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Editorial
No ano de 2005 fizemos importantes ajustes de ordem
técnica, envolvendo a criação de indicadores de resultado que
expressam de forma mais fidedigna o trabalho empreendido na
execução de nossa missão e evoluímos também na maior
aproximação, compromisso e envolvimento com as famílias
atendidas pela ACTC para a efetiva vivência desta missão.
Nos ajustes técnicos, por exemplo, destacamos a
contabilização precisa dos atendimentos que, antes, era feita
por entrada. Assim, se a criança e sua mãe ficavam uma noite na
ACTC, contava-se um atendimento. Se ficavam 30 noites,
considerava-se, igualmente, um atendimento.
Reavaliamos também o público atendido. Anteriormente, só
a criança era considerada usuária, mas todo o trabalho de apoio
à mãe não era considerado como atendimento. A partir de 2005,
a contabilização é diária e mãe e filho (a) são considerados
igualmente usuários.
Vocês poderão conferir, em nosso material institucional,
estes ajustes técnicos, bem como o desempenho nas Linhas de
Atuação - Hospedagem, Alimentação, Serviço Social, Apoio
Psicológico e Desenvolvimento Pessoal e Inserção Social.
Nos aspectos ligados ao engajamento e compromisso dos
familiares com a instituição, conseguimos progressos
importantes.
O depoimento de Adamir A. J. Trindade, pai de Bárbara, de
Florianópolis, é um testemunho que registramos, para que, além
dos números, dos procedimentos técnicos e dos controles,
vocês possam sentir a força viva da necessidade do apoio que
prestamos às famílias de todo o Brasil e do vínculo que elas
mantêm com a ACTC.
“Minha filha, Bárbara, nasceu com tetralogia de Falo. Aos 6
meses foi desenganada pelos médicos. Eu disse para minha
mulher: vamos deixar na mão de Deus. Mas Deus tem Seus
caminhos para fazer as coisas. Um dia, fui chamado de urgência,
por um vizinho novo que ia inaugurar sua casa, para resolver um
problema no encanamento de água. Saímos juntos para
comprar o material e ele me disse que também era encanador. E
eu lhe perguntei por que ele, então, não tinha arrumado o
vazamento. É que eu sou encanador de gente! ele me
respondeu. E eu perguntei se ele era cardiologista. Quando ele
me confirmou, eu lhe disse: foi Deus que colocou o senhor no
meu caminho, venha por favor ver a minha filha”.

de Voluntários) e eles têm nos ajudado na passagem e pago a
minha estadia na pensão. Faço as refeições aqui na ACTC e passo
aqui o tempo que não estou no hospital, visitando minha filha.
Procuro dar todo o apoio que posso para minha ex-mulher,
Rosane, mãe da Bárbara. Aqui, varro o quintal, ponho o lixo na
rua, faço todo tipo de serviço que precisem. Todos têm que
ajudar para que esta casa abençoada possa continuar sempre
aqui, ajudando as pessoas que chegam.”
Sabemos que há uma carência muito grande de serviços de
saúde na área de cardiologia na grande maioria dos estados
brasileiros, devido aos altos custos envolvidos na especialização
cardiológica. Estas famílias precisam vir a São Paulo para ter um
tratamento cardíaco no InCor para seus filhos. Graças ao apoio
extra-hospitalar oferecido pela ACTC, muitas crianças estão
podendo ser tratadas.
Melhoramos em muitos aspectos, nosso trabalho cresceu
em qualidade e irá crescer ainda mais. Tudo isto foi possível,
graças ao trabalho e dedicação de nossa equipe executiva, que
tem se empenhado com muito profissionalismo, enfrentando
com sensibilidade e competência os desafios de nosso, muitas
vezes, atribulado dia-a-dia e graças à união de todos os
envolvidos com a ACTC: colaboradores, parceiros, amigos, mães,
pais, associados.
Agradecemos a todos pelo apoio e confiança em nós
depositados.
A Diretoria
* Ivone Pichin é assistente social da ACTC

Carta da Diretoria extraída do Relatório de Atividades de 2005.

Missão
Nossa missão é prestar atendimento multidisciplinar a
crianças portadoras de doenças cardíacas encaminhadas pelo
Instituto do Coração (HC-FMUSP), 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.

