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Bordando Design - Ampliando horizontes e bordando
esperanças

nossa missão

Todas as vezes que chega
à ACTC um novo projeto a ser
executado surgem vários sentimentos. No primeiro momento, a incerteza e a insegurança
tomam conta da casa, depois
com o beneficio do tempo,
olhando retrospectivamente
Galeria Vermelho durante o para tudo que já foi executaleilão das peças do Projeto do, estes sentimentos se transBordando Design.
formam em força e garra para
mais uma empreitada.
Com o Bordando Design não foi diferente. Claudia Moreira
Salles e Baba Vacaro, curadoras do projeto, duas pessoas novas
na casa, cheias de idéias e com diferentes formas de trabalho,
causaram certa estranheza no primeiro momento, pois a quantidade de novos materiais a serem trabalhados deixou as mães
e pais* bordadeiros inseguros de sua capacidade.
Vários testes começaram a ser feitos e de repente apareceram trabalhos maravilhosos. A exemplo do trabalho da Kimi
Nii, caixinhas de cerâmica perfuradas foram distribuídas a estas
mães e pais, que as devolviam bordadas e no mesmo momento pediam outra para bordar. No final, para eles, foi um enorme
prazer trabalhar com a cerâmica.
Esses projetos são sempre enriquecedores. O contato com
novas idéias, propostas e materiais entram para o dia a dia de
mães e pais, que começam a trabalhar mais soltos com a idéia
de que o bordado não tem limites.
A montagem da exposição foi executada por Eduardo Brandão e Marcos Gallon na Galeria Vermelho, com muito empenho
e cuidado para colocar os trabalhos lado a lado, respeitando o
diálogo existente entre eles. No dia da abertura e leilão de parede, estávamos apreensivos, por ser no meio de um feriado.
Achávamos que não viria muita gente. Aos poucos a galeria foi
enchendo e o resultado do leilão ficou muito acima das expectativas. O total arrecadado foi de R$ 230.200,00.

Exposição das peças do Bordando Design, realizada na Galeria Vermelho.
Fotos de Rafael Cañas

O valor financeiro arrecadado é importante para a ACTC,
mas o maior retorno para nós é ver o envolvimento de novas
pessoas com o nosso trabalho e o interesse da mídia em mostrálos.
Queria deixar aqui um agradecimento a todos os que colaboraram para que este projeto se concretizasse e em especial
para as mães e pais que mostraram mais uma vez do que são capazes e que, com muita dedicação e esforço, criaram os seus trabalhos. Para Claudia Moreira Salles, Baba Vacaro, Eduardo Brandão e Marcos Gallon por toda dedicação e empenho conosco.
Nosso muito obrigada!!!
por Susana Steinbruch
Membro da Diretoria da ACTC
* Pais - Este ano tivemos dois pais acompanhantes de seus filhos. Vendo o trabalho das
mães e o retorno financeiro que este trabalho trazia, resolveram aprender a bordar. Eles
participaram do projeto da Kimi Nii.

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.
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certificações e premiações
• CEAS/CNAS – Certif. de Filantropia – Resol. Nº 33 de
16/04/00 – Publ. no D.O.U. em 26/04/02 - Em processo
de renovação
• COMAS nº 274/2002 – D.O.M. em 12/02/03 - Renovação em 04/06/2014
• DRADS/SEADS/COFAS – nº 5497 – Publ. no D.O.M.
em 09/12/02 - Válido até 01/03/2012
• CMDCA nº 941/CMDCA/2002 – Publicada no D.O.M.
em 03/04/02 - Válido até 03/05/2014
• CONSEAS – Certif. de Inscr. nº 0029/SP/99 – Publ. no
D.O.E. em 20/07/00
• Utilidade Pública Federal – Port. 336 de 02/05/00
Publ. no D.O.U. em 03/05/00 - Válido até 30/04/2011
• Utilidade Pública Estadual – Dec. 47172 de 02/10/02,
Publ. no D.O.E. em 03/12/02 - Válido até 06/06/2012
• Utilidade Pública Municipal – Dec. 38.824 de
16/12/99, Publ. no D.O.M. em 17/12/99 - Válido até
16/08/2013
• Certificado no Conselho Regional de Psicologia
de São Paulo – CRP/SP 3822/J - 21/05/09 - Válido até
15/05/2013
• Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - CAT
- Declaração de Isenção de ITCMD – Processo 51224801602/2011 - 22/09/2011 - Válido até 21/09/2012
• Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania - SP
- Certificado de Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos - Decreto 46.655/02 - Válido
até 22/08/2012
• Prêmio WIZO – 2011 - Dia Internacional da Mulher
– Homenagem prestada pela Organização Feminina
WIZO de São Paulo à Sra. Teresa Cristina Ralston Bracher,
membro da diretoria da ACTC, em reconhecimento ao
trabalho desenvolvido pela ACTC.
• Prêmio Criança - ABRINQ – 2009 – Atividade Brasileirinhos classificou-se entre as 10 iniciativas finalistas
do prêmio, que tem como objetivo identificar e reconhecer projetos diferenciados de organizações sociais
e empresas que atuam com crianças de 0 a 6 anos, gestantes ou parturientes.
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• Certificado de Tecnologia Social - Fundação Banco
do Brasil – 2009 – Certificado conferido ao Projeto de
Mensuração de Impactos Social, classificando-o como
uma Tecnologia Social, ou seja, um produto, técnica
ou metodologia replicável, desenvolvido na interação
com a comunidade e que represente efetiva solução de
transformação social.
• Selo Organização Parceira – Centro de Voluntariado
de São Paulo – CVSP - 2010/2009 - 2008/2007 - selo
conferido às organizações sociais que mantém parceria
ativa com o CVSP e que oferecem um programa de voluntariado organizado, atuante e transformador.
• Prêmio Betinho de Cidadania 2006 – Menção Honrosa – O Projeto Maria Maria recebeu este certificado
em solenidade realizada pela Câmara Municipal de São
Paulo.
• Certificado de Livro Altamente Recomendável –
FNLIJ – 2005 - O Livro “Linhas da Vida: Bordando as
Histórias dos Nossos Corações”, recebeu este certificado
em solenidade realizada na 12ª. Bienal Internacional do
Livro – RJ.
• Prêmio Bem Eficiente - Kanitz & Associados – 2004
– A ACTC classificou-se na premiação bianual creditada
às 50 entidades que alcançam reconhecimento pelo
desempenho profissional, resultados financeiros e
operacionais, transparência e impacto social em nível
nacional.
• 2º Prêmio Max Feffer de Design Gráfico – Categoria
Editorial – 2003 – O Catálogo “De Coração para Coração”, produzido pela artista plástica Letícia Moura, do
Estúdio Letícia Moura, ganhou em primeiro lugar este
prêmio, criado com o objetivo de reconhecer o talento
e valorizar trabalhos desenvolvidos pelos profissionais
brasileiros que transformam papel em arte.
• ABRINQ – Fundação ABRINQ - Prêmio Criança
2000 – A ACTC classificou-se entre as vinte finalistas.

