
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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Conhecimento e saberes 

5º Encontro Anual da Primeira Infância 
No dia 30 de abril, o Departamento de Serviço Social da ACTC – Casa do 

Coração promoveu o 5ª Encontro Anual da Primeira Infância, que contou com a 
participação da enfermeira Daniela de Oliveira Lima, fucionária da pediatria do 
HCor - Hospital do Coração.

Daniela abordou o tema “Primeiros Socorros na Primeira Infância” e orientou 
os presentes sobre cuidados com engasgos, sufocamento e manipulação de 
medicação. Para finalizar, compartilhamos um lanche da tarde.

Arte do bem

Abertura Concertos Brasileiros 2019

No dia 28 de maio, os artistas Ricardo Herz e Yamandu Costa subiram ao 
palco do Teatro Prevent Senior, para a abertura da quinta edição da série 
Concertos Brasileiros.

Promovido pela Lei de Incentivo à Cultura, o projeto conta com o patrocínio 
da empresa Alupar – Taesa e demais parceiros (pessoas físicas). Contribui 
para a sustentabilidade financeira da entidade, ao mesmo tempo em que 
amplia o repertório cultural do público atendido. 

Conheça as datas e os artistas das próximas apresentações: 
• 27/08 – Ivan Vilela – Trio
• 29/10 – Marcelo Bratke e Dori Caymmi

Mais informações e venda dos ingressos, falar com Flaviana Oliveira e/ou 
Brenda Souza, pelos e-mails flaviana@actc.org.br/administrativo@actc.org.
br e/ou pelos telefones (11) 3088-7454/3088-2286.

“Eita trem bão sô”

Festa Junina 2019
Dia 29 de junho, 

foi dia de festança, 
comilança e muito 
arrasta pé na ACTC – 
Casa do Coração.

Nossa Festa Junina 
contou com diversas 
brincadeiras, comidas 
e músicas típicas, além 
também, de um bingo 
animado e recheado de 
prendas.

Crianças, adolescentes, mães/
acompanhantes, voluntários e 
colaboradores curtiram de montão! 

Agradecemos a contribuição de 
todos, em especial às empresas 
Bring Smart Agency e LIQ.

Comemoração especial 

12 de junho – Dia da Cardiopatia Congênita
Para marcar e celebrar essa 

data simbólica, a ACTC - Casa 
do Coração, em parceira com o 
InCor - HCFMUSP, promoveu um 
encontro com a participação dos 
Doutores da Alegria e das artistas 
Jackeline Petkovic e Adriana 
Colin. 

A Cardiopatia Congênita é a 
má formação cardíaca, que 
está presente durante o 

desenvolvimento do feto e acomete oito crianças em cada mil nascidos 
vivos. Todos os anos, cerca de 130 milhões de crianças nascem no mundo 
com algum tipo de cardiopatia congênita. No Brasil, são mais de 21.000 
bebês que precisam de intervenção cirúrgica para sobreviver. 

 Essa data é lembrada em São Paulo, desde 2011, e visa a conscientizar e 
alertar a sociedade da importância de diagnosticar e tratar essas doenças logo 
cedo, com a realização de um pré-natal adequado e/ou acompanhamentos 
pediátricos periódicos, desde os primeiros meses de vida.

Para fechar a celebração, contamos com um delicioso café da manhã, 
organizado juntamente com a Associação Amigos do Coração.

Acervo Institucional
Fotos: Claudia M
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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

Bazares Beneficentes - Dia das Mães
Durante os meses de abril e maio, a ACTC – Casa do Coração participou de vários bazares 

externos comemorativos do Dia das Mães, com o objetivo de captar recursos, principalmente 
com a venda dos produtos do Artesanato Maria Maria, Essências do Coração e os bazares 
do “Desapego”, com itens doados (roupas, calçados e acessórios), novos e seminovos, 
vendidos e transformados em verba para a instituição.

