
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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Ano de comemorar 

ACTC - Casa do Coração 25 Anos 
A noite de 17 de setembro foi repleta de emoção, alegria e boas energias!
No espaço do 033 Rooftop Santander, diretoria, colaboradores, usuários, 

parceiros e amigos se reuniram para comemorar os 25 anos de trajetória da 
ACTC – Casa do Coração.

Além do caprichado coquetel, os presentes tiveram a oportunidade de 
apreciar os bordados produzidos na Atividade Maria Maria, na exposição 
“Coisas do Coração”.

Destacamos, ainda, a participação de Irene Ravache que declamou o texto 
comemorativo; o lançamento do vídeo institucional; e, como chave de ouro, a 
apresentação de Toninho Ferragutti e do Grupo Luceros.

Na saída foram distribuídos aos participantes um “mimo”, o livro 
comemorativo e o catálogo da exposição.

Agradecemos a todos que estiveram presentes e que contribuíram para a 
realização desse lindo evento, em especial a: Adriana Percussi, Casa Berenguer, 
Aloha Cook, DaCasa, CauChocolates, Cozinha da Mazzô, Mário Azevedo 
Gastronomia, 100% Eventos, Bossa Nova Festas, Green People, Lindoya, Três 
Corações, Além da Mídia, Aircam e Correndo Personalizados.

De coração, muito obrigada!

Arte do bem

Concertos Brasileiros 2019 - Ivan Vilela
Um dos expoentes da viola no país, 

Ivan Vilela subiu ao palco do Teatro 
Prevent Senior, no dia 27 de agosto, 
junto com Ari Colares e Lara Ziggiatti 
para a segunda apresentação da 
série Concertos Brasileiros 2019, 

Promovido pela Lei de Incentivo à Cultura, o projeto conta com o 
patrocínio da empresa Alupar – Taesa e demais parceiros (pessoas físicas). 
Foi idealizado para divulgar e valorizar a música instrumental do nosso país, 
além de contribuir para a sustentabilidade financeira da organização.

O último espetáculo da edição deste ano acontecerá dia 29 de outubro, 
com a apresentação de Marcelo Bratke e Dori Caymmi.

Setembro também é vermelho

Mês destinado a saúde do Coração
No dia 24 de setembro, o departamento do Serviço 

Social da ACTC – Casa do Coração, em comemoração ao 
Setembro Vermelho – Mês do Coração, organizou uma 
palestra sobre o combate ao tabagismo, um dos maiores 
causadores de doenças cardiovasculares.

A convidada foi a médica cardiologista Dra. Jaqueline 
Scholz, diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do InCor - HCFMUSP.

Setembro Amarelo 

Conversando sobre suicídio
No dia 11 de setembro toda a 

comunidade da ACTC – Casa do 
Coração se mobilizou na campanha 
de valorização da vida e prevenção ao 
suicídio.

Foi promovida uma roda de conversa com a psicóloga especialista na 
área, Luciana Cescon, colaboradora do Instituto Vita Alere de Prevenção e 
Posvenção do Suicídio.

Aprendemos juntos a importância de falar sobre nossos sentimentos e 
também de acolher, sem julgamentos, aqueles que estão sofrendo. 

Colocar o tema da prevenção do suicídio em debate é necessário para 
que as pessoas que estão em sofrimento extremo se sintam acolhidas e 
consigam superar esse momento difícil. Nestes casos, o acesso a serviços e 
profissionais especializados em saúde mental é essencial!.

Acervo Institucional
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Transportando Corações 

Já estamos de veículo novo
O novo veículo da ACTC – Casa do Coração já está rodando.
O veículo modelo DUCATO foi adquirida no mês de setembro, após a 

realização de várias ações no primeiro semestre, que captaram mais R$ 
150.000,00.

De coração agradecemos a contribuição de todos, nessa iniciativa.

Acervo Institucional

http://www.actc.org.br/?p=como-ajudar
http://www.actc.org.br/?p=informativo-actc
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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

Atividade Cultural Externa – Parceria AAAOC do Bem
Parceiros da ACTC – Casa do Coração desde 2014, a AAAOC do Bem é o conjunto de ações sociais sob 

responsabilidade da Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz (AAAOC), que ocorrem nos espaços 
físicos do clube e também fora dele, coordenadas pelo Conselho de Ações Sociais, composto por alunos, 
ex-alunos e colaboradores da Faculdade de Medicina da USP.

