
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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Cinema na Casa

Exibição do filme 
“Toda Coração” 

No dia 02 de julho 
aconteceu a primeira exibição, 
após a estreia, do filme “Toda 
Coração”. Para viabilizar este 
evento na ACTC - Casa do 
Coração, contamos com a 
parceria da equipe produtora 
do filme e da médica 
cardiologista pediátrica do 
InCor, Dra. Paula Gaiolla. A 
exibição foi seguida de uma 
roda de conversa sobre a 
vivência da cardiopatia no 
grupo familiar.

O adoecimento grave de um 
membro da família provoca um 
impacto emocional importante 
para o grupo, que necessita 
se reorganizar subjetiva e 
objetivamente diante da nova 
e difícil realidade. Assim, o 
evento teve como um dos 
principais objetivos sensibilizar 
para a necessidade do 
cuidado em saúde extensivo 
a toda a família, pautado na 
lógica da humanização. Outra 
pauta importante que mereceu 
destaque foi a importância de 
respeitar a criança como um 
sujeito ativo em seu processo 
saúde-doença, amparando-a 
segundo o estágio de 
desenvolvimento no qual se 
encontra.

Compartilhamento de Saber

Projeto de Orientação 
ao Adolescente

Como parte do projeto de 
Orientação ao Adolescente, todos 
os anos, o Serviço Social da ACTC 
- Casa do Coração, promove o 
encontro anual dos adolescentes.

Este ano o tema trabalhado 
foi Superação das Adversidades 
Ocasionadas pela Doença na 
Adolescência.

O encontro aconteceu nos dias 
13, 14 e 15 de agosto na sede 
da ACTC durante o qual foram 
trabalhados os seguintes temas: 

• “Transpondo Barreiras”, pela 
palestrante Marcia Passos 
educadora da APAE-São Paulo.

• “Superação na adolescência”, 
por Mayra Luciana Gangliani, 
Psicóloga do InCor -HC FMUSP.

• Para o encerramento, no dia 
15 de agosto, convidamos 
Joice Carvalho de Assunção 
(Transplantada do Coração 
e usuária da ACTC – Casa do 
Coração), Diego Cardosos 
Claudino (Re-tranplantado 
do Coração e usuário da 
ACTC – Casa do Coração), 
Ronaldo Martins (Cardiopata 
e Músico) e Dr. Gabriel 
Luguori (Cardiopata, Médico 
Cardiologista e Pesquisador 
do InCor-HCFMUSP) para 
relatarem suas experiências 
de vida e de superação. 

Carteirinha do Cardiopata

Lançamento - RG do Coração
No mês de setembro, no qual se comemora 

o Dia Mundial do Coração, a ACTC – Casa do 
Coração, em parceria com o InCor-HCFMUSP, 
lançou a Carteirinha do Cardiopata que recebeu 
o nome de “RG do Coração”, um documento 
que tem por objetivo facilitar o atendimento 
dos pacientes em hospitais, ambulatórios e 
nas demais especialidades médicas.

A cerimônia de lançamento aconteceu no 
dia 24 de setembro, no Anfiteatro do InCor, com a presença de profissionais 
envolvidos na iniciativa, pacientes, familiares, diretoria e equipe da ACTC 
– Casa do Coração, médicos e profissionais do InCor, bem como os 
apoiadores do projeto. 

Na entrega do documento, todos os presentes foram surpreendidos 
pela projeção do vídeo de Lucas Neto, Youtuber, que chamou os pacientes 
pelo nome para receber a carteirinha e ainda mandou um recado sobre a 
importância da iniciativa.

Para o encerramento, foi organizado um coffee break preparado pela 
ACTC – Casa do Coração e pelos Amigos do Coração, com animação do 
palhaço Varetta e com direito a sessão de fotos no “Totem Fotográfico”, 
instalado especialmente para a ocasião.

Agradecemos a todos os que prestigiaram evento e aos que contribuíram 
para a sua realização, em especial à Dra. Paula Vincenzzi, ao InCor - Instituto 
do Coração do HCFMUSP, à Amgen Brasil Biofarmaceutica, aos Amigos do 
Coração, ao HCor - Hospital do Coração e a Lucas Margutti (Lucas Filme).

Para obter mais informações sobre a emissão desse documento, entre 
em contato com o nosso Departamento de Serviço Social, pelos telefones 
(11) 3088-7454/3088-2286 e/ou por WhatsApp (11) 99330-3943.