Destacamos, assim, as seguintes ações:
• 25 a 27 de abril – Bazar da Malu/ 6ª Edição do Desapego do Bem. No dia 26/04, 
durante todo o evento, contamos também com a participação da Massoterapeuta Emy 
Takeshita, realizando massagens e outras terapias. Toda a verba arrecadada nas seções 
foi destinada à ACTC - Casa do Coração.
• 27 a 28/04 – Espaço Bacana
•02 a 11/05 – Bazar Atelier Paula Almeida
Esses eventos arrecadaram mais de R$ 15.000,00 e foram também uma ótima 

oportunidade de ampliar a divulgação do trabalho realizado pela ACTC – Casa do Coração.

Semana Mundial do Brincar -  Clube AAAOC 30/05

Para comemorar a 
Semana Mundial do 
Brincar, as Atividades 
Brasileirinhos, Reforço 
Escolar e o departamento 

de Psicologia da ACTC - Casa do Coração 
proporcionaram às crianças e aos adolescentes 
momentos lúdicos no Clube AAAOC.

Visita à Exposição – Rivane Neuenschwander  15/05

A ACTC - Casa do Coração prestigiou a exposição da artista 
Rivane Neuenschwander na galeria Fortes D’Aloia & Gabriel.

Com o repertório “O Alienista”, a nova exposição da artista 
mineira exibiu obras em escultura, pintura e vídeo permeadas por 
temas como medo, sexualidade, política e violência. Baseando-se 
em referências diversas da literatura e da cultura popular, os 
trabalhos propõem narrativas fragmentadas, “ficções dentro de 

ficções”, que convocam o público a refletir sobre a irracionalidade reinante no país e no mundo atual.
Foi um momento ótimo para todos os envolvidos e as crianças ficaram surpresas com as esculturas.
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Espetáculo Aprendiz de Maestro – Arraial do 
Maestro 15/06

Foi com muito prazer que recebemos de doação da Associação 
para Crianças e Adolescentes com Câncer - TUCCA, os ingressos 
para participar do espetáculo “Aprendiz de Maestro – Arraial 
do Maestro”. 

Criada em 2002, a série de espetáculos infantis “Aprendiz de 
Maestro” é uma ação inovadora que utiliza recursos de teatro, 
ópera, balé e circo para inserir a criança no universo musical, 
com repertório sob a batuta do Maestro João Maurício Galindo 
e de maestros convidados.

Agradecemos de coração a oportunidade.

Foto: Atelier Paula Almeida

Foto: Espaço Bacana Foto: Bazar da Malu

SAVE THE DATE – ACTC – Casa do Coração 25 Anos

Reserve essa data!

DIA: 17 de setembro de 2019
LOCAL: 033 ROOFTOP Santander - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia

Em breve mais informações sobre o evento e a venda dos convites.
Fique ligado, siga nossas redes sociais, cadastre-se em nosso site e venha comemorar conosco!

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, Regiane dos Santos 
Nascimento e Ediane Bezerra Santos 
(Aprendiz).

Desenvolvimento Institucional: 
Débora Pinto Carneiro

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

Motorista:
 Jerson de Freitas Brandão

Assessorias: 
Jurídica: Sandra Alves da Silva - OAB/SP 
46.580 
Contábil: Seteco Consultoria Contábil
Auditoria: SGS Auditores e Consultores 
Independentes
Projeto Culturais: Flaviana Oliveira da Silva