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: A+ comunicação
diagramação: Débora Pinto Carneiro
textos: ACTC
revisão: Norma Seltzer Goldstein
impressão: Gráfica Sonora
Tiragem: 3.100
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destaques

Doe órgãos!
Texto publicado no site www.vyaestelar/comportamento, de Regina C. Wielenska, psicóloga analíticocomportamental, Mestre e Doutora em Psicologia Experimental pela USP, autora de artigos científicos e coautora de livros infanto-juvenis, que mantém regularmente a coluna “Comportamento” no portal de internet
Vya Estelar.

Córneas, rins, fígado, pâncreas, coração, pele, ossos...
Há aproximadamente 28 anos, nesta época do ano, recebi um
especialíssimo presente de Natal: uma córnea, que me restituiu a
visão do olho esquerdo, prejudicado por uma doença congênita.
Como de praxe, nunca soube uma linha sequer das condições da
morte do doador ou de sua identidade. No entanto, sinto a cada
dia os efeitos da doação de órgãos.
Com facilidade digito as palavras dessa coluna. Vi o queijo
derretido espalhar-se como ouro líquido na superfície do pão. A
decoração de Natal da Avenida Paulista, esta também pude ver.
O sorriso dos amigos, cada por do sol, meus olhos inchados depois de chorar, a cara amorosa e o corpo inerte de minha mãe,
tudo isso vi porque uma família aceitou doar as córneas de um
ente querido que não mais poderia estar neste vasto e estranho
mundo. Triste generosidade de uns, saúde de outros. Este foi um
gesto de absolutamente anônima amorosidade. Para a família do

(a) doador(a) só tenho palavras de gratidão. Queria que minhas
sensações e palavras fossem magicamente depositadas aos pés
dos sobreviventes, e que elas lhe narrassem em detalhes tudo
que as antigas células de quem se foi me ajudaram a viver.
Ninguém morre mais cedo por se inscrever como doador de
órgãos. Apenas ajuda um (des)semelhante a viver melhor depois
que a vida já tornou mesmo inviável. Famílias, peço que vocês
pensem nisso. A morte de quem se ama vai doer um mesmo tanto, porém é acrescida de uma reconfortante pitada de esperança
e serenidade.
Caro irmão, ou cara irmã, um dia (espero que esta hora demore um tanto!) eu estarei ao seu lado para contar tudo que vi
depois que você se tornou imaterial. Por favor, nesta hora tenha
a paciência de me colocar a par desta misteriosa coisa de vida
após a vida.

Dia das Crianças na ACTC
Evento foi realizado pela equipe de funcionários do Hospital HCor, que contou com presentes e muita festa.
No dia 15 de outubro, a equipe de
funcionários do Hospital HCor deu um
presente muito especial para as crianças da ACTC.
A festa, que acontece anualmente,
foi promovida e realizada voluntaria-

mente por eles, na sede da Associação.
Todos os preparativos e a realização do evento, ou seja, os itens do Buffet, as bebidas e os presentes, foram
previamente arrecadados e doados.
Além disso, o pessoal do HCor esteve

presente para organizar o espaço e fazer uma festa bem bonita e animada.
Agradecemos de coração pelo
apoio.

Mensagem da Fonoaudiologia
Texto produzido pela Fonoaudióloga Elda Ayres.

A fonoaudióloga Elda Ayres realiza
atendimento na ACTC. Foto: Douglas Garcia.

Há mais de um ano fui indicada
para fazer um trabalho na ACTC “detectando problemas” que fossem pertinentes à área da Fonoaudiologia.

Embora alguns profissionais achassem
importante, seria preciso justificar a
presença de um fonoaudiólogo junto
à equipe.
Hesitei num primeiro momento,
não porque não tivesse profissionalismo, mas, porque “o coração” talvez não
agüentasse as “emoções” (E... tem sido
tantas!!!).
Então, despretensiosamente, cheguei à ACTC, conheci “A Equipe”, mães,
crianças, e, comecei a desenvolver um
projeto: “Como a Fonoaudiologia pode
atuar e auxiliar crianças, adolescentes,
mães, acompanhantes e profissionais
desta casa?”

É claro que não esperava, em um
primeiro momento, compreensão e
entendimento de “minha linguagem
fonoaudiológica entusiasmada” (o que
de fato se confirmou).
Quando Raquel pediu um Projeto
para apresentar à Diretoria, só uma
certeza importava: quer ele fosse aprovado ou não, mais profissionalismo,
sentimento e envolvimento não seriam possíveis.
Amei ter sido contratada e fazer
parte dessa equipe multidisciplinar.
Amei poder dividir minhas experiências e conhecimentos científicos com
profissionais, mães, cuidadores e paoutubro/ novembro/ dezembro
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cientes da ACTC.
Embora a conduta terapêutica não
seja convencional pela própria dinâmica, freqüência, permanência e ocorrências da ACTC, o trabalho é intenso,
sério e gratificante.
Hoje, com mais de um ano de atuação (orientações, terapias individuais ou em grupo), 224 atendimentos/
mães e/ou acompanhantes; 318 atendimentos crianças e/ou adolescentes;
43 encaminhamentos a outros profissionais para elucidação diagnóstica
e melhor desempenho do trabalho;
9 palestras ministradas a mães e/ou
acompanhantes; 8 mini palestras para
crianças e/ou adolescentes; 229 participações em reuniões gerais e técnicas,
discutindo casos em grupo e/ou individualmente com diversos membros

da equipe para garantir a interdisciplinaridade do trabalho; diagnóstico de
várias patologias comuns (respiração
oral, deglutição atípica, disfunção de
SSMO, hábitos orais inadequados, dificuldades de aprendizagem), só posso
reiterar a importância da presença de
um fonoaudiólogo nesta Associação.
E... quando passo pelo refeitório,
corredores e outras dependências deste prédio, alguém me segura pela roupa dizendo - ”Elda, vamos, a música já
tocou”, ou... Quando sou abordada por
alguém com “olhar muito tímido e ansioso” perguntando - “Você é a Fono?.”...
Respondo acolhedora, segura e feliz: Sim, sou a Fono da ACTC!!!
... E... completo em pensamento:
Com muito orgulho!!!

Elda em dois momentos no atendimento: Foto
1 - Palestra com as mães/acompanhantes;
Foto 2 - Palestra com as crianças/adolescentes.