Dr.Thales examinou minha filha e nos encaminhou para o InCor.
Aos 3 ela anos fez a 1ª cirurgia, agora aos 9 anos está fazendo a
2ª. A cada 3 meses ao longo destes anos temos consulta de
controle, em São Paulo.
Há pouco mais de um ano, descobrimos a ACTC, por um folder
no InCor.
Esta é uma casa abençoada, que ajuda muita gente. A D. Ivone*
mandou uma carta para a AFLOV (Associação Floronopolitana
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Destaques
• Assembléia Geral
No dia 27 de março, a ACTC realizou a Assembléia Geral
Ordinária 2006. O evento que ocorreu no Centro de
Convenções Rebouças fez uma retrospectiva das atividades
desenvolvidas no ano de 2005, apresentou e aprovou a
renovação de mandato da Diretoria por mais um ano. Toda a
Diretoria, Associados Fundadores e Associados Efetivos foram
convidados a participar.
A solenidade iniciou-se com as palavras do Prof. Dr. Miguel
Barbero Marcial, presidente da Associação.
O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis de
2005 foram apresentados pela contadora Marina Porto e em
seguida, a Coordenadora da ACTC, Regina Amuri Varga,
apresentou o Relatório de Atividades 2005.
Em sua apresentação Regina fez uma síntese dos dados
relevantes do Relatório de Atividades 2005, que teve como
objetivo obter uma melhor caracterização do público
atendido e dos serviços oferecidos.
Assim, foram destacados os Indicadores de Resultados
Institucionais e os Indicadores de Resultado das Linhas de
Atuação:
1 – Indicadores de Resultado Institucionais – dados
institucionais voltados para a melhor definição do público
encaminhado por nosso principal parceiro, o InCor, que são:
• Registro de entrada de pacientes – A contabilização
mensal da quantidade de rotinas de entrada do paciente
(check-in) permitirá entender e atender melhor o usuário da
ACTC. Em 2005 foram contabilizadas 1158 entradas de
pacientes;
• Amplitude de atendimento aos usuários Contabilização anual por pessoa (2 usuários: um paciente e
uma mãe/acompanhante) permite o dimensionamento para
quantas pessoas físicas a instituição ofereceu serviços. Em
2005 foram 646 usuários.
• Volume de atendimento aos usuários – Contabilização
diária
dos
usuários
atendidos
(paciente
e
mãe/acompanhante) dimensiona o esforço despendido pela
organização para seus usuários como um todo. Em 2005
foram contabilizados 18.750 atendimentos.
A análise destes indicadores permite-nos, hoje, entender
que a média de tempo de permanência na instituição foi de
aproximadamente 24 dias e cada paciente retornou para
atendimento em média 3 vezes no ano.
2 – Indicadores de Resultado das Linhas de Atuação –
Dados institucionais voltados para a intensidade de utilização
das Linhas de atuação oferecidos. Devemos ressaltar que em
todas as Linhas de Atuação atendemos em 100 % as
solicitações do InCor- HCFMUSP.
• Na Hospedagem contabilizamos 13.610 pernoites no
ano, e oferecemos 70.450 refeições entre os atendimentos
integrais e os atendimentos dia, sendo uma média de 189
refeições/dia.
• No Serviço Social realizamos atendimento à família do
paciente de uma forma ampla, articulando nossas ações com
a da rede social e atualizando os prontuários para melhor
seguimento dos casos atendidos. A relação institucional com
o InCor ganhou dinâmica própria e a troca das experiências

profissionais entre os parceiros ocorre
de forma positiva para as instituições a
as famílias atendidas. Os procedimentos
foram sistematizados e organizados,
perfazendo um total de 4.628 procedimentos técnicos ao
longo do ano. Os grupos de mães contaram com 750
participações e foram realizados 4 encontros sobre temas
ligados à saúde, com 35 participantes além da própria equipe
técnica.
• O Apoio Psicológico foi articulado por um profissional
contratado da área, o que propiciou o desenvolvimento de
um atendimento pró-ativa, a partir do registro de entrada dos
usuários, além de também oferecer mais uma alternativa de
tratamento psicoterapêutico. Foram registrados 709
procedimentos no acompanhamento psicológico e 695
participações nos serviços de Psicoterapia em Contesto de
Crise e Terapia Corporal.
• Nas atividades da Linha de atuação de
Desenvolvimento Pessoal e Inserção Social, registramos
4.052 participações. Destacamos na Atividade Maria Maria o
surgimento e crescimento do Artesanato Maria Maria que,
além de proporcionar noções de costura e artesanato ,
auxiliou na geração de renda familiar.
Foi realizada também a abertura oficial da Campanha de
Captação “De Coração para
Coração – 2006” pela Sra.
Teresa
Bracher,
vicepresidente da ACTC. Logo
após, a advogada Sandra
Alves da Silva realizou a
votação de aprovação que
prorrogou por mais um ano
o mandato de toda a
Diretoria e o Prof. Dr. Miguel
Barbero Marcial encerrou a
cerimônia agradecendo a
presença de todos.
Ao final, todos os
convidados ganharam uma
boneca de pano, que é
produto do Artesanato
Maria Maria e puderam
apreciar o buffet preparado
pelas mães/acompanhantes
e pela culinarista Rosa.
O Relatório de Atividades 2005
está disponível na ACTC para todas as
pessoas inte-ressadas em obter cópia
em via eletrônica do documento. Entre
em contato conosco, falar com Débora
pelo telefone 3088-7454.

• Formação e desenvolvimento profissional
A ACTC mantém constante preocupação com a formação
e desenvolvimento dos profissionais que compõem sua
equipe.
No início de 2006, a coordenação efetuou o Levantamento do Perfil Profissional, a Avaliação de Desempenho e o
alinhamento das expectativas de desenvolvimento
profissional, no qual foi traçado um plano de
desenvolvimento para cada membro da equipe da ACTC.
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Dentro desta proposta destacamos:

clima, transformando o
Carnaval em algo realmente
caloroso, um momento de
alegria e interação.