Voluntários: 
Alessandra Bresser Pereira, Alexandra De 
Michelli Nolasco, Ana Maria C. Junqueira, 
Andressa Iovine Martins, Anis Chacur, 
Associação Atlética Acadêmica Oswaldo 
Cruz - AAOC do Bem, Cecilia Godoi, 
Cecília Helena Almeida Prado, Cia. dos 
Clownaticos, Claudia Nejme, Colégio Santa 
Cruz, Elisangela Andrade,, Ezequiel Grin, 
Fabiana Lang Mattos, Fernanda Marinho 
Aidar Iunes, Grupo Camaradas, Gustavo 
Arantes Lanhoso, João Souza, José Victor 
Gonzalez,  Luanda P. Backheuser, Luciana 
Suzuki,  Lucila Assunção,  Luiz Ribeiro, 
Maguy Etlin, Marcos Kashiwaya Pinheiro, 
Maria Ângela Bassi, Maria Regina T. Zuccolo, 
Mônica Pimentel de Vassimon, Nathalia 
Mazzonetto,  Norma Seltzer Goldstein, ONG 
Sonhar Acordado, Patricia Bastos Auerbach, 
Regina Célia Pereira, Sérgio Augusto Pucci, 
Susana Steinbruch, Sylvia Pereira, Teresa 
Cristina Ralston Bracher, Thais Miadaira, 
Thais Pizzi e Theotonio Mauricio Monteiro 
de Barros.
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Dr. Responde

Pergunta: 
Quais os tipos de cardiopatias congênitas?

As cardiopatias congênitas constituem-se de defeitos 
cardíacos que decorrentes de malformações durante o 
desenvolvimento do coração na vida fetal. Elas ocorrem precisamente nos três 
primeiros meses da gravidez.

Há dois tipos de cardiopatias congênitas: as acianóticas (coloração normal 
da pele) e as cianóticas (cor azulada das extremidades). As primeiras são mais 
frequentes, correspondendo a cerca de 70% do total. As mais frequentes são as 
comunicações interatrial e interventricular, o canal arterial, além das estenoses 
pulmonar e aórtica e a coartação da aorta. As cianóticas (30% do total) são mais 
representadas pela tetralogia de F ano 19 n. 2allot e a transposição das grandes 
artérias, além das atresias tricúspide e pulmonar, anomalia de Ebstein, tronco 
arterial, ventrículo único, hipoplasia do coração esquerdo, drenagem anômala 
das veias pulmonares.

Como as cardiopatias congênitas se exteriorizam? 
Geralmente as cardiopatias acianóticas se apresentam através da presença 

de sopro cardíaco, audível em exames de rotina pediátrica, ou quando de 
maior repercussão, por sinais de insuficiência cardíaca (cansaço, respiração 
difícil, dificuldade em ganhar peso, irritabilidade e inchaço).

Nas cardiopatias cianóticas, há a expressividade da cianose (coloração 
azulada da pele) em graus variáveis, como sinal preponderante, além do 
cansaço.

E o grau de repercussão e de gravidade dessas cardiopatias?
É variável, na dependência do tipo e tamanho do defeito, do grau da obstrução 

causada e do tempo evolutivo decorrido, assim como das intercorrências como 
infecções e do grau da hipertensão pulmonar. Daí que a análise clínica referente 
ao grau do defeito deva sempre ser orientada para cada caso em particular.

Pode-se ter ideia acerca da evolução natural das cardiopatias, 
sem a operação corretiva? 

A longevidade das cardiopatias se aproxima do normal, desde que o grau do 
defeito seja discreto, daí que a indicação operatória não é realizada neste grupo. 
O contrário ocorre quando o defeito se mostra de repercussão. Em média, a 
longevidade e evolução natural da CIA é de 40 anos de idade, da CIV de 27 anos, 
do canal arterial de 36 anos, da estenose pulmonar de 25 anos, da estenose 
aórtica de 34 anos, da coartação da aorta de 32 anos, da tetralogia de Fallot de 
12 anos, atresia tricúspide de 4 anos, atresia pulmonar de 5 anos. Nas demais 
cardiopatias cianóticas a longevidade é mais curta, com mortalidade alta no 
decurso do primeiro ano de vida ou mesmo no primeiro mês.

Porque a indicação cirúrgica dessas cardiopatias? 
A indicação operatória precoce, ainda nos primeiros meses de vida, decorre 

da evolução desfavorável deste último grupo de cardiopatias cianóticas; e a 
indicação mais eletiva, com alguns anos de idade, decorre da prevenção de 
fenômenos adquiridos que deterioram o coração ao longo do tempo, com a 
finalidade de aproximar a longevidade do normal.