A ACTC – Casa do Coração utiliza o espaço do Clube gratuitamente para a realização de atividades lúdicas 
e de lazer. 

No mês de julho, como atividades diferenciadas do período de férias, foram promovidas duas atividades:
• 04/07 – Brincadeiras Livres no Parque
• 29/07 – Trilhas: desconbrindo a natureza.

Visita ao Empório Peter Paiva 20/09
Como parte do processo de aprendizagem da Atividade Adolescente Cultural, os adolescentes e educadoras realizaram visita ao Empório Peter 

Paiva. Na ocasião, além de realizarem compras dos insumos para a produção dos itens da linha “Essências do Coração”, tiveram a oportunidade de 
entrar em contato com novas ideias de produtos e orientações.

Projeto Ocupa São Paulo de Coração
Iniciado em janeiro de 2019, o Projeto Ocupa São Paulo de Coração, é uma ação 

conjunta das áreas de pedagogia e de psicologia, que procura transformar a cidade 
de São Paulo num equipamento de difusão para a formação plena da cidadania, do 
protagonismo e da inclusão escolar e social.

Como estratégia, foi elaborado 
um projeto voltado ao uso de espaços públicos e privados, considerados como 
extensão da Associação e do Hospital Foram feitas visitas e contatos, visando à 
formalização de parcerias e convênios- quando necessário. São Paulo é muito bem 
servida nesse sentido, tanto em relação a locais permanentes de atividades, como 
espaços para exposições temporárias.

O Projeto tem como objetivos ampliar a curiosidade; desenvolver o contato das 
crianças/adolescentes com diferentes áreas do conhecimento; e, ainda, propor uma 
reflexão sobre a importância dos cuidados com a cidade de São Paulo.

Ilustramos esse processo com as seguintes ações:
• 25/07 – Espetáculo Teatral - A Sombra do Vale
• 08/08 – Visita à Ocupação Lydia Hortélio/ Mirante do SESC Paulista 
• 23/08 – Visita à Exposição “Paisagens de Vicent van Gogh”, no Shopping 

Pátio Higienópolis.

It Brands Giveaway 24/09
O evento aconteceu na UNIBES Cultural, com a venda de roupas e acessórios de marca por um preço acessível. 

Todo o valor arrecadado foi revertido para seis organizações que oferecem apoio social (mais de R$ 14.000,00 
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 a equipe da IT BRANDS pela oportunidade.

SAVE THE DATE – ACTC – Casa do Coração 25 Anos

As comemorações ainda não acabaram. Reserve essa data!

DIA: 23 de novembro de 2019, das 11h às 15h
LOCAL: Sede da ACTC - Casa do Coração - Rua Osca Freire, 1.463 - Pinheiros

Venha comemorar conosco!

Espetáculo Teatral - A Sombra do Vale. Acervo Institucional

Visita à Ocupação Lydia Hortélio/ Mirante do SESC Paulista.  Acervo Institucional 

Visita à Exposição “Paisagens de Vicent van Gogh”.  Acervo Institucional

Acervo Institucional
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: 
O que é cardiopatia congênita complexa?

A designação “cardiopatia complexa” é, muitas vezes, confundida e mal 
interpretada na prática clínica da cardiologia pediátrica, uma vez que a existência 
de cardiopatias simples, mas com quadro clínico exuberante, e a ocorrência de um 
complexo de defeitos, com quadro clínico equilibrado, fazem certamente alterar o seu 
real significado.

Na prática, a conceituação de cardiopatias complexas pode decorrer da presença 
associada de defeitos, cuja correção cirúrgica anatômica seja ou de difícil execução ou, 
principalmente, de execução inviável. Esses casos orientam para a feitura de operações 
paliativas, com consequente evolução pós-operatória dificultada. Talvez seja este o 
elemento capital da definição de uma cardiopatia complexa, partindo-se, assim, da 
“premissa cirúrgica paliativa”, em face, atualmente, das amplas possibilidades de uma 
criança com cardiopatia congênita.

