapêuticos
1.279 Atendimentos 

Desenvolvimento Pessoal  
e Inserção Social
3.591 participações

Receitas e despesas  
do exercício de 2016

Total de Receitas 
R$ 5.669.679,00 

Total de Custos e Despesas
(R$ 3.209.713,00)

Resultado do Exercício 
R$ 2.459.966,00

Reserva Técnica Contábil 
(R$ 2.213.969,00)

Superávit do Exercício
R$ 245.997,00

Atendimentos  
de 1994 a 2016

399.208

A contabilização dos 
atendimentos é diária 
e são considerados 
usuários o paciente e 
sua mãe/acompanhante. 
Consideramos o 
atendimento integral e o 
atendimento-dia.

Os dados referentes ao 
exercicíos de 2017 serão 
apresentados no próximo 
informativo. 

Nossos números

Outubro é Rosa

O Outubro Rosa é comemorado na ACTC - Casa do Coração 
desde o ano de 2013. O evento tem como principal objetivo 
conscientizar sobre a prevenção precoce do câncer de mama, 
que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, afeta 1 
em cada 15 mulheres brasileiras.  

No dia 09 de outubro, a equipe do Serviço Social convidou 
o médico ginecologista Dr. Rodolfo Hermida para falar sobre o 
assunto com mães/acompanhantes. O convidado enfatizou a 
importância da ida ao médico para o preventivo anual e, para 
mulheres acima de 40 anos, a mamografia. Caso haja histórico 
familiar, esse exame poderá ser realizado ainda antes. 

Dando continuidade, no dia 10, as mães foram à 5ª edição 
do evento “Giro pela Vida”, promovido pelo Instituto Avon no 
Parque do Ibirapuera. As mulheres acima de 40 anos tiveram a 
oportunidade de realizar o exame de mamografia gratuitamente, 
e receberem orientações.

Para encerrar a semana de comemoração, a equipe da ACTC - 
Casa do Coração vestiu-se de rosa no dia 11, como forma de apoio 
à campanha. 

Dia das Crianças 

No dia 11 de outubro, 
recebemos o grupo de 
voluntários da Prisma 
Consultoria Internacional e 
da bateria da PUC – SP que 
animaram e organizaram 
uma comemoração muito 
especial.

Além da distribuição de 
presentes, ofereceram um 
lanche da tarde, com diversas 
brincadeiras e muita música.

Agradecemos a visita e 
parceria. De coração, muito 
obrigada!

E Novembro é Azul 

O câncer de próstata é o segundo mais comum (atrás 
apenas do câncer de pele) entre os homens, manifestando-se 
em um a cada seis indivíduos, e não apresenta sintomas nos 
estágios inicias. É possível a cura, caso o diagnóstico seja feito 
precocemente.

No Brasil, o Novembro Azul foi criado pelo Instituto Lado 
a Lado, cujo principal objetivo é quebrar o preconceito dos 
homens em procurar médicos e, quando necessário, fazer o 
exame de toque. 

O Serviço Social da ACTC - Casa do Coração, aderiu a causa, 
e pelo 4º ano consecutivo, organizou um evento, no dia 10 de 
novembro, na sede da instituição, com uma palestra com Dr. 
Mário Henrique Elias de Mattos, médico urologista do HCOR, 
que abordou o tema de forma que os participantes pudessem 
esclarecer suas dúvidas e também para que todos venham 
se tornar potenciais multiplicadores de informações em suas 
comunidades.

Doce ou travessura? 

Foi assim que dia 31 de 
outubro começou por aqui. 

Crianças e adolescentes 
se fantasiaram e passaram 
em todos os departamentos 
fazendo a tradicional pergunta: 
DOCE OU TRAVESSURA? 

Muitas gostosuras e 
sustos foram distribuídos! 
BUUU... 