• As educadoras, além da formação
continuada de quase dois anos da
Assessoria da ESCOLA VERA CRUZ, participaram do Curso de
Brinquedoteca, na Associação Brasileira de Brinquedotecas,
de 16/01/2006 a 20/01/2006. Esse curso teve como objetivo a
formação de Brinquedistas e organização de Brinquedotecas,
abordando principalmente: a filosofia da Brinquedoteca e da
Brinquedista; a organização e manutenção da Brinquedoteca
e o valor do brincar.
• Atualmente nossas educadoras estão participando do
Curso de Gravura no Instituto Tomie Ohtake. O Curso “Projeto
Atelier de Gravura” tem objetivo de capacitar as educadoras
em artes plásticas, com foco principal no processo de ensinoaprendizagem na área de artes, com ênfase na apreciação e
produção de gravuras e ocorrerá durante todo o primeiro
semestre de 2006.
• As assistentes Sociais, a Psicóloga e a Coordenadora
participaram de palestra proferida por duas psicólogas
inglesas Sra. Patsy Line e Dada Slobodanka, realizado no Ateliê
Acaia, sobre a forma de
trabalho
diferenciada
desenvolvida por estas
profissionais.
• Toda a equipe da ACTC
recebeu
treinamento,
dirigido pelo Comandante
Ruiz da 13º BRIGADA DE
INC NDIO – Medicina e
Segurança no Trabalho de
São Paulo. Foram discutidas
questões sobre prevenção
e combate a incêndios
além das orientações de
como prestar os primeiros
socorros dentro de área
pré-estabelecida.
O
Comandante Ruiz apresentou os procedimentos para
operação dos equipamentos de combate a
incêndio e indicou como
utilizar os equipamentos de
segurança.

• Carnaval na ACTC
Muita música, cor, empolgação e máscaras. Foi assim que
as crianças, adolescentes, mães e funcionários comemoraram
o carnaval na ACTC no dia 23 de fevereiro de 2006.
Nossas educadoras, juntamente com a culinarista Rosa,
organizaram uma festa recheada de comida e bebida, além, é
claro, de muita animação e
entusiasmo.
O refeitório foi todo
enfeitado e embalado ao
som das marchinhas, dos
confetes e serpentinas,
todos se envolveram no
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Além disso, durante
todo o mês no Projeto
Brasileirinhos,
foram
realizadas atividades para
apresentação do carnaval,
suas origens, diferentes
tipos
de
festas
e
comemorações, no Brasil e
no mundo.

• ACTC - Uma casa de portas abertas
Nos meses de janeiro, fevereiro e março, recebemos
muitas visitas, nacionais e internacionais, que vieram
conhecer um pouco mais as atividades e os trabalhos
desenvolvidos pela ACTC:
• Patsy Line (Inglaterra) - Psicóloga
• Dada Slobodanka (Inglaterra) – Psicóloga
• Dra. Inês Lamanotte
Médica do InCor

-

• Maria Silvia Sanchez
Bortolozzo – Coordenadoria de Estudos e Normas
Pedagógicas – Secretaria
do Estado da Educação
• Biba Arruda – Artista e
Escritora
• Valquiria
Monteiro

Pio

Gomes

• Denise Sayão
Agradecemos o interesse e aguardamos o
retorno de todas.

• Passeios
Por meio da Atividade Lazer, as crianças, adolescentes e
mães/acompanhantes tiveram a oportunidade de conhecer
lugares diferentes e muito interessantes nos últimos meses.
Veja a seguir a lista de alguns lugares, aos quais os
voluntários Sérgio Pucci, Menahem Friedman e Marcos
Penteado, levaram as crianças, adolescentes e
mães/acompanhantes:
• Teatro Anchieta do Sesc Consolação
• Parque da Água Branca
• Parque do Ibirapuera
• Parque Burle Marx
• Instituto Butantã
• Cinemark - assistiram ao filme Nanny Macfi - Uma babá
encantada
• Unibanco Frei Caneca - assistiram ao filme Harry Potter e
o Cálice de Fogo

• Quem conta um conto aumenta um ponto
A arte de contar histórias e
contos, além de atividade lúdica,
tem poder de transformação e
criação, desenvolve a imaginação
e
auxilia
as
pessoas,
principalmente as crianças, a
organizarem e expressarem
melhor suas idéias.
Deste modo, recebemos com
muita gratidão a doação de
alguns contos da arte-educadora
Clarice Scholnic, que atua em
diferentes instituições, entre elas
a ONG Viva e Deixe Viver, contando histórias para crianças,
adultos e para a terceira idade.
Formada em arte-educação com especialidade em teatro,
desde 1991 ela conta histórias para várias pessoas, sempre
com temas do folclore universal, brasileiro, clássicos da
literatura, contos de fadas. Há um ano inaugurou também o
“Movimento da hora do Conto”, no qual ministra cursos para
formação de contadores de histórias.
Leiam a seguir um dos contos doados para a ACTC.