Dentro deste contexto, até cardiopatias acianogênicas podem ser incluídas como 
complexas, quando da presença e associação de hipoplasia de um dos ventrículos, 
quer por falta de desenvolvimento- por estar ligada à complacência alterada-, quer por 
desvios acentuados do sangue, do lado esquerdo para o direito do coração. Nesse 
quadro estariam classificadas a estenose pulmonar e aórtica valvar, associada à 
fibroelastose endocárdica e com  cavidades cardíacas correspondentes hipoplásicas; 
a síndrome de Shone (estenose mitral e subaórtica além da coartação da aorta) 
associada à fibroelastose endocárdica ou não, mas com ventrículo esquerdo (VE) 
hipoplásico, cor triatriatum e drenagem anômala parcial de veias pulmonares (DAPVP) 
com VE hipoplásico, interrupção do arco aórtico e comunicação interventricular (CIV) 
com ventrículo direito (VD) hipoplásico, comunicação interatrial (CIA) e hipoplasia 
mitral com VE hipoplásico, persistência do canal arterial e DAPVP com VE hipoplásico; 
transposição corrigida das grandes artérias e anomalia  de Ebstein com hipoplasia 
de VD; defeito total do septo atrioventricular (DTSAV) e VE hipoplásico, dentre outras 
similares.

Por sua vez, a inclusão das cardiopatias cianogênicas na categoria de cardiopatia 
complexa é mais numerosa, desde que haja hipoplasia de um dos ventrículos. Seriam 
aqui incluídas a transposição das grandes artérias (TGA) com VD hipoplásico, atresia 
das valvas atrioventriculares, direita ou esquerda, anomalia de Ebstein obstrutiva, 
atresia da valva pulmonar (AP) com e sem CIV, tétrade de Fallot com VD hipoplásico, 
dupla via de saída de VD (DVSVD), sendo este hipoplásico, criss-cross heart com 
VD hipoplásico, síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, dupla via de entrada 
ventricular, culminando com as cardiopatias complexas propriamente ditas, as que 
se acompanham de isomerismos atriais, direito e esquerdo, com inúmeros defeitos 
associados.

Em todas essas condições anatômicas, operações paliativas precoces são 
habitualmente realizadas, quer para aumentar o fluxo de sangue pulmonar nas 
operações de anastomose sistêmico-pulmonar, quer para diminuir este fluxo na 
bandagem pulmonar. Este passo inicial prepara o paciente para a correção funcional 
paliativa, tipo Fontan, na evolução temporal. Como cirurgia paliativa, há nela aspectos 
evolutivos desfavoráveis em face da persistência dos defeitos cardíacos que, não 
sendo corrigidos, dificultam a obtenção de uma melhor evolução.

Na maioria desses defeitos complexos e que requerem a correção funcional, tipo 
Fontan, torna-se, ainda, frequente a necessidade conjunta da correção de insuficiência 
de valvas atrioventriculares, direita e/ou esquerda, geralmente por plástica, além do 
reparo de drenagens anômalas de veias pulmonares, de estenoses e atresias de 
artérias pulmonares, dentre outras anomalias.

Por tudo isso, vale uma reflexão visando ao futuro da cardiologia pediátrica como 
um todo, em especial acerca dessas cardiopatias complexas que continuam, ainda 
hoje, a desafiar a argúcia clínica e a perícia cirúrgica.

Acreditamos que, em linhas gerais, afora o desenvolvimento e o conhecimento 
genético, bioquímico e celular mais amplos, úteis para a profilaxia e tratamento das 
cardiopatias congênitas, caso haja defeitos corrigíveis, a correção anatômica deva ser 
realizada ainda no período precoce da vida.

A expectativa da cura sempre permanece viva, desde que a busca continue 
a solucionar os aspectos etiopatogênicos, profiláticos e busque a conduta mais 
adequada na cardiologia pediátrica em geral, cujos progressos inegáveis alentam, 
hoje, o manejo da criança com cardiopatia.

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=75

mailto:debora%40actc.org.br?subject=
http://www.actc.org.br/?p=noticias-detalhe&noticia=75
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Notícias

Meu nome é Raquel Peres Houyashi, nasci 
em Uberlândia, Minas Gerais, tenho 45 anos. 
Por ser neta de japonês, buscando novas 
oportunidades de trabalho, fui, aos 18 anos, 
para o Japão, onde conheci o pai do meu filho. 
Sinto muita falta desse país maravilhoso, amo 
a cultura e o povo de lá.

Depois de quinze anos naquele país, após 
fazer meu pé de meia, retornei ao Brasil e 
consegui construir uma casa para minha mãe 
e comprar a minha. Achei que estava pronta 
para tornar realidade meu sonho de ser mãe. 
Felipe nasceu em 2008, esperávamos um 
garotinho saudável e forte como todos os 
pais sonham, porém meu filho, após alguns 
exames específicos, foi diagnosticado com 
Truncus Asterioso tipo II, uma cardiopatia 
complexa.