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Acervo Institucional
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CEBAS/CNAS • COMAS • DRADS/SEADS/COFAS • CMDCA • CONSEAS • Utilidade Pública Estadual 
• Utilidade Pública Municipal • Certificado no CRP/SP 3822/J • Declaração de Isenção de ITCMD • 
Certificado de Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos • Certificado de Inscri-
ção Pró-Social • Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades (CENTS) • Auto de Licença de 
Funcionamento  •  Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro  • Certificado de Regularidade Cadastral 
de Entidades • Cadastro das Entidades de Defesa dos Direitos Humanos do Estado de São Paulo • 
Certificado Gestão e Transparência - Instituto DOAR

São muitos os colaboradores que fazem parte da nossa Rede de Parceiros,    acesse  

nosso site e confire a lista na íntegra. 

Você pode digitar o endereço http://goo.gl/o1xSE3 ou utilizar o QR code ao lado.

Prêmio Criança - ABRINQ - 2014 • Finalista do Prêmio Criança - ABRINQ - 2012 • Prêmio Wizo 2011 – 
Dia Internacional da Mulher • Finalista do  Prêmio Criança - ABRINQ - 2009 • Certificado de Tecnologia 
Social – Fundação Banco do Brasil – 2009 • Selo Organização Parceira – Centro de Voluntariado de 
São Paulo – CVSP – 2014/2013 - 2012/2011 - 2010/2009 – 2008/2007 • Prêmio Betinho de Cidadania 
2006 – Menção Honrosa • Certificado de Livro Altamente Recomendável – FNLIJ – 2005 • Prêmio 
Bem Eficiente - Kanitz & Associados – 2004 • 2º Prêmio Max Feffer de Design Gráfico – Categoria 
Editorial – 2003 • Finalista do  Prêmio Criança - ABRINQ - 2000

Prestar atendimento multidisciplinar às crianças e aos adolescentes portadores de doenças 
cardíacas, bem como a seus familiares. Proporcionamos hospedagem, alimentação, apoio 
social, psicológico e pedagógico, desenvolvendo uma ação que tem como meta transformar 
a situação-problema em crescimento e aprendizado.  

Nossa missão

Reconhecimentos

Títulos

Conselhos e Diretoria

Rede de Parceiros

MANDATO 2017 A 2019

Conselho de Administração
Presidente: 
Ezequiel Grin
Vice-presidente: 
Mõnica Pimentel de Vassimon

Ricardo Pernambuco Backheuser Jr.
Anis Chacur Neto
Fernanda Marinho Aidar Iunes
Sandra Regina Mutarelli Setubal
Sônia Soicher Terepins 
José Alberto Diniz de Oliveira

Conselho Fiscal
Alessandra Bresser Pereira
Gustavo Arantes Lanhoso
José Eduardo Cintra Laloni
Vera Schattan Pereira Coelho (supl.)
Marina Massi (supl.)
Maria Tereza Affonso Ionescu (supl.)

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

Teresa Cristina Ralston Bracher
Anis Chacur Neto
Susana Steinbruch
Luanda Pinto Backheuser
Ezequiel Grin

Conselho Deliberativo
Alberto Fernandes
Alessandra Bresser Pereira
Alexandra Mattmann Gros
Amanda Pinto da Fonseca Tojal
Ana Claudia Luna 
Andréa Paula B. C. I. da Veiga Pereira
Anis Chacur Neto
Antônio Bonfá
Antônio Carlos da Silva Bueno
Antonio Luís Thomé Gantus

Benjamin Steinbruch
Candido Botelho Bracher
Carlos Jereissati
Claudia Jaguaribe
Cynthia Lanzara Grisólia Gantus
Daniel Auerbach
Dr. Arlindo Riso
Dr. Edmar Atik
Dr. Luis Fernando Caneo
Dr. Marcelo Biscegli Jatene
Dr. Miguel Lorenzo Barbero Marcial
Dr. Renato Assad
Dra. Carla Tanamati
Dra. Estela Azeka
Dra. Nana Miura Ikari
Eduardo Ferraz Malzoni
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Eleonora Antici
Elisa Maria R. C. Bonfá
Elisa R. B. Bracher
Elizabeth Infante
Ezequiel Grin
Fernanda Fernandes
Fernanda Marinho Aidar Iunes
Fernando Fontes Iunes
Francisco Enrique Carvalho da Silva
Francisco M. Pereira Coelho
Gilberto Frussa
Gustavo Arantes Lanhoso
Iside Lanzara Grisólia (in memorian)
Ivete Fátima de Souza
Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin
Jorge dos Santos Caldeira Neto
José Alberto Diniz de Oliveira
José de Menezes Berenguer Neto
José Eduardo Cintra Laloni
José Luiz Egydio Setubal
Jussara Moritz
Lana Choze Grin
Liane Ralston Bielawski
Lilia Moritz Schwarcz
Luanda Pinto Backheuser