O Pássaro azul
Criança não tem sorte!
Já imaginou ter que passar suas férias na casa de uma avó
e um bisa que é cego e nem tem televisão? Pois é. Assim
seriam minhas férias. A única distração era um rádio antigo
tocando música em AM.
Logo no primeiro dia, depois do almoço, saí andando para
ver se achava algo interessante.
Encontrei a avó e o bisa sentados em um banco, no meio
de um jardim muito mal cuidado.
Resolvi brincar de esconder com eles. Aproximei-me sem
que percebessem. Ela parecia descrever alguma coisa. Prestei
atenção à conversa:

Fiquei sem jeito.
—

É, né...

— Bobagem, quem vai te levar é ele.
Fui.
O bisa tinha a mão grande, toda enrugada. Pegou na
minha com força. Sabia todo o caminho e, ás vezes, ainda
dizia:
—

Cuidado com o degrau. Não vá tropeçar.

Pensei em fechar os olhos também, para sentir como era.
Desisti.
Quando sentamos, ele falou:
— E então? Me conte o que vê.
Com certeza, se eu dissesse a verdade iria decepcioná-lo.
Fiquei quieto.
— Escutou, meu filho?
— Um pássaro?
— Sim. Como ele é ?
— Sei lá. Não vi.
— Como imagina que seja?
— Azul, pequeno - arrisquei.
— Raro, muito raro. E por que canta?
— Está feliz, ou procurando alguém...
— Também acho. Na primavera costumam namorar muito.
Deve haver um ninho por aqui. Onde está ?
— Onde ?
— É. Você pode ver, não pode ? Em qual destas árvores?
E ele ainda apontava direitinho para todas elas.
— Acho que... naquela. - Mostrei a mais frondosa.
— Com certeza. Um bom lugar para fazer ninho. Pássaro
esperto. Será que já tem ovos? Quantos você acha?
— Três, talvez. - Eu nunca tinha muita certeza ao dar as
respostas, mas ele parecia concordar com todas.
— Por aqui dá muita cobra. Tomara que não achem esses
ovos. São muito raros os pássaros azuis. Quer voltar ?

— O céu está bonito hoje. Cores suaves.

— Se quiser, a gente fica.

— Não estava cinza?

Mais tarde, ao regressarmos, o bisa falou:

— Tem uma criança empinando pipa por aqui. O desenho
dela lembra o escudo do seu time de futebol.
— Pipa? Cadê?

— Adorei passear com você. Podemos repetir mais vezes.
Também tinha gostado.

— As rosas desabrocharam. Estão bem do seu lado. Lembra
quando plantamos no ano retrasado? Nunca estiveram tão
maravilhosas!

Só nos restavam quatro dias. Em todos eles saímos para
passear juntos. O bisa sempre pedia que eu observasse a
árvore com o ninho dos pássaros azuis e lhe contasse o que
estava acontecendo. No último, me empolguei:

Pera aí, aquilo eu conheço! São flores do mato e muito das
sem vergonha. Ora, essa! Ela estava mentindo! Como podia
enganar um pobre ceguinho?

— Eles nasceram! Os filhotes! Eram três mesmo. E tão
pequenos!

E todos os dias era do mesmo jeito. Sentavam naquele
banco e a vovó descrevia coisas inexistentes.
Uma tarde ela veio falar comigo:
— Você passearia com seu bisavô? Hoje estou tão
atarefada...
— Prefiro não ir. - Respondi, surpreso com a proposta.
—

Por que?

—

É que acho complicado.

—

Por ser cego?

O bisa pareceu triste. Será que eu havia dito algo de
errado?
—

Agora, eles vão embora. Como você. Sentirei saudade.

O que eu poderia dizer para alegrá-lo? Tive uma idéia. Não
seria fácil, mas arrisquei.
— Não me lembro direito, parece que um dia eu vi num
livro, lá em casa, né, que... bom... é que... os pássaros azuis... muito
raros... então eu li... bem, sempre voltam para o lugar onde
nasceram. A vovó, com certeza, quando vocês vierem para esse
lindo jardim,vai avisar para o senhor,porque ela também vê,que
nem a gente.
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• Grupo Batuntã
O Grupo Batuntã é um dos
parceiros da ACTC, e participou do
aniversário de 11 anos, animando nosso evento.
Formado em 1999, este grupo trabalha com criações
musicais próprias e releituras de ritmos já existentes – da
tradição popular brasileira à música contemporânea. No
trabalho realizado pelo Batuntã, a percussão é o principal
foco, trazendo consigo não só suas batidas, mas diversos
elementos do universo das
festas populares. A partir
disso, a proposta artística do
grupo apresenta o conceito
da festa em suas diversas
vertentes culturais, rituais e
cotidianas.
Dentre
os
ritmos
trabalhados, estão presentes
maracatus, baião, sambareggae,
samba-de-roda,
cavalo-marinho, maculelê,
afoxé, ritmos africanos, funk,
drum’n bass e techno.