ACTC 17 Anos
Festa de comemoração contou com muita animação do público presente. Fotos de Claudia Mifano.
No dia 30 de novembro comemoramos, junto com amigos e colaboradores, os 17 anos da ACTC.
Realizada na sede da associação, a festa teve inicio às
17h, com a recepção dos convidados. Logo após, às 18h,
iniciaram-se as apresentações artísticas com o show do
Mágico Anthony, que sempre encanta crianças e adultos
com seus truques e mágicas.

feitava o cabelo de todos, além de distribuir esculturas de
bexigas.
Às 19h, a festa ficou por conta do Grupo Batuntã, trio
musical que interagiu com todos, apresentando um repertório de músicas populares brasileiras e marchinhas.

O Trio do Grupo Batuntã agitou o público com seu animado repertório.
Todos os convidados prestigiaram a apresentação do Mágico Anthony e seu
companheiro de sempre, o Jacaré.

Durante todo o evento, os convidados puderam experimentar o delicioso Buffet preparado e oferecido por nossos parceiros. Agradecemos em especial a participação da
Sra. Nina Horta, Sra. Marizete Gonçalves Ferreira, Sra. Dalva
Teodoro de Souza, o Ateliê Elena Stein, o Buffet Ginger e
Venews Bebidas, pelas doações realizadas e pela presença
na organização do evento.
Da esq para dir. : Dr. Aloisio
Lewandowski, diretor vicepresidente da Fundação
Zerbini; Teresa Bracher,
vice-presidente da ACTC;
Theotonio Monteiro de
Barros, presidente da ACTC e
Sérgio Loyola, Coordenador
Administrativo Social da
Fundação Salvador Arena.

No espaço ocupado pela Atividade Brasileirinhos, as
crianças e os adolescentes contaram com o ambiente criativo da Atividade de Recreação Cabeleireiro e Maquiagem
Fashion, da empresa Brasil Promoshow, que pintava e en4
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Outra surpresa foram os lançamentos no Bazar, como
o calendário de 2012, elaborados com as obras do Projeto
Rios da Minha Terra, além dos novos produtos do Artesanato Maria Maria, peças únicas, com lindos bordados, aplicados em bolsas, colchas, almofadas, panos de pratos, pijamas, camisolas, fraldinha de boca, jogos de toalha, porta
lenço etc.
Para completar a festa, os adolescentes, mães, crianças,
funcionários, voluntários, juntamente com os demais convidados, caíram na dança, numa autêntica balada.
Comemorar os 17 anos de existência da ACTC com a
presença de crianças, adolescentes, mães/acompanhantes, associados e amigos que se mobilizaram em torno da
causa, garante sempre ótimos momentos de integração e
diversão.

Na Balada dos Adolescentes, todos caem na dança e se divertem, ao som
de muita música.
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ACTC participa de Bazares Beneficentes de Natal

Organizado pela ceramista Paula Almeida e por Malu Bresser Pereira, os eventos foram mais uma oportunidade de
divulgação do Artesanato Maria Maria.
Com o apoio de Mônica Vassimon, membro da Diretoria
da ACTC, de 30 de novembro a 20 de dezembro, o Artesanato Maria Maria esteve presente no Bazar de Natal do Atelier
Paula Almeida.
A ACTC também foi convidada mais uma vez, por Malu
Bresser Pereira, a participar do Bazar de Natal organizado em
sua própria residência, de 01 a 04 de dezembro.
Esses eventos sempre são uma ocasião para expor, divulgar e vender para outros públicos os produtos do Artesanato
Maria Maria, bordados pelas mães/acompanhantes da instituição.
Agradecemos pelo apoio e pela oportunidade!

Associação Resgate
hospedado na ACTC

Produtos do Artesanato Maria Maria no Bazar de Natal, organizado por
Malu Bresser Pereira.

Santista

homenageia

adolescente

Igor Rocha, de 17 anos, que aguarda o transplante cardíaco, recebeu a camiseta oficial do clube com o autógrafo do
jogador Neymar

Da esq. para dir. : Regina Varga, Coordenadora
da ACTC; Alípio Labão, Diretor de Ações Sociais
da Resgate Santista; Igor Rocha e Silvana
Fanti, Assistente Social da ACTC.

A diretoria da Associação Resgate Santista tomou conhecimento da emocionante história de Igor na matéria veiculada em 18 de novembro, no Globo
Repórter e no dia 04 de dezembro, a ACTC recebeu com muito prazer o diretor
de ações sociais da Resgate Santista, Alípio Labão para uma homenagem mais
do que especial.
Recepcionado na Unidade 2 - Casa do Adolescente pela Coordenadora da
ACTC, Regina Amuri Varga e pela Assistente Social Silvana Fanti, Alípio veio conhecer o trabalho desenvolvido pela entidade e trouxe de presente para Igor
Rocha, de 17 anos, que se encontra na fila para receber um transplante de coração, uma camiseta oficial do Santos Futebol Clube, autografada por seu grande
ídolo, o jogador Neymar.

Faça diferente, multiplique seu presente!
PHILIPS promove ação social de Natal em prol de entidades do Terceiro Setor.
Em 05 de dezembro a PHILIPS DO BRASIL lançou uma campanha de Natal
que ajudará quatro instituições, entre elas a ACTC.
A campanha denominada Doação às Instituições - “Multiplique seu Presente”
é uma ação voluntária, na qual os interessados se inscrevem pelo site da empresa, e votam em determinadas instituições para receberem doações da PHILIPS.
Para que o voto seja valido, os cadastrados têm que enviar o código de qualquer
produto PHILIPS que possuam.
A votação ocorrerá até o dia 06 de janeiro e a entidade mais votada receberá
uma doação de até R$ 50.000,00. O resultado será divulgado no dia 19 de janeiro
de 2012.
Para mais informações sobre essa ação acesse o site www.philips.com.br/
multipliqueseupresente.
O resultado também será divulgado na próxima edição do Informativo da
ACTC, veiculado no mês de abril.
Peça produzida pela Philips para a divulgação
da ação.

outubro/ novembro/ dezembro
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Encontro Fenomenal
Crianças e adolescentes da ACTC são convidados para conhecer o jogador Ronaldo Fenômeno. Texto escrito pelas
educadoras Bruna Alves e Cinthia Goulart.
No dia 20 de dezembro, a ACTC foi convidada pela Assessoria de Imprensa do ex-jogador Ronaldo Fenômeno
para participar de uma tarde de autógrafos em sua empresa de marketing esportivo, a Nine Entertainment.
As crianças e os jovens ficaram ansiosos diante da possibilidade de conhecer pessoalmente um dos maiores atletas do mundo: Ronaldo Fenômeno.
A organização disponibiizou apenas 5 vagas para esse
encontro. Como a Associação estava cheia, no dia anterior
sorteamos os jovens e as crianças que participariam.
Muito receptivo e acolhedor, Ronaldo recebeu o grupo,
tirou fotos e autografou camisetas e cadernos. Além disso,
a visita teve direito a pipoca, refrigerante e uma sacola de
brindes da empresa. O quinteto se divertiu bastante.