Luisa Ralston Bielawski Carracedo
Luis Terepins
Luiz Antunes Maciel Mussnich
Maguy Etlin
Maria Alice C. Monteiro de Gouvêa
Maria Luiza Carvalho da Silva
Maria Márcia dos Reis
Maria Tereza Affonso Ionescu
Maria Tereza T. de Araújo Elias Preuss
Maria Thereza Staub
Maria Vitória Recife Maldonado Galvão
Mariana Antibas Atik
Marilena Almeida Batista Bonadio
Marina Massi 
Mônica Pimentel de Vassimon
Patricia Bastos Auerbach
Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho
Regina Beatriz de Freitas Jatene
Regina Lefevre Malzoni de Souza
Renata Vessoni Chacur
Ricardo Pernambuco Backheuser Jr.
Ricardo Steinbruch
Roberto Bielawski
Roberto Eduardo Moritz
Rodrigo Motta Bresser Pereira
Sandra Regina Mutarelli Setubal
Sebastião Botto de Barros Tojal
Sérgio Colombo
Sergio Rabello Tamm Renault
Sonia Soicher Terepins 
Susana Steinbruch
Suzi Sólon Arida
Teresa Cristina Ralston Bracher
Thais Alfaya Carvalho Oliveira da Silva
Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Tito Enrique da Silva Neto
Valeria Wey Barbosa de Oliveira
Vera S. Pereira Coelho
Walter Torre Jr.
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Portas abertas
Voltem sempre! Nos meses  
de outubro, novembro e dezembro 
recebemos muitas visitas que  
vieram conhecer de perto 
as atividades e os trabalhos 
desenvolvidos pela ACTC –  
Casa do Coração.
Agradecemos o interesse e 
aguardamos o retorno de todos.

DACASA - ALUGUEL DE MATERIAL 
DE FESTAS:
Teresa Gabriel

DANIEL HEY

REGIANE NUNES

FACULDADE ANHEMBI-MORUMBI - 
CAMPOS CENTRO/MÓOCA - CURSO 
PSICOLOGIA::
Isabella Aguirre
João Pedro Maia
Juliana Delfini
Vanessa

COLÉGIO OBJETIVO - UNIDADE 
TEODORO:
Bianca Coicev
Enzo Coicev
Gabriela Silva
Lucca Bortoletto
Pedro Santana.