• Não Perca!
O Bazar da ACTC está repleto de novidades, e agora, com
os lindos bordados feitos pelas mães/acompanhantes da
ACTC durante a Atividade Maria Maria. São peças exclusivas
como bolsas, almofadas, colchas, panos de prato, entre
outros - todos bordados à mão. Ricos em cores e detalhes, eles
retratam um pouco da cultura e tradição de cada canto do
país. Atualmente temos bonecas de tecido produzidas
carinhosamente pelas mães.
Bazar da ACTC: R. Oscar Freire, 1463 Pinheiros São Paulo
Tel.: (11) 3088-7454 / 2286

Colaborações
• Seja voluntário!
Seja voluntário!
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.
w w w . a c t c . o r g . b r

Momento do Parceiro
• “Uma ação social que apóia a família”
Foi assim que Maria Luzia de Almeida, Conselheira da
Fundação Salvador Arena descreveu a importância de apoiar
o trabalho da ACTC.
A Fundação Salvador Arena é uma instituição civil, com
finalidade filantrópica e beneficente, de direito privado e sem
fins lucrativos e tem como missão promover o
desenvolvimento socioeconômico de alguns segmentos da
sociedade, investindo na formação humana como um todo,
com especial atenção para a área de educação.
A Fundação apóia a ACTC desde 2000, com o Projeto
Alimentação, que consiste na doação de vale-compras numa
rede de supermercados, onde são adquiridos produtos
alimentícios em geral.
A seguir alguns trechos da conversa que tivemos com a
Conselheira Maria Luzia de Almeida, que coordena a área de
Transformação Social da Fundação, na qual a ACTC esta
inserida.
ACTC - Qual o tipo de entidade que a Fundação Salvador
Arena apóia? Quais são as principais entidades apoiadas?
Maria Luzia - Não temos uma área ou tipo de entidade
específica, nossa atuação é bastante voltada para a área de
educação, mas apoiamos também entidades na área de
idosos, de saúde e na área social. Com certeza na área de
educação há um maior número de entidades, porém o apoio
é bem diversificado.
ACTC - Por que a Fundação Salvador Arena apóia a ACTC?

Ateliê Elena Stain

Maria Lúcia Bem Casados

Furunfunfum

Mistral Importadora

Grupo Batuntã

Restaurantes Rascal

Editor Comunicação

Santher

Maria Luzia - O que nos leva a apoiar a ACTC é o trabalho
realizado, sua transparência e também o apoio que ACTC dá
para a família. Porque imagine como seria se você tivesse que
fazer o tratamento de seu filho, numa metrópole como São
Paulo sem ter essa casa de apoio. Além disso, me chamou
muita atenção como ela começou: ela surgiu através de
alguém que necessitou de ajuda porque morava longe daqui.
Então, para a Fundação que tem como objetivo amparar e
ajudar famílias no momento em que elas necessitam, a casa
de apoio é muito importante porque assiste a família que
realmente necessita.

Empório Fotográfico

Transcomboio

ACTC - O que você acha do trabalho da ACTC?

Forno de Minas

Unilever

Agradecimentos Especiais

Kibom
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Maria Luzia - Sou fascinada por esse trabalho, já estive na
ACTC, é um trabalho grandioso que busca a auto-estima da
família. Você imagina como deve ser para as pessoas que

saem de Mato Grosso, do Rio Grande do Norte e vêm para
São Paulo, para um tratamento ou para o transplante cardíaco
de seu filho, elas chegam
aqui e ficam sentadas em
um hospital esperando
serem atendidas, ou na
casa de um parente, ou de
alguém que não conhecem
bem, ou que não tem
condições de receber. Na
ACTC elas desenvolvem um
trabalho, que é muito
interessante, com culinária,
artesanato é maravilhoso.
Acreditamos
ser
um
trabalho
muito
interessante e por isso
apoiamos.

vasodilatadores (que aumentam o
volume de sangue para a aorta), digital
(que aumenta a força de contração do
coração), além de dieta com baixo teor
de sal e restrição de líquido, contribuindo assim,
decididamente à obtenção da melhora de todo o estado
dinâmico alterado.