Crianças e adolescentes em evento no qual conheceram o jogador
Ronaldo.

Final de ano na ACTC
Eventos marcam as comemorações do Natal e do Ano Novo.
O mês de dezembro é marcado pelas tradicionais confraternizações de Natal e Ano Novo.
Na ACTC também comemoramos essa época tão
especial!
Para iniciar os festejos, além dos enfeites distribuídos por toda a Associação, no dia 14 de
dezembro, a vice- presidente da ACTC, Teresa
Cristina Ralston Bracher ofereceu a todos os funcionários, prestadores de serviço e voluntários o
Almoço de Final de Ano, realizado no restaurante Bovinu’s.
O evento foi o momento para festejar as conquistas
alcançadas e desejar boas energias para o ano que se inicia, como sintetizou a fala de nosso presidente, Theotonio
Mauricio Monteiro de Barros, em seu discurso, ao final da
comemoração.

Funcionários, prestadores de serviço e voluntários reunem-se no Almoço
de Confraternização e prestigiam o discurso do nosso presidente,
Theotonio Mauricio Monterio de Barros (foto da direita).

No dia 20 de dezembro, o almoço aconteceu na Sede da
Instituição, e contou com a participação das mães/acompanhantes, crianças, adolescente e funcionários. Para esse
evento, as mães e a culinarista Rita Bonifácio, preparam um
cardápio especial, com comida e sobremesas deliciosas.
Novamente a vice-presidente Teresa Cristina Ralston
Bracher presenteou a todos com uma surpresa. Trouxe para
animar o almoço com as mães/acompanhantes o “Concerto Natalino Músicos do Futuro“, da Associação Músicos do
Futuro, que realizaram uma emocionante apresentação,
com lindas canções.
O projeto de Taboão da Serra, que completou quinze
anos de atividade em 2011, foi implantado pelo maestro
Edison Ferreira do Nascimento Junior, desenvolve atividades musicais com crianças e jovens em situação de vulne6
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rabilidade social, atingindo também as comunidades, escolas estaduais e municipais e a sociedade como um todo,
através de apresentações, eventos e espetáculos.

A vice-presidente da ACTC, Teresa Bracher apresenta os músicos da
Associação Músicos do Futuro (foto da esquerda), que se apresentaram
antes do Almoço com as mães/acompanhantes (foto da direita).

No dia 23 de dezembro foi a vez de as crianças e os
adolescentes se divertirem numa festa com presentes, karaokê, piscina de bolinhas, lanches, doces e bebidas. Nesse
evento contamos com o apoio da Brasil Promoshow e do
Sr. Aldo Senna Franco, que contribuíram com o serviço de
recreação.
Não faltou a presença do bom velhinho, Papai Noel,
que distribuiu os presentes doados pela Sumaré Sports
Água e Studio, Flandres Comercial Global de Varejo Ltda.,
Sra. Trayce e Sra. Luisa Bielawski, para todas as crianças e
adolescentes, além de panetones para as mães/acompanhantes, doados pelo Sr. Alexandre Sedola e pela Sra. Ana
Egloge.

Na Festa de Natal das Crianças, mães/acompanhantes e funcionários
divertem-se com o karaokê (foto da direita) e as crianças ficam muito
felizes com a visita do Papai Noel (foto da esquerda).

A ACTC agradece de coração a todos os que
contribuíram para a realização dessas comemorações!
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momento do parceiro

“A ACTC faz um trabalho grandioso, com muita dedicação, e
aproveitando o próprio slogan da casa - “de coração”!”
Foi assim que Aldo Senna Franco descreveu a importância de apoiar o trabalho da ACTC como voluntário.
Como comemoração do Dia Internacional do Voluntário, festejado no
dia 05 de dezembro, disponibilizamos
a seção “Momento do Parceiro” para o
voluntário Aldo Senna Franco contar a
sua experiência de trabalho na ACTC.
Aldo é transplantado cardíaco
há mais de 22 anos e trabalha como
agente de viagem. Está na ACTC desde 1998 e atualmente atua como voluntário na área de recreação, todas as
terças-feiras.

Atualmente a ACTC conta com 29
voluntários, que colaboram em todas
as Linhas de Atuação: Hospedagem,
Alimentação, Serviço Social, Apoio
Psicológico e Desenvolvimento Social
e Inserção Social. Também há colaborações nas áreas profissionais específicas, como revisão de textos, assistência médica, assistência odontológica
dentre outros.
A seguir alguns trechos da entrevista realizada com Aldo:

ACTC - Qual foi o motivo que despertou o interesse em realizar
trabalho voluntário?
ALDO - Não saberia dizer um motivo
específico, porém na década de 90,
consciente dos problemas de saúde
enfrentados na minha pouca idade, eu
havia recebido ajuda de muitas pessoas
que mal conhecia, e que não eram voluntários formalmente, mas já faziam
esse papel sem mesmo saber. Todas
essas pessoas incógnitas, com que
tive o privilégio de conviver durante
momentos difíceis da vida, foram às
grandes responsáveis pelo meu pronto restabelecimento pós-transplante
cardíaco. Pensei durante algum tempo
sobre isso e acabei me engajando no
meu primeiro trabalho voluntário aqui
na ACTC.

faziam passeios com as mães e crianças de final de semana. Entrei nesse
grupo de voluntários, composto pelo
Mena, o Marcos Fernando e eu. Logo
em seguida o Sérgio se engajou nos voluntários, e subdividimos o grupo em
dois – Mena e Sérgio aos sábados; Eu e
o Marcos aos domingos!