MCF CONSULTORIA:
Camila Carmo
Cris Duarte

SANOFI:
Marília Gusmão

REBECA CHEN

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

Agradecimentos
PESSOAS JURÍDICAS: Além da Mídia, Alunos 6º Ano – Colégio Objetivo – Unidade Teodoro, Alunos Colégio 
Santa Cruz, Ambiente Lighting, Armazém Cerealista – Loja Itaim, Armazém Cerealista – Loja Nova Conceição, 
Armazém Cerealista – Loja Paulista, Aro 27 Bike Café, Atelier Mariza Doces, Balsamico, Banco de Alimentos 
Associação Civil, Barcelona Doces e Pães Ltda., Biffs Of Hill Valley – Rock Out to Help Out, Blachman Café Ltda. 
– Café Web, blastU, Brasil Salomão E Matthes Advocacia, Cadastra, Carolina Herrera – Loja Shopping Cidade 
Jardim, Cj 31, Colégio Santa Cruz, Colégio Vértice, Conceição Bem Casados, Confetti, Cozinha de Afeto, DaCasa, 
Doce Mania, Dona Dêola, Eh Aqui Doações, Empório Bud, Entre Patas e Pelos, Fazenda Monte Alegre, Fine Prints, 
Fórmula Ativa Farmácia, Gianni Coberturas, Help!Bar, Hotel Meliá – Paulista, Ice By Nice Perdizes, Infonetware, 
Isabella Suplicy, Kit Festa Legal, Lojas Mel, Lovers Café, Maria Beatriz Andrade Doces, MBO Locações, MCF 
Consultoria, Meia de Seda, MR Valet Estacionamentos, Nininha Sigrist, O Polen, Ótica Lunette, Ótica Wanny, Ótica 
Wanny – Loja Shopping Villa Lobos, Papelaria Vale do Jordão, Pestfim Serviços de Controle de Pragas Ltda, Petit 
Fleur, Ponto Natural, Restaurante Buffet, Arabia, Richards - Oscar Freire, Richards – Shopping Villa Lobos, Ruda 
Restaurante, SEBO – Casa do Livro, TOPMASTER Odontologia, Uemura Flores e Vinheria Percussi.  PESSOAS 
FÍSICAS:  Adelaide Reis, Adriana Percussi, Alexandra Nolasco, Alexandre Sedola, Aline, Ana Claudia Luna, Ana 
E. Stellato C. Sedola, Ana Maria Vione, Anis Chacur Neto, Anízio Sabino de Paula, Anna Christina Dias Benati, Any 
Waisbich, Bruna Tiburcio, Carlos Pinheiro Jr., Claudia Maria Ulian Mestriner, Claudia Mifano, Cléo, Dalva, Dealina, 
Delfim Pinto Carneiro Junior, Denise Abdalla, Denise Ralston Fonseca, Dra. Valéria Cardoso, Elisa Tavares, Elson 
Dantas Fontenele, Enio Roberto de Andrade, Fabiana Lang Mattos, Fernando Marucci, Fernão Carlos Botelho 
Bracher, Francisco Manuel Ruas Pereira Coelho,Gabriela Souza, Giudicelly Micharles, Gustavo Gialuca, Helena 
Botelho Gomes, Hélio Vieira Santos, Ignez Adler, Iris Natalie Kaufmann, Izabel Ferreira, José Alberto Diniz, Karina 
Calandrim, Laila Lasmar, Larissa, Laura Costa, Lizete Silva Oliveira, Lucca, Luciana A. Dacar, Luis Carlos Pimentel, 
Maguy Etlin, Maira Firer Tanis, Marcia Tonelli, Maria Angela Mendes, Maria Helena Rangel de França Cavalcanti, 
Maria Lúcia Cidade, Mariana Lemos Amaro, Mariana M. Taba, Marina Florentino Muniz Luna, Marizete Gonçalves 
Ferreira, Marlene Sabbag, Marta Mazzilli de Vassimon, Mônica Pimentel de Vassimon, Natalya Ball, Nora Aidar, 
Paula Benedicto, Paula de Luna, Paula R. P. Pascoal, Paulo, Pedro Américo, Pedro Ribeiro do Carmo, Raffaela 
Bruno, Raquel Mitie Koike, Rebeca, Renata Yuco Kanemoto, Ricardo Backheuser Jr., Ronaldo Martins, Sandra 
Regina Mutarelli Setubal, Sara Carneiro, Soleny, Sônia Maria Rocha Garcia, Sônia Soicher Terepins, Susana, 
Susana Steinbruch, Sylvia Pelejo, Sylvia Pereira, Tatiana Iazzetti Figueiredo Lima, Teresa Cristina Ralston Bracher, 
Terezinha Carneiro, Theotonio Mauricio Monteiro de Barros, Tila Durães e Vavi Saffedir.

Google Inc.
Gráfica Sonora

Instituto Água Viva
O Polen

Vinheria Percussi

ACTC – Casa do Coração
Sede: Rua Oscar Freire, 1463 – Pinheiros – 05409-010 
São Paulo – SP – Tel/Fax: (11) 3088-2286/ 3088-7454 
Unidade II: Rua Oscar Freire, 2.136 - Pinheiros – 05409-011 
São Paulo – SP – Telefax (11) 3062-7307
E-mail: actc@actc.org.br – Site: www.actc.org.br
     /actccasadocoracao        /actccasadocoracao

Nossos Parceiros - Amigos do Coração