Nossos Números
• Nossos números de Janeiro a Março de 2006

Resultado:
• HOSPEDAGEM
3.999

Pernoites
• ALIMENTAÇÃO

21.477

Refeições Oferecidas

1.533

• SERVIÇO SOCIAL

274

• APOIO PSICOLÓGICO

Informe Médico

• DESENVOLVIMENTO PESSOAL

• Pergunta: Por quê é
importante controlar o
líquido oferecido para a
criança com cardiopatia?
O controle ou restrição
de líquidos, de qualquer
natureza, para a criança
com cardiopatia, se faz
necessária para diminuir os
Dr. Atik
efeitos
circulatórios
adversos (alterados) da insuficiência cardíaca.
Esta medida torna-se obrigatória e, não depende da causa
da insuficiência cardíaca, que pode ser: sobrecarga causada
por uma cardiopatia congênita; miocardiopatia causada por
vírus ou mesmo bactérias; alterações da estrutura do coração
como na hipertrofia miocárdica; distúrbios circulatórios
causados pela operação de Fontan, dentre outras.
Para entender melhor, a insuficiência cardíaca se
apresenta como a incapacidade do coração de bombear
sangue em quantidade suficiente para todo o corpo,
diminuindo o fluxo do sangue aos órgãos vitais, como
cérebro, rins e o próprio coração, além de outros órgãos e
tecidos. A diminuição desse fluxo de sangue, mais
especificamente nos rins, causa retenção de água e sal, e essa
quantidade adicional de água aumenta o volume de sangue
na circulação.
Assim, o excesso de líquidos pode se acumular nos
pulmões causando dificuldade de respirar (dispnéia), no
fígado causando seu aumento e também transtornos
funcionais, tais como inchaço (edema) na barriga, pernas e
pés e derrame líquido em pleuras e no pericárdio.
Nesse contexto há ainda a diminuição do fluxo sanguíneo
para a artéria aorta, que interfere diretamente no
desenvolvimento da criança, que apresenta nítida dificuldade
em ganhar peso e até o aparecimento de certo grau de
desnutrição.
O tratamento engloba o uso de medicamentos como
diuréticos (que aumentam o volume da urina),

1.060

E INSERÇÃO SOCIAL
ACTC – Evolução nos atendimentos prestados
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Integral

Dia

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 2005*
Total de receitas

R$ 1.691.535

Total das despesas

R$ 1.204.364

Fundo de Custeio – Reserva Técnica
Superávit do exercício

R$ 462.812
R$ 24.359

A ACTC coloca à disposição o Relatório de Atividades
2005, o parecer da auditoria, assim como o Demonstrativo
Contábil referente ao ano de 2005. Para mais informações
tratar com Débora, no telefone 3088-7454.

Agradecimentos
• Agradecimentos pela manutenção
Ampla
Alphatron
Banco de Alimentos
Bei Comunicação
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Fazenda Santana do Monte Alegre
Gica Paisagismo
Horti Frutas 29
Gráfica Sonora
Santher
TRR Consultora e Corretora de Seguros
Viverde Plantas
Zurich Brasil Seguros S.A.

Notícia das Mães
• Artesanato Maria Maria
“Se tiver que atravessar o mundo para salvar meu
filho, eu vou!”
Nasci em Francisco de Sá, Minas gerais, mas quando eu
tinha dois anos minha família mudou para Bom Jesus, Goiás.
Sou de uma família grande com nove filhos. Moramos na
roça por muito tempo, por isso nunca conseguia terminar os
estudos. Minha mãe colocava os filhos na escola, mas acabava
tirando para ajudar, na época da colheita. Na minha infância
eu era muito doente, mas ninguém descobria o que era.
A vida nunca foi fácil para mim, mas sempre tive muita
força para lutar e enfrentar todas as dificuldades. Me casei e
tive dois filhos: Bruno dezesseis anos e uma menina com dez.
Para ajudar em casa sempre trabalhei em casa de família
arrumando e cozinhando.
Tudo começou em 2000, quando resolvi fazer doação de
sangue e descobri que tinha a doença de Chagas. Várias
pessoas da minha família têm essa doença. Meus filhos
tiveram que fazer o exame e o resultado do Bruno deu
positivo. Ele tomou remédio e durante certo tempo a doença
estava controlada.
No final de 2004, Bruno passou mal e nesta época fomos
para Goiânia, onde uma médica disse que o caso era sério e
que ele precisava de transplante. Com a doença do meu filho,
tive que abandonar meu emprego. Foi uma batalha, pois,
além disso, eu estava terminando o terceiro ano do ensino
Médio. Eu queria desistir, mas minhas amigas e muitas
pessoas me apoiaram e eu terminei na marra, com muito
sacrifício!
O problema era como conseguir dinheiro para vir a São
Paulo, mas vai daqui, vai dali, conseguimos, com muita
dificuldade, trazer o meu filho. Fiquei aqui seis meses direto
com ele, que finalmente conseguiu o transplante e teve que
ficar internado vinte dias na UTI. Nem sei como consegui
passar por isso, me senti “carregada por Deus”.
Nessa época fiquei hospedada na Casa de Apoio Pastor
José Antero, onde recebi muito apoio. Como o dinheiro era
pouco, fiz faxina, trabalhei de babá e até consegui um
trabalho artesanal, pois aprendi a pintar caixinhas de madeira.
Depois do transplante, vim para a ACTC. Foi um período
difícil, eu chorava muito à noite. Eu imaginava a dor da família
do doador e também tinha medo pelo meu filho. Ele encarou
tudo com muita dignidade. Acredito que Deus sempre esteve
do nosso lado.
Gostei da ACTC e não estranhei ter que conviver com
muita gente. Estou acostumada com movimento porque
minha família é grande.
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Já conhecia alguns trabalhos manuais e na minha cidade
eu sempre gostei de participar do clube de mães. Eu já
bordava ponto cruz e conhecia alguns pontos e fui
aprendendo outros, ensinados pelas professoras daqui.
Gosto de aprender e ensinar. Atualmente, estou
ensinando muitas mães a bordar. Eu sou exigente, gosto de
coisas bem feitas e caprichadas, por isso minhas alunas fazem
trabalhos bonitos. É bom quando eu vejo uma mãe que quer
aprender. As professoras da ACTC elogiam muito o meu
trabalho e me incentivam a continuar ensinando as mães.
Não é fácil ficar aqui nessa espera. O bordado não deixa a
gente esquecer o nosso problema, mas tira a atenção, para
nós não ficarmos pensando apenas na consulta ou na ida ao
hospital. À medida que o
bordado vai ficando bonito a
gente se anima também! Além
disso, os bordados têm me
ajudado muito financeiramente.
Vim para São Paulo, ganhei
um filho com coração novo e
ganhei um emprego!
DEPOIMENTO DA MÃE MARIA
ELITA ALVES BORGES (mãe do
Bruno).