Diante da gravidade do caso, eu, meu 
filho e toda a minha aflição e angústia fomos 
encaminhados para o HCor em São Paulo. 
Felipe foi operado três dias depois. Foram 
os piores momentos da minha vida, era 
insuportável ver o meu pequeno, tão frágil, 
preso a tantos aparelhos e fios. Foi um pós-
operatório traumático, pois em menos de três 
horas após a cirurgia, tiveram que fazer outra 
intervenção. 

Foram meses de recuperação, marcados 
por um tempo de fisioterapias, aprendizado, 
medos, choros, mas muita fé. Enquanto isso, 
segurando a mãozinha do meu filho, pedia 
que ele não me abandonasse. 

Após três meses, ele teve alta, mas recebi 
uma terrível notícia: Felipe era portador da 
síndrome de Di Giorgio, uma doença de 
origem genética; é uma falha em um dos 
cromossomos que causa diversos problemas 
no feto e no desenvolvimento da criança. Foi 
difícil aceitar essa nova realidade, cansada 
e aterrorizada como eu estava. Mas Deus 
me ajudou e o tempo se encarregou de ir 
colocando as coisas nos seus devidos lugares.

ACTC – Casa do Coração: acolhimento e 
uma nova família

Hoje meu pequeno lutador já está com 11 
anos, fez três cirurgias, um cateterismo para 
colocação de stents nas artérias pulmonares 
e ainda tem pela frente mais intervenções. 
Porém, hoje, encaramos esse caminho por 
outra perspectiva, porque, além de contarmos 
com ótimos hospitais e médicos, temos o 

apoio e o acolhimento da ACTC – Casa do 
Coração.

Conheci a Casa do Coração através 
da assistência social do HCOR, pois, nas 
primeiras vezes em que viemos à cidade de 
São Paulo, não tínhamos condições de pagar 
hospedagem. Fomos muito bem acolhidos 
aqui, sou feliz por ter conhecido tantas 
pessoas queridas nesta jornada, Deus não me 
deu só um filho especial, mas também uma 
outra família, mesmo não sendo de sangue, e 
a ACTC – Casa do Coração tornou-se a minha 
segunda casa. 

Quando Felipe tinha oito anos, o seu 
pai nos deixou. Atualmente ele o visita 
quinzenalmente nos finais de semana. Dessa 
forma, somos só nós dois nessa jornada 
de idas e vindas a São Paulo, o que me 
impossibilita de trabalhar. Além disso, também 
o acompanho nas diferentes terapias de que 
ele precisa, entre elas, a AACD.

Dentre todas os serviços oferecidos na 
casa, preciso destacar a Atividade Maria Maria 
da qual participo frequentemente. Já havia 
tentado aprender a bordar anteriormente, 
porém sem sucesso, acredito que tudo tem 
seu tempo. Há mais ou menos um ano atrás, 
consegui aprender e me empenhar nos 
bordados e isso significou muito para mim. É 
muito prazeroso e gratificante olhar entre as 
cores e ver a minha criação. 

Adoro participar das oficinas artesanais, 
pois nesses momentos interagimos com outras 
mães e, ao pintar e criar, nos transportamos 
para outros lugares. Ao bordar, apaziguamos, 
momentaneamente, a nossa dor. O bordado 
acalma a minha alma.

 A nossa jornada é longa, árdua, por vezes 
cansativa, porém temos que ser persistentes, 
por nós e pelos nossos filhos, porque não há 
vitória sem lutas e a fé nos fortalece.  Juntas, 
uma apoiando a outra, creio que seremos 
sempre as mães do coração.  

“O bordado acalma a minha alma”
Mães / depoimento

Raquel (dir.) e seu filho Felipe (esq.).

Bordado do Projeto Coisas do Coração, 
produzido por Raquel, na Atividade 
Maria Maria.