Música para o coração

Concertos Brasileiros – Choronas 
Seguindo a programação da quarta série do 

Projeto Concertos Brasileiros, no dia 28 de agosto, 
foi a vez do grupo Choronas subir ao palco do Teatro 
Renault. Com choro, baião, maxixe e samba, o grupo 
feminino alegrou mais uma noite de espetáculo. 

Muito obrigada a todos os que contribuíram e 
contribuem para mantermos a série. 

Foto: Claudia Mifano
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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:  
Origami Laser - Gráfica e 
Editora
Tiragem: 400 exemplares

SAVE THE DATE 
– ACTC – Casa do 
Coração 24 Anos  
28/11

Programe-se e venha 
comemorar essa data conosco!

Será dia 28 de novembro de 
2018, a partir das 17h, na Sede 
da Associação, localizada à Rua 
Oscar Freire, 1.463.

Contamos com a presença de 
todos.

Visita Dinos Experience  02/08

Na Atividade Cultural Externa, as crianças e os adolescentes prestigiaram a exposição 
Dinos Experience, na qual aprenderam muito sobre o mundo fascinante dos dinossauros, 
com réplica dos animais em tamanho real e com movimentos perfeitos. Na visita, que 
possibilita a interação, eles entraram em contato com mais de 25 espécies diferentes, 
descobrindo como viviam, se alimentavam e se defendiam dos temíveis predadores.  
Para finalizar a atividade, o voluntário Marco Kashiwaya Pinheiro realizou um bate papo, 
para esclarecer dúvidas e trazer mais conhecimento sobre esse tema que encanta todas 
as idades..

Fórum Desafios do Colesterol no Brasil 09/08
O Fórum contou com a presença de renomados especialistas na área de colesterol alto e 

dislipidemia. Além da apresentação do cenário da Hipercolesterolemia Familiar no Brasil, seu 
tratamento e custos, também foi apresentado o projeto de implantação do Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas para tratamento da Hipercolesterolemia Familiar do estado de São Paulo.

Este foi um dos eventos para lembrar o Dia Nacional de Combate ao Colesterol Alto, comemorado 
no dia 08 de agosto, e foi organizado pelo Grupo de Advocacy em Cardiovascular (GAC), do qual a 
ACTC - Casa do Coração faz parte..

Exposição “Valeska Soares: Entrementes”, na Pinacoteca 01/09
Em Atividade Cultural Externa, o grupo de crianças, mães/acompanhantes e adolescentes 

visitaram, na Pinacoteca, a exposição da artista mineira radicada em Nova York, Valeska 
Soares. Revendo 30 anos de produção, a artista exprime em suas obras uma série de 
contradições: entre indivíduo e sociedade; implícito e explícito; passado e futuro. Sua 
produção é diversificada: pinturas, colagens, objetos, instalações e esculturas. 

Algumas das obras contaram com a participação das mães/acompanhantes da ACTC – 
Casa do Coração, mediante a aplicação de bordados, produzidos durante a Atividade Maria 
Maria. 

It Brands Giveaway 14/08
Nessa data, houve um evento com a realização de ações simultâneas e diversificadas, que 

resultou na grande mobilização e engajamento dos participantes. 
Tivemos vendas de roupas e acessórios NOVOS, doados por marcas conceituadas da moda, além 

de itens seminovos em excelente estado, doadas com muito amor, por pessoas queridas.
Foi realizado um leilão de parede, com peças gentilmente doadas por Fernando Jaeger, Lane 

Marinho, Loja Teo, Mabity & Bonjean, Eclater, Mônica Giannella, Marcenaria da Fazenda, Ovo 
Design, Paula Juchem, Studio Manus, Rosa dos Ventos, entre outros.

Também foram organizados painéis de palestras e debates com pessoas inspiradoras, todas com 
o mesmo objetivo: transformar a vida de pessoas.

A renda total obtida nestas ações foi revertida em benefício de 6 ONG´s (mais de R$ 20.000,00 
para cada uma): ABRALE - Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, APAF - Associação Paulista 
de Apoio à Família, ACTC - Casa do Coração, ACREDITE - Amigos da Criança com Reumatismo, 
PROJETO ARRASTÃO e UNIBES - União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social.

Agradecemos de coração o apoio da Associada Efetiva da ACTC – Casa do Coração Maguy Etlin e 
também de toda equipe da IT BRANDS pela oportunidade.