ACTC - Conte como começou sua
história na ACTC.
ALDO - Eu estava fazendo um exame
de rotina no InCor e tive acesso a uma
brochura que falava do trabalho realizado na ACTC. Quis conhecer a instituição e telefonei no número indicado
no papel. Conversei com a responsável
da época (1998 / 1999), dizendo que
gostaria de participar de alguma atividade em que pudesse ajudar a Associação. Naquele tempo existia um programa incipiente de voluntários que

ACTC - Por que apoiar a ACTC?
ALDO - As pessoas que me conhecem
sabem que sou transplantado cardíaco
há mais de 22 anos e os problemas que
enfrentamos no dia a dia nos esgotam
muito. Porém, só aqueles que enfrentam realmente um problema de saúde
podem mensurar o desgaste pessoal e
familiar que isso acarreta. Sem contar
a preocupação constante do perigo de
perder a vida para a doença. Essa batalha deve ser enfrentada com muita
perseverança e fé e eu não poderia ficar de fora. Acho que esse é o principal
motivo de apoiar a ACTC, que hoje é
referência no atendimento a crianças
cardíacas no Brasil.
ACTC - O que você pensa do trabalho da ACTC?
ALDO – Como já havia mencionado na
pergunta anterior, a ACTC faz um trabalho grandioso, com muita dedicação,
e aproveitando o próprio slogan da
casa - “de coração”! Percebo nas mães
e crianças com que tenho contato ás

Aldo (dir.) com Raquel Pacheco (esq.),
coordenadora do voluntariado da ACTC.

terças-feiras, uma alegria e paz de espírito, que seria quase impossível se
elas não estivessem instaladas na Associação.
ACTC - Como é desenvolver um
trabalho voluntário na ACTC?
ALDO - Bem, nunca tive dificuldade em lidar com crianças, então acho
meu trabalho voluntário aqui na ACTC
muito prazeroso. Sempre comento que
ganho mais das crianças do que elas de
mim. Tenho também a oportunidade
de conversar com algumas mães, que
muitas vezes me questionam sobre
assuntos do transplante, quando elas
ficam sabendo que sou transplantado
cardíaco. Acho que essa troca de informações é importante e traz mais segurança sobre as dúvidas que elas têm
sobre o futuro de seus filhos.

Aldo (centro) com alguns adolescentes na
Festa de 14 anos da ACTC, em 2008.

outubro/ novembro/ dezembro
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portas abertas

Voltem sempre!
Nos meses de outubro, novembro e dezembro, recebemos muitas visitas, que vieram conhecer de perto as atividades e
os trabalhos desenvolvidos pela ACTC. Agradecemos o interesse e aguardamos o retorno de todos.
• AIESEC
- Rafaela Carvalho de Abreu
• SENAC
- Melissa Bezerra
- Samantha Vidotto
• Universidade Presbiteriana Mackenzie - Curso de Jornalismo
- Mariana Collini
• Centro Universitário Belas Artes
- Thais Serra

• Gabriela Samira San Martin Lahud
• Sumaré Sports Água e Studio
-Juliana Burgiaca
• SENAC - Santana
- Danielle Santos Barbosa
- Igor Silva
- Kamilla Aline Carvalho
- Lucas Alves
- Nagila Alice
- Yan Henrique de Souza Santos

• Associação Resgate Santista
- Alípio Labão
• Diogo Villar
• Mariana Villar
• CSN - Companhia Siderurgica Nacional
- Barbara Casarin
- Rosana C. N. Pereira Esteves

PESSOAS FÍSICAS
Alexandra D. M. Nolasco
Alexandre Sedola
Ana Egloge Stellato
Ana Paula S. M. de Pinho S. Silva
Antonio Gomes Amorim
Ari Weinfeld
Aurélia Lizete de Barros
Beth Paschoal
Clara Polizeli Cavaller
Claudia Mifano
Cristina F. M. Elias
Dalva Teodoro de Souza
Danielle Correa Pedroso
Débora Marques
Delma Cordeiro Marujo
Diogo Villar
Douglas K. Watanabe
Elena Stein
Francisco Eduardos Mendes Vocpe
Gabriela Samira San Martin Lahud
Gretha Rossini
Gustavo Matuck de Paulo Lico
Isabela Malizia Ribeiro dos Santos
Ivone Rizalla Abdo
Jean Marc Etlin
Katia Regina
Kely Nascimento
Lais da Silva Crochik

Letícia Moura
Luis Terepins
Luisa R. Bielawski Carracedo
Marcus Vinicius Villa Bretherick
Maria M. B. Whitaker
Mariana Villar
Marizete Gonçalves Ferreira
Mirna Stramer de Almeida
Nina Horta
Noemy Christina M. B. Greenlees
Paulo Puterman
Renata Barbosa Concilio Ribeiro
Sonia Fackhoury
Sônia Terepins
Trayce
Vanessa Medeiros de Jesus
Venera Collela Torfe

agradecimentos
PESSOAS JURÍDICAS
Absolutamente Necessaire Confecções Ltda.
Anthony Mágico Eventos
Ateliê Elena Stein
Brasil Promoshow
Buffet Ginger
Cj. 31 Design e Comunicação| Letícia
Moura
Decanter Vinhos Finos Ltda.
Fazenda Monte Alegre
Flandres Comércio Global de Varejo
Ltda. Filial
Focus Audiovisual
Funcionários da CSN
Gráfica Sonora Ltda.
ONG Banco de Alimentos
Organização Feminina WIZO de São
Paulo
Pão de Açúcar - Loja Oscar Freire
Pernambucanas - Loja Augusta
Sumaré Sports Água e Studio
Tenda de Umbanda Ogum de Ronda e
Caboclo Pena Verde
TOTVs S/A
Transcomboio
TRR Corretora de Seguros
Venews Bebidas
Zurich Brasil Seguros S.A.

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

formação da equipe

Formação e desenvolvimento profissional

A ACTC mantém constante preocupação com a formação e desenvolvimento dos profissionais que compõem sua
equipe.
Incentivamos todos os membros
da equipe a participar de cursos e
eventos ligados a nossa missão. Dentro
dessa proposta, destacamos:
• De 08 a 12 de outubro a Nutricionista Denise Marco, participou do “35º
Congresso Brasileiro de Pediatria”, realizado em Salvador, Bahia. Com o lema
“Pediatria brasileira – um novo século,
8
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novos desafios”, o evento discutiu desde as antigas patologias ainda presentes no cotidiano do trabalho, até as
questões que surgiram em decorrência das mais recentes transformações
sociais, e também aquelas que retornaram à agenda profissional com novas características. Além disso, Denise
também apresentou o banner intitula-

do “Evolução do estado nutricional de
crianças e adolescentes cardíacos após
6 meses de intervenção alimentar e
educacional”, no qual descreveu o trabalho desenvolvido na ACTC.
• No dia 28 de outubro, a Assistente
Administrativa, Alessandra Gallo, realizou o curso “Introdução ao Departamento Pessoal”. O evento foi realizado
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pela Companhia do RH e teve como
objetivo oferecer uma visão geral sobre as rotinas que envolvem o departamento pessoal, como cálculo de encargos, folha de pagamento, processos

contratuais e rescisão de pessoal.
• Já no dia 25 de novembro, Alessandra realizou o curso “Introdução a
Cargos e Salários”, também promovido
pela Companhia do RH, cujo foco foi

analisar a teoria referente à administração de Cargos e Salários, a fim de criar
procedimentos para cálculos da remuneração variável e de uma política de
benefícios.