• Usando os ensinamentos da ACTC
Moro próximo a Presidente Figueiredo, cidade a mais ou
menos 100 kms de Manaus. A região é conhecida como a terra
das cachoeiras que com suas cascatas, florestas e rios têm
atraído muito turismo.
O município de Presidente Figueiredo foi criado em 1981
e recebeu este nome em homenagem ao primeiro Presidente
da Província do Amazonas, João Baptista de Figueiredo
Tenreiro Aranha (1798-1861).
Presidente Figueiredo também é a terra do Cupuaçu,
sendo que essa fruta é tão famosa que em abril acontece uma
festa do Cupuaçu. Dessa fruta fazemos peças artesanais,
creme hidratante e bombons.
Os nossos rios possuem muitos peixes e um dos mais
conhecidos é o Tucunaré, cuja festa é comemorada em
setembro.
Na região está em extinção o Galo da Serra, um pássaro
valioso que as pessoas pegam para vender. Esse pássaro canta
como um galo. Contam que quando o galo-da-serra come as
frutas, ele engole muitas sementes inteiras e a maioria delas
não estraga. Assim ao espalhar sementes o galo da serra
acaba ajudando na manutenção das florestas.
Como moro no sitio, não há energia elétrica e por isso não
temos geladeira, nem televisão. A nossa diversão é nadar nas
cachoeiras e pescar, pegamos peixe para almoço no lago. Aqui
todos vivem de caça e da pesca, e para conservar a carne é
costume guardá-la na banha.
Meu esposo tem muita terra e precisa desmatar, mas para
isso necessita de dinheiro. Como a região é turística e temos
muitos materiais na floresta, pensamos em fazer algum
produto artesanal.
Assim, me lembrei do que havia aprendido na ACTC, onde,
além de aprender a bordar, participei de outras oficinas de
artesanato que me ajudaram a perceber a minha habilidade
com pintura.

Portanto, lembrando e aproveitando a minha experiência
na ACTC, resolvi criar com o material que temos aqui. E
pesquisando, conseguimos fazer remos com desenhos e
também alguns quadros.
Quando vim para a
ACTC, no inicio desse ano
trouxe, com muito orgulho,
bombons de cupuaçu e
minhas peças artesanais
para
mostrar
aos
funcionários.
DEPOIMENTO
CARLA FRAZÃO

DA

MÃE

• Bonecas educacionais
Inspiradas pelo trabalho da ONG “Grupo Primavera” e
orientadas pelas pedagogas Mônica Toyota e Cristina
Macedo, as mães da ACTC começaram a desenvolver um lindo
trabalho de produção de bonecas artesanais. Tudo ocorre
durante o Artesanato Maria Maria.
As bonecas, graciosas e expressivas, com seus vestidos
largos, laçarotes e semblante maroto, contagiam as crianças e
mães da ACTC. A proposta das educadoras é que cada
participante confeccione toda a família da boneca, atingindo
assim
um
propósito
terapêutico de união e
companheirismo.
A atividade torna-se um
momento de relembrar a
infância, resgatar diferentes
culturas e com certeza, ser
um pouco criança de novo.

Notícia das Crianças
• Visita ao Instituto Tomie Ohtake
Ao final de janeiro, organizamos um passeio especial com
as crianças e mães/acompanhantes da ACTC. A surpresa foi
conhecer o Instituto Tomie Ohtake, um dos mais importantes
espaços de expressão artística da América Latina. A visita a
este museu teve como objetivo apresentar o trabalho do
espanhol Joan Pablo Miró, um dos grandes nomes
pertencentes ao movimento Surrealista.
Quando chegamos ao Instituto, uma equipe de monitores
nos recebeu, formando dois grupos, o grupo com crianças e
acompanhantes ficou com a educadora Regiane e o outro
com adolescentes, ficou com a educadora Flora.
No início, percebemos que as crianças e mães tiveram um
impacto ao ver todos aqueles quadros de formas indefinidas.
Começamos então a perguntar para elas o que elas
reconheciam naquelas imagens. Algumas responderam que
viam animais, outras viam peixes, estrelas, céu, mar, lua e
compartilhavam entre si essa experiência.
Em outro momento, sentamos no chão em círculo e a
monitora contou um pouco sobre o artista Miró, esclarecendo
o motivo daqueles traços parecerem sem definição.
Logo em seguida, tivemos a apresentação de um vídeo,
mostrando o artista produzindo uma de suas obras. Neste
momento, crianças e acompanhantes além de assistir,
comentavam como era gostoso o jeito como o artista pintava,
“livre como uma criança”.
Os adolescentes por sua vez, ficaram muito intrigados