Acervo Institucional
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Agenda

Equipe ACTC — Casa do Coração
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

Serviços Gerais: 
Maria do Socorro Gomes, Francisca Vilma 
Martins Feitosa e Livani Alves de Souz

Motorista:
 Jerson de Freitas Brandão

Assessorias: 
Jurídica: Sandra Alves da Silva
Contábil: Seteco Consultoria Contábil
Auditoria: SGS Auditores e Consultores 
Independentes
Projeto Culturais: Flaviana Oliveira da Silva

Voluntários: 
Adélia Cerqueira, Alessandra Bresser 
Pereira, Alexandra De Michelli Nolasco, 
Aline Sandoval Martins, Ana Cristina 
Barbastefano, Ana Maria C. Junqueira, 
Andressa Iovine Martins, Anis Chacur, 
Associação Atlética Acadêmica Oswaldo 
Cruz - AAOC do Bem, Bárbara Maeda, 
Cecilia Godoi, Cecília Helena Almeida Prado, 
Cia. dos Clownaticos, Colégio Santa Cruz, 
Conchi Navarro, Elisa Tavares, Elisangela 
Andrade, Eny Rapp, Ezequiel Grin, Fabiana 
Lang Mattos, Grupo Camaradas,, João 
Souza, Luanda P. Backheuser, Luciana 
Suzuki,  Lucila Assunção, Maguy Etlin, Marco 
Kashiwaya Pinheiro,  Maria Amalia Ribeiro, 
Maria Ângela Bassi, Maria Regina T. Zuccolo, 
Mônica Pimentel de Vassimon, Nathalia 
Martinez, Nathalia Mazzonetto,  Norma 
Seltzer Goldstein, ONG Sonhar Acordado,   
Regina Célia Pereira, Sérgio Augusto Pucci, 
Susana Steinbruch, Sylvia Pereira, Teresa 
Cristina Ralston Bracher, Thais Pizzi e 
Theotonio Mauricio Monteiro de Barros.
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Dr. Responde

Pergunta: 
Minha filha é pós-Fontan, todo o mês seu fluxo menstrual é muito 
intenso. Esse processo não tem tratamento?

A operação de Fontan e as 
cardiopatias correlatas 

A operação de Fontan constitui-se em 
técnica paliativa para a correção funcional 
de defeitos cardíacos congênitos que 
não apresentem condição de correção 
anatômica.

Esses defeitos são acompanhados de 
atresias de valvas cardíacas, especialmente 
das valvas tricúspide (atresia tricúspide) e 
mitral (atresia mitral), além de ventrículos 
diminuídos de tamanho, a ponto de não 
poderem manter o fluxo sanguíneo para o 
funcionamento do organismo. É o caso da 
dupla via de entrada de um dos ventrículos, 
que se conhece por ventrículo único, 
direito ou esquerdo. Acrescentam-se ainda 
cardiopatias mais complexas, representadas 
pela síndrome de hipoplasia do coração 
esquerdo, no qual todas as estruturas 
esquerdas do coração são hipoplásicas 
(átrio, ventrículo, valvas mitral e aórtica 
e aorta ascendente). Pode-se considerar 
a indicação da operação de Fontan em 
cardiopatias cuja correção anatômica se 
torna dificultada pela presença de dupla 
via de saída dos vasos do ventrículo direito 
com comunicação interventricular de via de 
entrada e, ainda, naquelas com isomerismos 
atriais, direito, esquerdo ou ambíguo, com 
inúmeros defeitos que dificultam a correção 
anatômica.

O princípio da correção funcional 
de Fontan 

As veias sistêmicas (veias cavas, 
superior e inferior), que trazem o retorno 
do sangue insaturado, são conectadas 
diretamente às artérias pulmonares, 
desviando assim o sangue do coração 
direito (átrio e ventrículo direito) e fazendo 
o encaminhamento direto dele aos dois 
pulmões, para a realização da troca do gás 
carbônico pelo oxigênio. Dessa forma, o 
sangue altamente saturado em oxigênio se 
dirige em seguida ao coração que, por sua 
vez, daí mantém o fluxo sanguíneo 

Consequências funcionais da 
técnica de Fontan

Com a eliminação do manejo do 
sangue venoso pelo coração direito, em 
um retorno imediato à árvore arterial 
pulmonar, este se torna obrigatoriamente 
mais lento, e daí susceptível à formação 
de trombos nesse novo sistema do fluxo 
sanguíneo. Como outra consequência 
desse sistema criado, cita-se o aumento do 
fígado que se torna mais congesto, assim 
como as alças intestinais e os membros 
inferiores, precipitando à formação até de 
edemas nessa região toda. Acrescentem-se 

dificuldades de absorção alimentar, perda 
de proteínas e de eletrólitos.