O Reforço Escolar da ACTC - Casa do Coração vai além de um atendimento 
individualizado na busca por aquisição de conhecimentos. Antes de tudo, é 
preciso ter em mente que esta atividade educacional não significa somente 
uma ajuda com o dever de casa. Tampouco se trata de um recurso exclusivo 
das pessoas com dificuldades de aprendizagem, embora seja fundamental 
para elas. O reforço é um acompanhamento extra e necessário justamente 
para evitar momentos de tensão em ambiente escolar. Serve tanto como 
solução dos problemas de aprendizado já existentes, como também 
prevenção do “fracasso e evasão” 

escolar, decorrentes das ausências na rotina estudantil em virtude do 
tratamento de saúde.

O desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade e da 
criatividade são metas complementares que visam ao comprometimento e 
ao crescimento integral do participante, o que propicia uma visão crítica da 

realidade que o cerca e oportunidades 
de aprendizagem. mesmo distante do 
espaço escolar.

As crianças e adolescentes que participam deste atendimento 
educacional demonstram uma maior conscientização da importância da 
educação em suas vidas. O que pôde ser constatado através da afirmação 
de um dos participantes “Se tivesse a possibilidade de participar de um 
reforço individual em Jaíba/MG, eu não ficaria mais de recuperação. ” 

Crianças/ atividade

Você conhece a Atividade Brasileirinhos?
A Atividade Brasileirinhos tem como foco central 

a manutenção do vínculo com a aprendizagem e 
promoção da evolução educacional das crianças 
que, por estarem em tratamento em São Paulo, ficam 
temporariamente afastadas da escola.

É ministrada de Segunda a Sexta em dois períodos: 
manhã das 9h30 às 11h30 e tarde das 14h00 às 16h00.

São atividades pedagógicas elaboradas para 
crianças de 4 a 12 anos, com adesão voluntária. Nossas 
rotinas são formatadas ao longo dos anos, em função do 
tempo de permanência na instituição e da necessidade 
do acompanhamento clínico realizada no hospital.

A rotina envolve: roda da conversa, roda da leitura, 
atividades em grupo e atividades diversificadas. Os 
temas estão ligados ao cotidiano das crianças, em torno do qual os conteúdos multidisciplinares são 
trabalhados, nas áreas de língua portuguesa, matemática, artes e artesanato, leitura e contação de 
estórias. 

O Planejamento da Atividade é pensado e estudado 
por duas educadoras, buscando sempre temas que 
tragam novas descobertas e trocas de saberes. E 
para que ele aconteça da melhor maneira possível, 
utilizamos as estratégias de sequências didáticas e 
temas transversais, envolvendo o mundo que cerca o 
universo infantil de nossas crianças nos dias atuais.  

Buscamos, por meio de temas diversos, detectar 
a capacidade de cada criança e aprimorar conteúdos, 
fazendo com que compreendam novos assuntos 
durante o tempo de permanência na instituição.

Fazem parte, também, da Atividade Brasileirinhos 
as Aulas de Música na Sim! Escola de Música todas as 
terças; e as Aulas de Culinária na própria instituição.:
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Acervo Institucional

Reforço Escolar / atividade

Reforço escolar – Um atendimento 
diferenciado e necessário

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Acervo Institucional
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Lá em casa

Linhas de atuação e 
resultados de Janeiro a 
Setembro de 2019

Hospedagem 
13.489 Pernoites  

Alimentação
74.663 Refeições Oferecidas

Serviço Social
4.431 Procedimentos

Serviços Terapêuticos
1.479 Atendimentos 

Desenvolvimento Pessoal  
e Inserção Social
2.446 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

Nova Parceria - Naninhas do Bem SP e ACTC - Casa do Coração

O projeto Naninhas do Bem SP realiza campanhas 
de doação de bonecos (naninhas) para crianças e 
adolescentes que estão em tratamento de saúde. 
Uma forma importante e sensível de proporcionar 
carinho e aconchego em momentos de insegurança 
aumentada.

Nas Oficinas de Brinquedos da ACTC - Casa do 
Coração, foi proposto que este projeto ganhasse 
um toque especial. As mães/acompanhantes foram 
convidadas, junto com as crianças, a customizar a 
naninha escolhida com um coração ornamentado por 
elas mesmas, como forma de simbolizar o coração da 

criança.
A atividade acontece periodicamente e um clima calmo, acolhedor e cheio de afeto sempre 

toma conta deste momento. Assim, os potenciais efeitos terapêuticos das naninhas se ampliam a 
todos na Casa.

Ação Voluntária – Rimini Street

No dia 16/08 recebemos na Sede da ACTC – Casa do Coração o grupo de voluntários da empresa Rimini 
Street. 