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-detalhe&noticia=73

mailto:debora%40actc.org.br?subject=
http://www.actc.org.br/?p=noticias-detalhe&noticia=73
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Notícias

Meu nome é Jozieli 
Taiane Souza da Silva 
Moraes, tenho 24 anos, 
nasci em Navirai, Mato 
Grosso do Sul, mas fui 
criada na cidade de Vera, 
e há nove anos moro na 
cidade de São Paulo. 

Minha família, eu e 
meus dois irmãos vivíamos 
em uma madeireira por 
conta do trabalho do meu 
pai. Minha mãe era do lar, 
como se dizia antigamente, 
cuidou muito bem dos 
filhos, sempre foi muito 
carinhosa, tivemos uma 

infância feliz, mesmo com altos e baixos 
devido aos meus problemas de saúde e pela 
dificuldade financeira do meus pais.

Desde pequena sentia muitas dores 
de estômago, mas por volta dos seis anos 
comecei a piorar, fui levada a vários médicos, 
ninguém descobria o motivo do meu mal 
estar. Em 2005, sempre acompanhada por 
minha mãe, fomos encaminhadas para o 
hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, onde 
fiz cateterismo e recebi o diagnóstico de 
microcardiopatia dilatada, provavelmente 
causada por uma bactéria contraída em uma 
infecção de garganta.

Diante da gravidade do meu caso, fomos 
direcionadas ao InCor, e como não tínhamos 
onde ficar, a Doutora Estela nos indicou a 
ACTC - Casa do Coração, onde permaneci por 
um ano enquanto fazia meu tratamento.  No 
ano seguinte    fui para a fila de transplante, um 
mês depois recebi meu novo coração.  Nesse 
período meus pais se separaram, minha mãe 
permaneceu em São Paulo, eu fui morar com 
meu pai, mas retornava constantemente por 
conta das consultas, e em 2011 voltei a morar 
com minha mãe.

Relembrar o período do meu transplante 
é muito dolorido, eu era criança, tinha nove 
anos, não entendia muito bem, sabia que se 
não fizesse a cirurgia morreria. Me recordo que 
fiquei abalada ao receber a notícia que faria a 
cirurgia, queria sumir, pensava: Por que sempre 
acontece comigo? Por que não pode ser com 
a outra pessoa? Estava   triste de ver minha 
mãe sempre chorando, tinha muita saudade 
dos meus irmãos, e me sentia sozinha nesses 
momentos tão difíceis.  O apoio da minha mãe 
foi fundamental, vencemos juntas, meu pai 
também esteve presente, mas nessa época 
tudo me parecia muito confuso por conta do 
processo de separação deles.

Fazer terapia me ajudou a entender meus 
sentimentos e a minha relação com meus pais 
e irmãos, fui amadurecendo e compreendendo 
a importância de lutar, cuidar de mim e ajudar 
minha mãe. 

Aos 15 anos tive um AVC, fiquei em 
coma, minha família se preparou para o pior. 
Segundo minha médica, foi um milagre, pois o 
coágulo sumiu e não precisei operar, mais uma 
vez fui vitoriosa, ganhei uma nova vida!

 Meu esposo Daniel também tem um 
papel muito especial na minha vida, estamos 
casados há três anos, ele me completa, cuida 
de mim, me apoia e está sempre do meu lado, 
sou muito feliz por Deus tê-lo colocado no meu 
caminho.

O encantamento com o bordado 
Frequentar a ACTC – Casa do Coração, 

onde fomos acolhidas com muito carinho, 
colaborou para que   minha mãe se tornasse 
uma mulher forte e guerreira. Logo que 
chegamos, ela participou das aulas de 
bordado, mas não levou seu aprendizado 
adiante, não tinha muita paciência. Já eu, ao 
vê-la bordar, me encantei com essa atividade. 
Curiosa, pedi que me   ensinasse, assim fui 
precocemente introduzida a essa arte. 