Introdução medicamentosa 
obrigatória no pós-operatório de 
Fontan 

Daí o uso obrigatório de 
anticoagulantes (warfarina), já no período 
pós-operatório imediato da operação 
de Fontan, a fim de se prevenir que 
a trombose venosa se desloque em 
direção aos pulmões, no conhecido 
tromboembolismo pulmonar, com 
consequências nitidamente desfavoráveis.

Ação dos anticoagulantes 
O anticoagulante empregado, 

estendendo mais o tempo adequado da 
coagulação do sangue, habitualmente 
representado pela warfarina, pode provocar 
sangramentos mais acentuados, como 
após ferimentos fortuitos, após quedas 
com formação de grandes hematomas, 
em tratamentos dentários profundos como 
em extrações dentárias e, ainda, na própria 
menstruação.

Taxa ideal do anticoagulante 
Estima-se que o anticoagulante esteja 

sendo efetivo nesse tratamento profilático, 
caso a taxa de protrombina e o INR estejam 
bem ajustados em valor de 2,0.  Nesse valor, 
sob controle rotineiro mensal, o risco de 
sangramento diminui consideravelmente. 
Daí o necessário controle do valor do tempo 
de protrombina e do INR. 

Conduta na persistência de 
sangramento mais acentuado

Na persistência de sangramentos ainda 
acentuados, mesmo sob controle adequado 
do INR em torno de 2,0, há a alternativa 
do uso de outra medicação protetora e 
profilática de trombos, os “antiadesivos 
plaquetários” tipo “ácido acetil salicílico” 
(AAS) com efeito protetor menor, mas 
adequado.

Os controles, médico e laboratorial, 
se somam na operação de Fontan, a fim 
de prolongar muito a sobrevida, desde 
que os preceitos fisiopatológicos sejam 
obedecidos.

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.
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Notícias

Meu nome é Mila Miranda Costa, tenho 
34 anos, sou de Imperatriz, Maranhão. Somos 
cinco irmãos, sendo que dois são adotados. 
Tive uma infância muito alegre e inspiradora, 
minha mãe sempre foi um exemplo de lutas e 
vitórias, nossa vida sempre foi permeada por 
muita fé em Deus.

Sempre gostei de estudar, me formei 
em letras e trabalhava com seguros na Caixa 
Econômica Federal, mas tive que me afastar 
para cuidar da saúde dos meus filhos. 

Me casei em 2014, sendo que meu 
maior sonho era ter filhos, porém como 
não engravidava, ao fazer exames, descobri 
que tinha endometriose e que meu marido 
também tinha problemas, o que parecia nos 
impossibilitar de sermos pais. 

Nesse percurso, tentamos adotar, mas não 
fomos bem-sucedidos, isso foi muito frustrante, 
pois dificultava a realização do meu sonho.  Sou 
de uma família muito católica e, durante uma 
missa, o padre disse algo muito especial, ou 
seja, que havia uma mulher com endometriose, 
mas que Deus revelava que ela engravidaria e 
se curaria, senti que ele falava de mim.  

Pesquisando outras possibilidades de 
tratamento, recorremos à inseminação artificial, 
e enquanto realizávamos diferentes exames 
preparatórios para esse procedimento, descobri 
que estava grávida. Foi a maior emoção da 
minha vida, uma benção de Deus! 

Realizando o sonho da maternidade  
Ao fazer um ultrassom soube que teria 

gêmeos, um verdadeiro milagre! Apesar de 
nascerem prematuros, Benjamin e Enzo estavam 
bem. A partir do quarto mês, começaram a ter 
um quadro constante de bronquiolite, e após 
o ecocardiograma, foi constatado que tinham 
miocardiopatia dilatada. 

Assim começou nossa luta, pois como 
o nosso plano de saúde estava no período 
de carência, o hospital recusou a internação, 
tivemos que entrar com uma liminar. As crianças 
ficaram internadas por dois meses, e durante 
esse tempo os médicos não apontavam para 
uma perspectiva de tratamento. Foi um tempo 
de terror para mim e minha família, medo de 
perder meus filhos tão sonhados.  

Amigos e parentes se mobilizaram, 
levantamos um pouco de dinheiro por meio 
de rifas e bingos. Nos indicaram o InCor e em 
dezembro 2017, eu e minha mãe viemos para 
São Paulo.  Logo que chegamos, meus filhos 
passaram mal, fomos ao Instituto da Criança, 
e os médicos, ao perceberem a gravidade da 
situação, nos encaminharam ao InCor. Lá uma 
equipe imensa estava nos aguardando, foi 

uma sensação maravilhosa, eu e meus filhos 
estávamos sendo acolhidos, me senti protegida.  