Na ocasião, o grupo promoveu um momento de recreação e integração com as crianças e adolescentes 
presentes na instituição, com atividades de pintura e massinha.

Foi uma manhã alegre e descontraída. 

Palestra sobre Gênero e Feminicidio 

O Serviço Social da ACTC – Casa do Coração promoveu, na tarde do dia 30 de 
julho, palestra sobre Gênero e Feminicídio, pela psicóloga Sueli da Silva Machado. 

Ação “Mão na Massa”

Aconteceu no dia 17/08, a Ação “Mão na Massa”, 
com a elaboração e participação do Atados - Juntando 
Gente Boa e a empresa UBS.

O grupo realizou uma transformação no muro 
de entrada da Unidade II, uma oficina de cadernetas 
recicláveis e um plantio vertical na Sede da ACTC – Casa 

do Coração. Foi uma manhã deliciosa com muita interação e aprendizado.
Nosso muito obrigada a todos os envolvidos!

Gravidez na Adolescência da Paciente Cardiopata

No dia 21/08, o Serviço Social da ACTC – Casa do Coração, com o objetivo de 
informar e orientar os adolescentes, promoveu um evento para discutir a gestação na 
adolescência da paciente cardiopata.

A convidada foi a Prof. Dra. Walkiria Samuel Avila, Médica Responsável pelo Setor 
de Cardiopatia e Gravidez e Planejamento Familiar da Unidade Clinica de Valvopatia do 
InCor-HCFMUSP, que, em uma roda de conversa, fez um bate papo com os usuários e 
acompanhantes, tirando dúvidas e orientando sobre fatores de risco, a importância do 

planejamento familiar e da aderência ao tratamento. 

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 • 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 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.

IRMA E RENATO SOUZA:

EMPRESA RIMINI STREET:

BELTER:
Claudio Emboava 

ATADOS - JUNTANDO GENTE BOA 

EMPRESA UBS

FIAP:
Beatriz Fernandes Zeferino

PHOMENTA:
Patricia Alencar

JOHNSON & JOHNSON:
Alexandre Fernandes de Almeida 
Cardoso
Cláudia Fernandes Fontes
Fernanda Mota Carvalho
Matheus Silveira Miguel

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

Agradecimentos

PESSOAS JURÍDICAS: 100% Eventos, Adriana Percussi Assessoria em Eventos, 
AirCam, Além da Mídia Comunicação Visual, Aloha Cook, Associação Amigos 
do Coração, Bossa Nova Festas, Cadastra Marketing Digital, Casa Berenguer, 
CauChocolates, Correndo Personalizados, Cozinha da Mazzô, DaCasa Aluguel de 
Material para Festas, Entreposto, Escola Paulista de Enfermagem – UNIFESP, Green 
People, Infonetware, Instituto Alana, Kore Produções Culturais, Lindoya, Mario 
Azevedo Gastronomia, Nubank, TermoPrag Controle de Pragas, Track&Field, Três 
Corações, Turcatto Estofados e UBS Brasil Serviços de Assessoria Financeira LTDA.
PESSOAS FÍSICAS: Alexandre Sedola, Ana Egloge Stellato Sedola, Andrea Adm., 
Anízio Sabino de Paula, Antonio de Souza, Camila Takáo Lopes, Carla Ulhoa, 
Cláudia Seefelder, Claudio Nogueira Clausen, Débora Yocida Necchi, Denise 
Abdalla, Eliane Lacerda Abreu, Fatima Michell, Gabriel Magalhães Volpi, Guilherme 
Sampaio, Iris Kaufmann, Irma Souza, Liane Ralston Bielawski, Lorena Mattias, 
Lucia Helena Toledo Faria, Luciana L. Pereira, Luiz Carlos Francisco Jr., Luiz Carlos 
Ribeiro da Silva, Manoel Francisco Gomes, Marcos Vinicius Lopes de Almeida, 
Maria Eugênia Alves, Mariana Lemos Amaro, Mônica Pimentel de Vassimon, 
Patricia Bresser, Rafaella Manoni, Sônia Francis Fakhoury, Tatiana Kamioka, Teresa 
Cristina Ralston Bracher, Teresa Cristina Vendramini, Theotonio Mauricio Monteiro 
de Barros, Valéria Cardoso, Verônica Fraidenraich e William Acaui Figueiredo.

Cadastra
Gol Linhas Aéreas

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