Faz aproximadamente um ano que 
retomei o bordado, estou amando, aprendi 
novos pontos, já participei de projetos da 
Atividade Maria Maria e até me arrisquei na 
criação de desenhos para as tiras de pano de 
prato.  As experiências com o bordado têm me 
ajudado muito, além de funcionar como uma 
terapia, tenho conseguido desenvolver outras 
habilidades e ampliado meus conhecimentos.   
Espero que no futuro eu possa trabalhar 
autonomamente com os meus próprios 
bordados. 

Em relação a minha formação profissional, 
tenho me aprimorado no artesanato, pois 
colaboro   na confecção e decoração de 
embalagens para os produtos da Atividade 
Adolescente Cultural.

Não foi fácil percorrer esse caminho, hoje 
sei que venci, sou o que sou devido ao apoio 
da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos 
e do meu esposo. Enfim, também tenho muito 
gratidão a todas as pessoas maravilhosas 
do InCor e da ACTC – Casa do Coração que 
marcaram a minha vida.  

“Sou grata a todas as pessoas maravilhosas 
que passaram pela minha vida”

Mães / depoimento

Jozi (centro) junto 
com Daniel, seu 
esposo (esq.) e 
Adriana, sua mãe 
(dir.). 

Bordando produzido por Jozieli na Atividade Maria 
Maria. Acervo Institucional.



Reforço escolar – Um 
apoio diferenciado na 
aprendizagem

Ao refletir sobre a aprendizagem, é necessário partir do 
princípio de que cada indivíduo é um ser único que possui 
particularidades e habilidades distintas. Desta forma, o 
sistema educacional não pode ser generalizado e embora 
tenha metas globais a serem atingidas, a individualidade 
e o tempo de aquisição do conhecimento de cada ser 
humano precisam ser respeitados. Neste sentido, a ACTC - Casa do Coração oferece o Reforço Escolar para os 
usuários da instituição. Esta atividade propicia um suporte pedagógico durante o tratamento de saúde que, além 
de sanar dificuldades, também possibilita avanços progressivos no desempenho estudantil dos participantes.

O Reforço Escolar apresenta incontáveis benefícios para a melhoria do processo de aprendizagem das 
crianças e adolescentes da ACTC - Casa do Coração. Dentre 
eles, podem ser destacados:

1. Oferecer diferentes metodologias
O Reforço Escolar oferece aos participantes diferentes 

estratégias metodológicas para sistematização dos 
conteúdos programáticos. A atenção exclusiva do educador 
viabiliza ao aprendiz a descoberta da melhor alternativa 
de estudo; exercícios de fixação, resumos, pesquisas em 
diferentes fontes, jogos, dinâmicas e/ou experimentos. 
Esses recursos auxiliam o aprendizado. A possibilidade 
de testar e produzir novas técnicas durante as atividades   
proporcionam uma diversidade de informações que 
facilitam a aquisição do conhecimento. 

2. Promover o desenvolvimento da autoconfiança intelectual
Com o Reforço Escolar, muitas dúvidas são eliminadas e assim, as crianças e adolescentes desenvolvem 

maior autoconfiança. Ao constatarem os resultados positivos, as dificuldades se tornam menos 
ameaçadoras e eles se sentem mais preparados para superar os desafios.

3. Motivar os participantes a atingir o máximo do seu potencial
Os participantes do Reforço Escolar demonstram muitos avanços cognitivos e emocionais durante as 

atividades. Contam diariamente com a total atenção do educador e com incentivos frequentes. Isso faz 
toda a diferença no desenvolvimento integral dos educandos.

4. Permitir que os educandos aprendam de acordo com seu próprio ritmo
Ao partir da premissa de que nenhum indivíduo é idêntico ao outro e que possuiu um ritmo próprio 

de aprendizado, o Reforço Escolar é um grande aliado educacional, pois promove um atendimento 
individualizado, dando suporte às necessidades específicas de cada estudante.

5. Oferecer atividades dinâmicas e ludoterápicas 
O Reforço Escolar propõe alternativas educacionais, por meio de dinâmicas, experimentos, jogos e 

brincadeiras; promove a aprendizagem de forma significativa e o conhecimento é adquirido de modo 
interativo. 