Passei dezoito dias na UTI com meu filho 
Benjamin, que tem 11 de fração de ejeção, 
mas após novos exames, os dois foram 
encaminhados para a fila de transplante. 

ACTC – Casa do Coração e os bordados: 
tempo de novas descobertas 

Nos indicaram 
a ACTC – Casa 
do Coração, mas 
fiquei receosa, 
não tinha boas 
informações sobre 
casas de apoio.  No 
entanto, quando a 
assistente social 
me apresentou a 
casa, já percebi 
que era um lugar 
completamente 
diferente, muito 
organizado e 

aconchegante. No decorrer dos dias, fui me 
apaixonando pelo local e pelas pessoas, percebi 
que os diferentes profissionais entendiam 
as nossas necessidades e que procuravam 
suavizar a nossa angústia. Um oásis no meio de 
tanta dor! 

No início desse ano conheci os bordados, 
confesso que minha aprendizagem foi 
tumultuada, pois meus filhos precisavam de 
colo, ainda não andavam. Comecei a bordar 
com o intuito de ter uma fonte de renda, mas 
também para ocupar a mente, só que nunca 
dava certo, ou seja, não conseguia finalizar, 
desmanchava, achava que não estava bom, sou 
perfeccionista.   

Durante o tempo em que meus filhos 
ficaram no hospital, no meio de tanto dor e 
medo de dormir, pois receava que tivessem 
uma parada cardíaca, o bordado foi meu 
companheiro. Nessas idas e vindas com o 
bordar, acabei descobrindo a bordadeira que 
tem dentro de mim. 

O projeto corações foi um grande incentivo, 
pois pude homenagear meus filhos. Depois 
desse trabalho, me animei. Já participei de 
outros projetos, bordei almofadas, panos de 
prato e agora estou finalizando peças delicadas 
de linho.  Assim, o bordado tem se constituído 
como minha fonte de descoberta, desafio e 
inspiração. 

Atualmente não estou mais na ACTC – 
Casa do Coração, eu e meu marido deixamos 
nossos empregos e nos estabelecemos na 
cidade de São Paulo, para dar prosseguimento 
ao tratamento dos nossos filhos.  Continuo 
frequentando a casa, recebendo orientações 
de diferentes profissionais e dando seguimento 
ao meu processo de aprendizagem com os 
bordados. 

Tenho muita admiração e respeito pela 
ACTC – Casa do Coração, peço a Deus que 
fortaleça e proteja os profissionais e voluntários 
da instituição, pois o bem que fazem não tem 
preço. 

O meu percurso em São Paulo tem sido 
de muitas realizações, conheci pessoas 
encantadoras, e tenho fé que meus filhos 
vencerão a doença. Peço e agradeço a Deus, 
sem ele nada podemos conseguir.

A mãe/acompanhante Mila(dir.), seu esposo 
Deivid(esq.) e os gêmeos Benjamin e Enzo.

“O bordado é minha fonte de desafio, 
descoberta e inspiração”

Mães / depoimento

Bordado produzido por Mila, 
na Atividade Maria Maria.

Foto: M
ila/Deivid
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O público itinerante que chega à ACTC – Casa 
do Coração é muito diversificado nas respectivas 
características, vivências e peculiaridades.

Como é vasta, rica e variada a cultura de nosso 
país! Seja na manifestação folclórica, seja na culinária 
e nos ditos populares, no vestuário, nas lendas e nos 
costumes. Cada região de nosso país traz sua riqueza 
cultural presente nas manifestações de seu povo.

Um elemento, no entanto, se repete em todos os 
grupos de adolescentes que são recebidos na ACTC - 
Casa do Coração:  todos permanecem conectados 24 
horas nas redes sociais. Celulares à mão, conversas 
virtuais intermináveis e o contato permanente com os 
entes queridos, nas cidades de origem, sequestram 
o indivíduo de interações presenciais, conversas, 
debates e abordagens didáticas.  Este é, sem sombra 
de dúvida, um dos grandes desafios que as atividades 
Reforço Escolar e Adolescente Cultural têm a vencer, no 
cotidiano educacional da Instituição.

Esse fato não representaria um problema, se não 
fosse esta a principal maneira de relacionamento do 
jovem com o mundo real, levando-o a uma espécie de 
alienação que se reflete em seu comportamento, em 
sua socialização e em sua aprendizagem, tornando-o 
apático, indiferente e limitado, já que recebe 
impressões parciais advindas de um único canal de 
comunicação. Surge o problema: qual a fronteira entre 
o mundo real e o virtual? Diante disso, fez-se necessário 
um convite à reflexão da equipe de educadoras, em 
busca de novas estratégias e soluções criativas para 
motivar o emprego da comunicação presencial.