notícia das crianças

2011 - Um ano de conquistas na Atividade Brasileirinhos e no
Reforço Escolar
Texto produzido pelas educadoras Regiane Iglesias e Bruna Alves
Reforço Escolar Brasileirinhos
Faz parte da atividade Brasileirinhos o momento do Reforço Escolar, que é
realizado diariamente de segunda à sexta-feira nos períodos da manhã/tarde e
atende crianças de 05 a 10 anos, que permanecem mais de 15 dias na casa. Um
público altamente rotativo (devido às sucessivas internações, consultas e exames
médicos) e heterogêneo.
Tem como objetivo aprimorar o aprendizado e favorecer a motivação e o
interesse das crianças pelo estudo, bem como minimizar os efeitos da distância
escolar e o déficit de aprendizagem existente. Essa situação é ocasionada ora
pelo afastamento escolar, em virtude do tratamento médico, ora por dificuldades
cognitivas e outras. As atividades desenvolvidas são individuais com flexibilidade
e adaptação de horários.
No ano de 2011, apesar da rotatividade, tivemos uma boa participação das
crianças que contaram com as educadoras: Alaís Yamada, Bruna Alves e Regiane
Iglesias.
Entre os conteúdos trabalhados, destacamos especificamente as atividades
de alfabetização e letramento, as que tiveram mais demanda por parte dos
participantes.

Crianças participam do Reforço Escolar
durante 2011.

Retrospectiva 2011 Brasileirinhos

Atividade Brasileirinhos em vários momentos
no ano 2011.

Neste ano compartilhamos com as crianças diversos momentos de atividades
através de interação, troca, conversas, dúvidas, aprendizagens, informações,
desafios, brincadeiras, comemorações, visitas a lugares pela cidade de São
Paulo, descontração etc. Também participamos dos seus momentos de alegria
e tristeza, de ansiedade e calma, de raiva e paciência, de hostilidade e amizade,
de problemas e soluções. E de empatia, porque cada um se colocou no lugar do
outro e soube entender o seu momento.
Pudemos contar com a colaboração e orientação dos outros profissionais
da casa para dar andamento ao trabalho com mais segurança e qualidade.
Destacamos a colaboração da Fonoaudióloga Elda que participou de algumas
atividades e orientou crianças e educadoras sobre a importância da respiração,
por meio de exercícios com canudos; e da Dentista Dra. Clara que auxiliou as
crianças na escovação de dentes e explicou, de forma descontraída, por meio de
fantoches, a importância da higiene bucal.
Das atividades desenvolvidas destacamos algumas: “os animais e sua
importância para o meio ambiente”; “alimentação saudável e não saudável”;
“reciclagem: reduzir, reutilizar e reciclar”; “cinema, seu significado, seus gêneros,
mudo e falado”; “dinâmicas” e “corpo humano seu funcionamento desde o
nascimento até a velhice”. Tivemos uma atividade extra com a participação
de Saliba, arte-educador, sobre teatro, com direito a ensaio e uma pequena
encenação em sala.
Culinária e Música foram atividades que acrescentaram ao aprendizado
das crianças os seguintes aspectos: disciplina, higiene pessoal, organização,
conscientização, companheirismo. Em ambiente de muita descontração.
Visitamos alguns lugares com apoio da Atividade Cultural Externa: Museu
de Zoologia; Cidade do Livro; Museu do Futebol; Aquário de São Paulo; Livraria
Cultura; Cinemas; Cinemateca Vila Mariana e Exposição de Natal “Casa dos
Sonhos” no Shopping Eldorado.
Concretizamos mais um ano de muito trabalho e importantes significados em
nossas vidas. Também de muita saudade dos que se foram.
Esperamos 2012 com força total e contamos com a colaboração de todos.
outubro/ novembro/ dezembro

9

informativo ACTC

Visita ao Papai Noel

Texto produzido pelas educadoras Regiane Iglesias e Bruna Alves, com a colaboração da adolescente Larissa
Nascimento.

Crianças e mães/acompanhantes reunem-se na
“Casa dos Sonhos” para ver o Papai Noel.

Como fazemos todo final de ano,
em 2010 tampouco poderia faltar a
esperada visita ao Papai Noel.
Combinamos com as crianças
ir ao Shopping Eldorado que tinha
como tema de decoração a “Casa dos
Sonhos”. Havia ursinhos, bonecos que
se moviam por meio de eletrônica e

robótica, caixas de presentes, livros,
muita iluminação e uma brilhante
árvore de Natal.
As mães e as crianças aproveitaram
o momento para tirar fotos e escrever
uma cartinha para o Papai Noel. O
soldadinho brincou com as crianças
da ACTC de trenzinho e as soldadinhas
entregaram chocolate para todos.
Dentro da exposição “Casa dos
Sonhos” havia muitos brinquedos
que encantaram crianças, mães e
educadoras. Dois livros animados
tiveram destaque no meio dos
brinquedos, um sobre o natal com
árvores e pinheiros e outro sobre o
Pirata, igual ao que temos em nossa
biblioteca.
Para a alegria das crianças demos
continuidade a nossa atividade

cultural externa levando todos ao
cinema para assistir ao filme “O Gato
de Botas”. Logo após e fizemos um
lanche com direito a bonecos do filme.

Em fila (foto 1) as crianças aguardam o esperado
encontro com Papai Noel (foto 2).

notícia dos adolescentes

E que venha 2012!
Texto produzido pelas Educadoras Ariadne Aparecida da Silva Souza e Cinthia de Fátima Goulart.
As rotinas desenvolvidas na Atividade Adolescente Cultural, tanto
na parte cultural como na do reforço
escolar, buscam uma formação ampla
que contemple o desenvolvimento
cognitivo, afetivo, social e ético dos
participantes que chegam a São Paulo
para tratamento cardíaco. Essas rotinas ampliam seus repertórios cultural
e pedagógico, proporcionando-lhes
crescimento e inserção social.
Neste trimestre, na parte do Reforço Escolar, foram contatadas mais
instituições de ensino nas cidades de
origem dos jovens, em virtude do encerramento e conclusão do ano letivo.
Ocorreram troca de informações e
envio de relatórios, os quais foram utilizados como instrumentos de avaliação e aproveitamento nessas escolas,
de modo a levar em conta os estudos
realizados aqui na ACTC para a finalização das notas dos adolescentes participantes, evitando retenções decorrentes do afastamento escolar.
10
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Adolescentes e crianças realizam visita monitora
pela Cinemateca (Fotos 1 e 2) e logo após
prestigiam a exibição do filme “O Saci” com o
criador e diretor do filme Rodolgo Nanni (foto 3).