Reforço Escolar/ atividade

abril/ maio/ junho/ 5     

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Acervo Institucional
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Lá em casa

Linhas de atuação e 
resultados de Janeiro a 
Março de 2019

Hospedagem 
9.282 Pernoites  

Alimentação
49.205 Refeições Oferecidas

Serviço Social
3.028 Procedimentos

Serviços Terapêuticos
1.040 Atendimentos 

Desenvolvimento Pessoal  
e Inserção Social
1.651 Participações

Receitas e despesas  
do exercício de 2018
Total de Receitas 
R$ 4.266.871,00 

Total de Custos e Despesas
(R$ 3.689.131,00)

Resultado do Exercício 
R$ 577.740,00

Reserva Técnica Contábil 
(R$ 519.966,00)

Superávit do Exercício
R$ 57.774,00

Atendimentos  
de 1994 a 2018

442.872
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

Comemorações da Páscoa
No dia a 17 de abril, participamos da 

Comemoração de Páscoa, do InCor - Instituto do 
Coração do HCFMUSP, organizada pela Amigos 
do Coração. O evento contou com uma decoração 
especial e teve a distribuição de ovos de chocolate e 
outros presentes.

Já no dia 18 de abril a diversão e a procura pelos ovos de chocolate foi em nossa própria Sede, 
com o apoio e contribuição da Fundação Amor Horizontal, Projeto Dona Odette e mais alguns 
parceiros, que doaram os ovos de Páscoa, Colombas Pascais e bombons, distribuídos para todas 
as nossas crianças, adolescentes e mães/acompanhantes.

Para completar, foi organizado também um saboroso café da manhã.

Dia das Mães 

A semana que antecedeu o Dia das Mães na ACTC 
– Casa do Coração foi repleta de surpresas e momentos 
emocionantes.

Em 06 de maio, recebemos do Instituto Ressoar a 
oportunidade de oferecer para as mães/acompanhantes 
e seus respectivos filhos um dia diferente, com direito a um 
almoço na lanchonete The Fifties. Na ocasião, todos foram 

surpreendidos pela participação e pela homenagem da repórter e apresentadora da Record, Renata Alves.
Já no dia 10 de maio, além de um saboroso café da manhã, todas as mães/acompanhantes da ACTC – Casa 

do Coração ganharam uma linda homenagem de seus filhos. As crianças, os adolescentes, juntamente com as 
educadoras das Atividades Brasileirinhos, Reforço Escolar e Adolescente Cultural produziram lindos buquês com 
flores de origami. 

No exercício da Cidadania 

Dando continuidade 
ao projeto sócio educacional 
viabilizado pelo departamento 
de Serviço Social e Educação 
da ACTC – Casa do Coração, 
no dia 24 de abril, tivemos 

palestra para as mães/acompanhantes pelo advogado Dr. 
Pedro Benedetti sobre a Organização Política Brasileira. 

Acervo Institucional

Calendário Anual de Vacinação

Em 30 de maio, o Departamento de Serviço Social promoveu palestra pela 
enfermeira Deronice Ferreira de Souza (Coordenação de Vigilância em Saúde do Estado 
de São Paulo), que falou sobre a importância das vacinas na prevenção de doenças. 
Com base no Programa Nacional de Imunizações (PNI) as mães/acompanhantes foram 
orientadas e atualizadas em relação ao Calendário Anual de Vacinação.

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Brigada de Incêndio 

No dia 23 de maio a ACTC 
– Casa do Coração realizou, 
para todos os colaboradores, 
o evento Brigada de Incêndio. 
O treinamento anual visa a 
preparar a equipe em relação 

à prevenção e ao combate a incêndio, além de medidas de 
primeiros socorros em caso de acidentes.  

Acervo Institucional

Conversa com a FONO – Disfagia e broncoaspiração

A disfagia se caracteriza por distúrbio da deglutição, podendo ocorrer por causas neurológicas e/ou 
estruturais, decorrente de traumas, como por exemplo procedimentos de intubação, traqueostomia, e outras 
doenças.