Como despertar interesse pelo mundo ao redor 
e ampliar horizontes para além de si mesmo e da 
realidade virtual? Como motivar o adolescente que está 
distante da vida escolar e que, por vezes, já encerrou ou 
abandonou os estudos? Como, diante do apelo virtual, 
fascinante para o jovem, levá-lo a dar espaço, também, 
aos relacionamentos presenciais, aos encontros, ao 
contexto social amplo e ao exercício da cidadania?

Esses questionamentos levaram as educadoras 
a investigar meios para adentrar o universo juvenil, 
a fim de levar os jovens a valorizar saberes, além de 
buscar alternativas, no intuito de torná-los indivíduos 
autônomos e protagonistas, capazes de uma 
existência plena.

Desta forma, surgiram várias ideias e novas 
ferramentas didáticas foram adotadas; artes gráficas, 
revistas informativas, jornais, orientação no uso da 
internet. Até mesmo as Redes Sociais foram utilizadas 
como instrumentos de trabalho. A metodologia surtiu 
efeitos surpreendentes e satisfatórios. 

Um vínculo mais forte surgiu entre as partes 
Como resultado, a troca entre os participantes e os 
educadores, os jovens entre si aconteceu. Ainda há um 
caminho a percorrer, mas os desafios contemporâneos 
nos levam a novos conhecimentos, novas abordagens, 
olhares atentos e renovados a tanta mudança na 
velocidade da luz e requerem coragem e entusiasmo 
para superá-los. 

São momentos desta natureza que fazem o 
trabalho do dia a dia valer a pena! 

Reforço Escolar viabiliza 
constantes momentos de 
aprendizagem

A ACTC - Casa do Coração, ao reconhecer a diversidade étnica 
e cultural dos usuários e seus acompanhantes, viabiliza, nas aulas 
de Reforço Escolar, constantes momentos de aprendizagem para 
promover a aquisição de conhecimento, de modo que este seja 
assegurado apesar da situação de vulnerabilidade na qual se 
encontram.

As estratégias do trabalho pedagógico são adequadas às habilidades e às necessidades de cada 
participante, com o objetivo de favorecer seu desenvolvimento em todas as dimensões: intelectual, física, 
emocional, social e cultural.   Para possibilitar a inclusão e a equidade educacional, oportunidades diferenciadas 
e diversificadas são proporcionadas constantemente a todos os interessados em ampliar seus saberes, já que 
enfrentam desigualdades didáticas no período de tratamento de saúde. 

O Reforço Escolar assume o papel de mediador e 
articulador das diversas experiências educativas, 
favorecendo o desenvolvimento integral dos envolvidos, 
criando condições e oferecendo os recursos necessários.  A 
prática do aprender vai além dos entornos escolares, a 
escola não é o único local de aprendizado, as informações 
circulam por todos os lugares. É possível receber 
informações no trânsito, em casa, no trabalho, por rádio, 
televisão, internet e até mesmo via telefone celular. O 

desempenho e a aprendizagem dos educandos depende não só do que aprendem em sala de aula, mas, 
sobretudo, da bagagem cultural, das vivências e relações interpessoais que, ao lado do processo escolar, 
também os preparam para a vida.

Nesse contexto, as ações educativas realizadas na ACTC – Casa do Coração assumem um caráter 
multidisciplinar, pois são estabelecidas parcerias não só entre os profissionais da Associação, mas também 
com instituições de Ensino profissionalizantes, tanto em São Paulo como nas localidades de origem dos 
atendidos.  As atividades pedagógicas propostas atuam como instrumentos que permitem aos participantes, 
além da conquista da autonomia intelectual, também a construção da unidade corporal e a afirmação da 
identidade pessoal. 

Reforço Escolar / atividade

Adolescentes / atividade

Atendimento individuais realizados 
no Reforço Escolar. 

Orientações aos pais e  atividades estimulatórias 
(sensoriais/psicomotoras) direcionadas aos 
bebês e  crianças 

O mundo real X mundo virtual – Novas 
abordagens e desafios
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Lá em casa

Linhas de atuação e 
resultados de Janeiro a 
Junho de 2018

Hospedagem 
13.263 Pernoites  

Alimentação
70.691 refeições oferecidas

Serviço Social
4.642 Procedimentos

Serviços Terapêuticos
1.563 Atendimentos 

Desenvolvimento Pessoal  
e Inserção Social
3.113 participações

Receitas e despesas  
do exercício de 2017

Total de Receitas 
R$ 5.030.601,00 

Total de Custos e Despesas
(R$ 3.918.186,00)

Resultado do Exercício 
R$ 1.112.415,00

Reserva Técnica Contábil 
(R$ 1.001.174,00)

Superávit do Exercício
R$ 111.241,00

Atendimentos  
de 1994 a 2017

419.846
A contabilização dos 
atendimentos é diária 
e são considerados 
usuários o paciente e 
sua mãe/acompanhante. 
Consideramos o 
atendimento integral e o 
atendimento-dia. 