Na parte Cultural foram feitas alguns passeios culturais pela cidade de
São Paulo. A que mereceu destaque
foi a visita à Cinemateca, na Vila Mariana. O prédio reformado é muito bonito
e equipado para receber os amantes
da arte. Lá é possível ver máquinas de
filmagem antigas entre outras peças e
imagens que recuperam a história do
cinema. As salas de exibição são amplas e confortáveis. A programação
incluía assistir ao filme “O Saci”, de Rodolfo Nanni.
A película completou 60 anos de
existência este ano e o Sr. Rodolfo Nanni, criador e diretor do filme esteve lá,
pessoalmente, para responder a perguntas da platéia. Ele ainda fez sorteio
de cópias do filme em DVD. Alguns de
nossos jovens foram contemplados.
Em novembro, tivemos a festa de
comemoração dos 17 anos da ACTC e
os adolescentes marcaram presença
tanto nos preparativos quanto na participação do evento. Foi um momento
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de união e de compartilhamento.
No mês de dezembro, o planejamento da rotina voltou-se para os preparativos natalinos. Foi realizada uma
festa de confraternização envolvendo
as crianças (Unidade I) e os adolescentes (Unidade II), com contação de
histórias temáticas. As educadoras
aproveitaram o evento para continuar
estimulando e incentivando a leitura
e realizaram a brincadeira do amigo
oculto que promoveu a troca de livros

entre eles.
O ano de 2011 encerrou-se obtendo resultados positivos em relação ao
desenvolvimento cultural e pedagógico dos adolescentes. O incentivo
dos pais à participação dos jovens
nas atividades propostas possibilitou
uma evolução significativa na aprendizagem deles. Finalizamos o ano com
uma média de 630 participações no
Reforço Escolar e mais de 770 participações na Atividade Cultural.

As educadoras
promoveram um
amigo oculto na
Confraternização
de Natal , no qual os
adolescentes trocam
livros entre si.

notícia das mães

Temos que enfrentar o que a vida nos reserva, se fugirmos
das lutas não vencemos nenhuma.
Depoimento da mãe/acompanhante Ana Lúcia de Souza Silva à educadora Cristina Macedo Tomaz.

Ana Lúcia de Souza na Atividade Maria Maria.

Nasci em Cornélio Procópio, Paraná, cidade onde passei parte da minha infância, tempo muito gostoso
com muitas brincadeiras no quintal
de casa, tendo por companhia meu
irmão e, principalmente, minha irmã
gêmea. Meu pai trabalhava como
saqueiro em uma empresa de café e
minha mãe era dona de casa.
Mudamos para Londrina e lá
passei minha adolescência, me casei e tive, aos vinte e três anos, meu
primeiro filho, Lucas. Durante a gravidez, percebi que havia algo errado
com meu bebê, o que os exames
confirmaram. Assim que nasceu, foram diagnosticados problemas cardíacos, ele passou por cirurgia com
oito dias. Aos oito meses teve convulsão, quase morreu nos meus braços, mas foi reanimado com choque.

Minha luta foi difícil como o de
que com a morte do pai, Lucas sentiu
todas as mães, pois meu filho tinha
muito e isso afetou o seu estado de
que tomar remédio, mas eu sabia
saúde. Tive que pedir demissão para
que o caso dele era de transplancuidar do meu filho e acompanhá-lo
te. Fui encaminhada ao INCOR e
ao hospital, onde passou por várias
me hospedei na ACTC. Foi a época
cirurgias, enquanto aguardava transmais difícil da minha vida: tive que
plante.
ficar um ano longe do meu marido
Em 2010, voltei à ACTC e fui muie dos meus outros dois filhos, um
to bem recebida, aprendi a bordar,
de cinco meses e outro de três anos.
o que me ajudou muito, tinha que
Foi uma fase dolorosa que quero esficar o dia todo no hospital e isso me
quecer, nunca tinha ficado longe de
distraía. Com o dinheiro do bordado
casa nem convivido com pessoas tão
pude realizar os desejos do meu filho:
diferentes. Até hoje meus filhos senbrinquedos, uma comida diferente e
tem e reclamam que lhes dei pouca
outras coisas que ele me pedia.
atenção.
Lucas sempre adorou histórias,
Por conta do tratamento do meu
principalmente as da bíblia. Um dia,
filho, mudei para Sorocaba, assim
antes de ir ao hospital, resolvi parpodia contar com a ajuda
ticipar de uma oficina e
“Participar
da minha mãe, porque
ouvi uma história que me
dos projetos da
tinha que vir constanteAtividade Maria tocou, tinha a ver com o
mente ao InCor. Logo Maria me ajudou que eu estava vivendo.
depois, meu marido mor- muito, pois voltei Ao chegar ao hospital
a desenhar e a
reu , fui morar com meus
contei para o meu filho,
criar”
pais e tive que procurar
foi um momento muito
Ana
Lúcia
emprego. Fiquei perdida.
especial para nós. Lucas
Dez anos sem trabalhar
faleceu alguns dias desó cuidando do Lucas, parecia que
pois, estava com quinze anos.
eu estava andando nas nuvens, sem
Um filho a gente nunca esquece,
poder colocar os pés no chão.
mas acredito que temos que enfrenTrabalhei por pouco tempo, portar o que a vida nos reserva. Se fugiroutubro/ novembro/ dezembro
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mos das lutas não vencemos nenhuma. Sei que se ele não vive aqui, vive
lá em cima com Deus. Ganhei Lucas
para Deus.
Depois da morte do meu filho,
pensei que não conseguiria voltar a
bordar, pois a primeira vez que voltei
à ACTC chorei muito, não consegui ficar. Retomei os bordados neste ano
e tive que passar por cima do que me
faz sofrer. Tenho muita saudade dele
na minha casa, mas a lembrança que
mais dói é a que carrego no meu coração, ela me acompanha sempre.
Tem sido muito bom vir toda
semana à ACTC pegar bordado,
conversar e participar das oficinas.
Tenho participado de todos os projetos, adorei o do Rugendas e estou me

preparando para começar o dos imigrantes japoneses. Gostei muito de
ler o livro Tomie: Cerejeiras na noite,
me emocionei com a força dessa mulher. Ao ler sobre a vida dos outros
também pensamos sobre a nossa.

Participar dos projetos da atividade Maria Maria me ajudou muito,
pois voltei a desenhar e a criar. Neste semestre fui a ao cinema com as
mães da ACTC, essa foi a minha primeira vez, pois durante todos esses
anos apenas cuidei do meu filho.
Chorei de emoção, há muito tempo
que não fazia algo para mim, pude
viver um momento meu.
Ao fazer uma retrospectiva da minha vida, não tenho certeza se mudaria esses momentos difíceis, pois
eles me levaram em direção a Deus.