Se não for tratada adequadamente, esta dificuldade para engolir pode provocar a broncoaspiração, que 
consiste na entrada do alimento (e até da saliva) por trajeto errado, indo para os pulmões. O efeito imediato se 
expressa por crises de tosse, engasgos, sufocação, asfixia, aspiração e problemas pulmonares. Esta condição 
pode ainda resultar em quadros de desnutrição, desidratação, perda de peso, pneumonia e até levar à morte.

Essas questões requerem um olhar especializado e o Fonoaudiólogo é o profissional que avalia, orienta e 
atua nesses casos. 
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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 2019 A 2021

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

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

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

Anis Chacur Neto
Ezequiel Grin
Fernanda Marinho Aidar Iunes
Gustavo Arantes Lanhoso
Luanda Pinto Backheuser
Patricia Bastos Auerbach
Teresa Cristina Raslton Bracher

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

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

 http://goo.gl/o1xSE3
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Portas abertas
Voltem sempre! Nos meses  
de abril, maio e junho 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.

SOCIAL DOCS::
Henry Grazinoli
Paula Padilha

ABCP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E 
COMUNITÁRIA DO POVO:
Douglas Bordini 

INSTITUTO RESSOAR:
Emelyn Francine Marques
Luiza Brisolla Pezzotti 

INSTITUTO GRUPO O BOTICÁRIO: 
Stéphanie Guedes Rei

UNIVERSIDADE ANHEMBI-MORUMBI 
- CURSO DE PSICOLOGIA:
Ana Oliveira Marques
Rodrigo Fenner Parra
Tehila Anael Guigui
Vanessa Haddad Miranda

ICESP - IRMÃS DE SANTO ANDRÉ:
Glaucia Paro Delgado

LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS:
Jessica Ferreira de Oliveira

UNIP - CURSO DE PSICOLOGIA:
Camila Silveira Almeida Pereira
Carolina Sponchiado de Almeida

DOAÇÃO SOLUTIONS:
Poliana Xaviern

MD BRAND:
Maurício Duarte

NANINHAS DO BEM SP:
Flaviana Cascone

ADRIANA PERCUSSI

JULIANA MOTA

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

Agradecimentos

PESSOAS JURÍDICAS: Associação Amigos do Coração, Banco de Alimentos 
Associação Civil, Cadastra Marketing Digital, Colégio Vértice - Unidade II, Fazenda 
Santana do Monte Alegre, Fundação Amor Horizontal, Infonetware, Instituto 
Crédit Suisse Hedging-Griffo, Instituto Grupo O Boticário, Instituto Ressoar, Leão 
Alimentos e Bebidas, Meliá Paulista, Projeto Dona Odette, TermoPrag Controle de 
Pragas Ltda., Track&Field e TUCCA - Associação para Crianças e Adolescentes com 
Câncer.
PESSOAS FÍSICAS: Adriana Percussi, Alexandre Sedola, Ana Egloge Stellato 
Sedola, Andrea Adm., Anízio Sabino de Paula, Bernardo Gabriel Vieira, Célia 
Gabriela Mauli, Cora Haidar, Cristina Espinheiro Costa Pereira, Danielle Mattos, Dra. 
Valéria Cardoso, Ênio Roberto de Andrade, Érica Mazumotto, Francisco Eduado 
Mendes Volpe, Ignez Adler, Karina Haidar Muller, Kika Repetto, Larissa, Lidia 
Yamamoto, Luana Bessa, Luciana Fenyves Sadalla de Avila, Luiz Carlos Ribeiro 
da Silva, Marcos Pinheiro, Maria Elizabeth S. Pereira, Maria Regina Tranchesi 
Zuccolo, Patricia Olivieri, Priscila Mathias, Raffaella D. Bruno, Ramon Moreno, Rose 
Verissimo, Silvia Pereira e Suely Maria Silva.

Google Inc.
O Polen

Origami Laser - Gráfica e Editora
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