Nossos números

Parceria Boingy Project 
Recebemos na ACTC 

- Casa do Coração no 
dia 05 de julho, o Boingy 
Project, representada 
pela Sra. Mariana Awad-
Zaher, Sr. Tomás Salazar e 
os adolescentes Nicolás 
Salazar-Awad, Sabrina 

Scheinberg e Agustin Richards. 
O principal objetivo do projeto é atuar em prol do 

fortalecimento emocional de crianças e adolescentes 
que estejam passando por situações difíceis em 
suas vidas. Para isso, os idealizadores realizam a 
distribuição de lindos coelhinhos de pelúcia, objetos 
que podem representar um recurso de conforto e 
segurança em situações difíceis. Fomos também 
presenteados por eles com um saboroso café da 
manhã. 

De coração, agradecemos pela oportunidade 
de participar dessa iniciativa..

Celebração dos 30 Anos da 
Constituição Cidadã

No dia 17 de julho o 
Serviço Social da ACTC – 
Casa do Coração promoveu 
uma palestra para celebrar 
os 30 anos de promulgação 
da Constituição Federal de 
1988. 

A palestra foi 
ministrada pelo advogado e professor dr. Pedro 
Bendetti que trabalhou o tema por meio de exemplos 
práticos do cotidiano e chamou atenção para o 
reconhecimento do termo, Constituição Cidadã, 
marco do processo de redemocratização do país.

Foi um bate papo interativo. Os participantes 
tiraram duvidas e tiveram oportunidade de 
conhecer a história, a organização e a estrutura da 
Constituição, além de compreender a importância 
dos princípios, direitos e garantias fundamentais para 
o fortalecimento da democracia e da cidadania.

O objetivo do evento foi trazer informações e 
conteúdos embasados na legislação para auxiliar, 
empoderar e aumentar a autonomia dos usuários, 
assim como reforçar a importância da Constituição 
Federal para uma sociedade mais justa e igualitária.

Cidadania: teoria e prática

No mês de setembro 
recebemos a Ong Bê-
a-Bá do Cidadão que 
realizou uma “Oficina 
de Cidadania” para as 
crianças, os adolescentes, 
as mães/acompanhantes 

e os funcionários da instituição. O evento teve como 
objetivo mostrar como o exercício da cidadania pode 
se tornar uma prática frequente no cotidiano, com 
a utilização de dinâmicas e jogos lúdicos e, assim, 
proporcionar aos participantes a possibilidade de 
conhecer melhor os direitos e deveres necessários 
para o fortalecimento da consciência cidadã.

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Café da manhã solidário 

No dia 17 de julho 
recebemos na ACTC – Casa 
do Coração um grupo de 
colaboradores da Suzano 
que promoveu um delicioso 
café da manhã para as 
mães/acompanhantes, 

crianças e adolescentes hospedados na instituição.
Além desse momento de descontração e 

divertimento, todos os colaboradores da empresa 
participaram da “Campanha de Solidariedade”, 
doando brinquedos, produtos de higiene e limpeza.

Também recebemos da Suzano a doação de 
papel higiênico e bloquinhos de papel sulfite, para 
uso interno e kits escolares, para distribuição às 
crianças e aos adolescentes. 

De coração, agradecemos o carinho e a 
contribuição de todos

Acervo Institucional

Parceria no Grupo de Cuidadores - O 
Exército de Mariana 

O Grupo de Cuidadores 
acontece semanalmente na 
ACTC - Casa do Coração sob 
coordenação do Serviço de 
Psicologia. Esta atividade 
tem objetivo psicoprofilático 
e psicoterapêutico, 

ofertando espaço para o autoconhecimento, 
desenvolvimento pessoal e alívio das angústias. A 
partir do mês de agosto, o Grupo de Cuidadores 
passou a receber as parceiras do Projeto “O Exército 
de Mariana – em memória da Mariana Goudet”. 
Coordenado por Mariana Awad Zaher, este projeto 
objetiva prestar acolhimento empático às mães que 
vivenciam sofrimento intenso, devido ao adoecimento 
grave de seus filhos. Um momento ímpar de carinho e 
atenção para com as mães/acompanhantes. Quem 
cuida, também merece e precisa de ser cuidada..