Bordado produzido por Ana Lúcia na Atividade
Maria Maria.

o doutor responde

Pergunta:
Meu filho vai fazer
uma cirurgia de Fontan, e
eu até agora não consegui
entender para que nem
como é feita.

Resposta: Devo inicialmente
salientar que a operação de Fontan, técnica cardíaca paliativa realizada desde 1971, sofreu variações técnicas e de indicação que
culminaram na mais adequada e
empregada desde 1988, conhecida hoje como a “técnica cavopulmonar” (figura 1).
12
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Figura 1: ilustra a presença do predomínio do ventrículo esquerdo (VE) sobre o ventrículo direito
(VD) funcionando como se fora um só ventrículo, que recebe o sangue dos dois átrios, o direito (AD)
e o esquerdo (AE). Neste coração as artérias pulmonares (AP´s) foram desconectadas do coração e
anastomosadas à veia cava superior (VCS) e à veia cava inferior (VCI) por um tubo, o que caracteriza a
operação de Fontan (cavopulmonar).

Ela consiste na transformação funcional de uma condição
anatômica desfavorável onde
se destaca a presença de um só
ventrículo (ventrículo único), as-

sim como variantes anatômicas
semelhantes e que funcionam
como se existisse um só ventrículo, como na atresia tricúspide,
atresia pulmonar com septo ven-

informativo ACTC

tricular íntegro, atresia mitral e
qualquer outra anomalia na qual
haja predomínio de um ventrículo de tamanho normal sobre o
outro com tamanho reduzido.
Em todas essas cardiopatias
congênitas, nessa condição peculiar salienta-se que um só ventrículo, dito principal, recebe o
sangue dos dois átrios, um deles
ligado à circulação venosa sistêmica que carreia o sangue com
menos oxigênio (átrio direito) e o
outro conectado à circulação venosa pulmonar que leva o sangue
com mais oxigênio (átrio esquerdo). Essa mistura do sangue com
conseqüente menor teor de oxigênio é daí lançado para ambas
as circulações arteriais, uma delas
para a artéria pulmonar e para
ambos os pulmões, a fim da obtenção da devida oxigenação do
sangue pela respiração; e a outra,
para a circulação sistêmica (aorta)
que distribui o sangue para todo
o organismo.
Nesse contexto, a operação de
Fontan verdadeiramente transforma essa condição, direcionando o sangue da circulação venosa
sistêmica para a circulação pulmonar, diretamente através da
conexão direta das veias cavas,
retiradas do átrio direito e anastomosadas às artérias pulmonares, permanecendo a circulação
arterial sistêmica conectada ao
ventrículo único.
Dessa maneira, o retorno ve-

nosso bazar
O Bazar da ACTC oferece diferentes
produtos, tais como os ímãs, canecas,
camisetas, blocos de notas e novos
modelos de bolsas, peças exclusivas
bordadas a mão pelas mães/acompanhantes da ACTC durante a Atividade
Maria Maria. Venha conferir!

noso pelas veias cavas, retiradas
do átrio direito e do coração e
ligado às artérias pulmonares,
direciona o sangue venoso com
pouco oxigênio diretamente
na circulação arterial pulmonar,
para a oxigenação do sangue nos
pulmões, o qual retorna ao átrio
esquerdo e ventrículo único; e
deste o sangue é lançado para a
circulação arterial sistêmica pela
aorta a todos os órgãos.
Assim, essa técnica engenhosa, criativa e transformadora, mudou a perspectiva dessas
crianças, apresentando melhores
resultados na evolução posterior,
dada a normalização funcional da
circulação, isto é, o sangue venoso sendo dirigido aos pulmões e
o sangue arterial para o organismo todo. Por isso, essa técnica se
tornou a operação paliativa mais
realizada hoje na cardiologia pediátrica.
Do ponto de vista funcional,
há assim a correção funcional do
defeito cardíaco, pois o paciente
se torna acianótico (sem cianose
e com saturação normal de oxigênio) prolongando-se assim a
vida do paciente que terá melhor
qualidade de vida e mais adequada. No entanto, em cerca de 10 a
30% dos casos operados, surgem
problemas evolutivos pós-operatórios, em face da diminuição da
velocidade do fluxo do retorno
venoso pelas veias cavas às artérias pulmonares e que podem

obscurecer os resultados.
No entanto, importa salientar
que a evolução se torna muito
mais adequada na obediência rígida a determinados fatores prévios à operação, como: presença
de ritmo cardíaco normal (dito
“sinusal”), tamanho normal das
artérias pulmonares, função ventricular normal e pressão média
da artéria pulmonar menor que
15 mm Hg, ademais da resistência vascular pulmonar menor
que 2 unidades Wood e, ainda,
na ausência de insuficiência da
valva atrioventricular, que separa o átrio esquerdo do ventrículo
único.
Em suma, em vista da melhor
evolução pós-operatória do que
a observada sem a operação de
Fontan, a indicação passa a ser
até indiscutível, mas todo esforço
deve ser feito, a fim de se obter
condição clínica a mais adequada possível, através a observação
dos fatores descritos acima, antevendo assim evolução mais favorável.
Prof. Dr. Edmar Atik
Diretor da Cardiologia Pediátrica
do InCor (HC-FMUSP) e membro do
Conselho Deliberativo da ACTC

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.

Bazar da ACTC
R. Oscar Freire, 1463
Pinheiros • São Paulo
(11) 3088-7454/2286
Das 9h às 17h

outubro/ novembro/ dezembro
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nossos números
Resultados de janeiro a dezembro de 2011
LINHAS DE ATUAÇÃO

RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites

17.348

ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas

88.453

SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos

4.960

PSICOLOGIA - Atendimentos/ Reuniões

1.349

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO
SOCIAL - Participação

6.749

ACTC – Evolução do Volume de atendimento aos usuários
1994 – 2011

TOTAL: 273.040 atendimentos
Neste gráfico a contabilização é diária e são considerados usuários o paciente e sua mãe/acompanhante. Consideramos o atendimento integral e o atendimento dia.

demonstrações das Receitas e Despesas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010
Total de receitas

R$ 2.328.579,00

Total das despesas

R$ 2.304.341,00

Reserva Técnica Contábil
Superávit do exercício

R$ 24.228,00

A ACTC coloca à disposição o Relatório de Atividades 2010, o Parecer da Auditoria, assim como o Demonstrativo Contábil referente ao ano de 2010. Além
disso, disponibiliza também informações adicionais sobre as notícias veiculadas
neste informativo. Para mais informações, tratar com Débora pelo telefone 30887454.
Os dados referentes ao exercício de 2011 serão apresentados no próximo informativo, após o parecer contábil e da auditoria.
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