Bazar Desapego do Bem – Edição 
Casa 

O evento, organizado pela presidente da 
Associação, Mônica Vassimon, pelas diretoras 
Fernanda Iunes e Susana Steinbruch, contou com 
peças novas e usadas de cama, mesa e banho, 
utensílios domésticos diversificados, eletro-
eletrônicos, porcelanas, pratarias, entre outros, doadas 
por diversos parceiros, com o objetivo de angariar 
recursos para a ACTC – Casa do Coração.

Na ocasião, foi arrecadado montante de mais de 
R$ 60.000,00, a ser revertido para a manutenção das 
atividades desenvolvidas na Associação.

Cumprimentamos as responsáveis pela iniciativa 
e agradecemos a todos os que contribuíram para a 
realização desse bazar. De coração para coração.

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 • Vetted by CAF America

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.

Melhores ONGs 2018 - Instituto Doar • 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 Organi-
zação 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
Anis Chacur Neto
Antônio Bonfá
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
Elisa Maria R. C. Bonfá
Elisa R. B. Bracher Meirelles
Elizabeth Infante
Ezequiel Grin
Fernanda Fernandes
Fernanda Marinho Aidar Iunes
Fernando Fontes Iunes
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
Mariana Antibas Atik
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
Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Tito Enrique da Silva Neto
Valeria Wey Barbosa de Oliveira
Vera S. Pereira Coelho
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Portas abertas
Voltem sempre! Nos meses  
de julho, agosto e setembro 
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.

MEDCEL:
Gabriela Moraes

BSOCIAL:
Flora Botelhor
Mariana de S. Oliveira

SUZANO PAPEL E CELULOSE:
Andreza Amorim
Leonardo Affonso de A. Nicolau
Marilia Naomi Nakaiama

BOINGY PROJECT:
Agustin Richards
Mariana Awad Zaher
Nicolás Salazar-Awad
Sabrina Scheinber
Tomás Salazar

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL - CURSO 
JORNALISMO:
Affonso Ferraioli
Stephanie Bianca Rodrigues

ESPETÁCULO PRONTOS PARA AMAR: 
Jussara Ribeiro

FUNDAÇÃO JULITA:
Carla Prates
Célia Hara
Janio Oliveira

TASSI BRASIL:
Elizabeth Tenani

G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A:
Ana Luiza Viriato 
Priscila Cavalcante 

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

Agradecimentos

PESSOAS JURÍDICAS: Banco de Alimentos Associação Civil, Cadastra Marketing Digital, 
Escola Wilma Kövesi de Cozinha, Fazenda Santana do Monte Alegre, IASD Riacho,  
Infonetware, Pestfim Serviços de Controle de Pragas Ltda., Suzano Papel e Celulose e Turma 
de Psicologia da PUC - 1981.
PESSOAS FÍSICAS: Alessandra Ranieri, Amanda Batista da Silva Alves, Andrea Adm., 
Andrea Mannelli, Anizio Sabino de Paula, Antonio M. Catalan, Beatriz Jatene, Bruna Renata 
Hernandes, Camila Barella, Carla Ulhoa, Cristiane Poves Cavalcante, Deivid Allan Costa da 
Silva, Dr. Edmar Atik, Dra. Carla Tanamati, Dra. Valéria Cardoso, Fatima Michel, Fernando de 
Castro, Fernando Marucci, Gabriel Magalhães Volpe, João Pedro Margutti, José de Menezes 
Berenguer Neto, Kim Margutti, Leide, Leonardo Araujo D. S. Santos, Lorenna de Castro, Lucas 
Margutti, Luciana L. Pereira, Luciana Telerman, Luiz Carlos Francisco Jr., Maria Helena A. 
S. Buschmann, Mariana Atik, Mathias de Castro, Mazzô França Pinto, Mônica Pimentel de 
Vassimon, Nathalia Amorim Veríssimo, Paula Azevedo, Pedro Bressane, Priscila Mathias, 
Regina Wielenska, Ricardo, Ricardo Backheuser Jr., Rogéria Silveira Soares, Ronaldo Martins, 
Sueko Niyama, Tânia Monteiro da Silva de Sá Moreira, Tatiana Iazzetti Figueiredo Lima, 
Thiago Roxo, Ticha Gregori, Victoria Martins F. Cardoso e Vinicio La Maison Buschmann

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