com as gravuras. Não entenderam o
que estas queriam dizer, por não ser o
tipo de pintura que eles estão
acostumados a ver.
Depois disso, todos desceram para a atividade de ateliê,
onde participaram juntos mães/acompanhantes, crianças e
educadoras. A atividade consistia em fazer uma matriz de
gravura simplificada, com papelão, barbante, elástico, isopor e
tinta. Todos fizeram suas gravuras, e depois colocamos as
peças no mural para uma pequena exposição. Tiramos fotos
dos quadros e dos artistas. Muito divertido!
Essa visita foi muito válida, pois além de apresentar para
acompanhantes, crianças e adolescentes, diferentes formas
de ver o mundo, também
foi a oportunidade de
conhecer uma estética com
a qual eles não estão
habituados. Isto faz com
que comecem a mudar e a
ampliar a forma como
enxergam o mundo e a si
próprios.

• Integração da atividade Brasileirinhos e Maria Maria
Diante da experiência dos últimos dois anos, os projetos
“Brasileirinhos”e “Maria-Maria”decidiram trabalhar integrados,
neste ano de 2006. Todos os meses haverá um tema comum,
que norteará o trabalho com as mães e as crianças envolvidas.
Começamos em janeiro cujo tema foi “452 anos do
aniversário da cidade de São Paulo”. Trabalhamos a
importância da grande metrópole, a mistura de povos e
culturas que aqui se encontram. Em fevereiro, o tema foi
“Carnaval na ACTC”, e depois de muito conversar e pesquisar
sobre os carnavais nos diferentes estados do país, confeccionamos lindas máscaras e finalizamos com um grande
baile de que mães, crianças e funcionários participaram.
Em março, trabalhamos as “Receitas Diversas” que as
crianças aprendem semanalmente na aula de culinária, sua
escrita, suas medidas e também a higiene dos alimentos. No
fim do mês, será elaborado um livro de receitas, escrito e
ilustrado pelas próprias crianças e adolescentes da casa.
No mês de abril, o tema será “Páscoa/ Animais da Fauna
Brasileira”. Abordaremos sua importância, particularmente o
coelho, símbolo da data. Na segunda quinzena, estudaremos
os animais da fauna brasileira, e temas relacionados a eles, por
exemplo: quais estão em extinção; a importância da
preservação da natureza,; habitat natural destes animais. Já
no mês de maio, será proposta uma valorização do papel das
mães, tendo a sua figura como tema central. E para finalizar o
semestre, nada melhor do que um “Arraiá na ACTC”!
Esses temas facilitam o planejamento das atividades. Além
disso, proporcionam mais troca entre as mães e as crianças da
casa. Nós achamos esta idéia muito boa, pois além da
interação entre os integrantes da casa, também há troca
muito grande de culturas e informações, ampliando assim, o
conhecimento de todos.
Na sala de atividades, pudemos observar que as crianças
têm se envolvido bastante com as atividades propostas. “Eu
gostei principalmente de fazer a máscara e a faixa de
carnaval”, Jozieli 10 anos. Douglas, também de 10 anos se
entusiasmou ao escrever receitas no computador, e contou
que gosta de tomar “buriti com leite batido no liquidificador”.
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Nossos Parceiros - Amigos de Coração

Rede de Parceiros
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Amigos de Coração - Pessoa Jurídica
Aché Laboratórios
Banco ABC Brasil
Bei Comunicação
Bureau 34
Carioca Christiani- Nielsen Engenharia
Empresa de Petróleo Ipiranga
Fundação Djalma Guimarães
Fundação Filantrópica Safra
Fundação Educacional Inaciana P. S. M.
Fundação Salvador Arena
Gerdau
Gradiente
Gráfica Sonora
Instituto C&A
Instituto Camargo Corrêa
Instituto Pão de Açúcar
Lefosse Advogados
Novartis Laboratórios
Klabin S/A
Restaurantes Ráscal

Amigos de Coração - Pessoa Física
Antônio Beltran Martinez
Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Déa Backeuser
Eike Batista
Eugênio Emílio Staub
Fernão Carlos Botelho Bracher
José Vicente Pinto dos Santos
Lecy Beltran Martinez
Marcos Moraes
Maria Cecília Lacerda de Camargo
Nancy Englander
Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho
Pedro Moreira Salles
Ricardo P. Backheuser
Sonia M. Sawaya Botelho Bracher

Doação Testamental
Maria Luiza Fagundes
Jorge Uchoa Ralston
Associados Mantenedores
Alberto Zacarias Toron
Alexandre Sampaio Nery
Antônio Carlos Zuardi dos Reis
Carlos Alberto Matoso Ciscato
Carlos Toschi Neto
Cássio Alcântara Costa
César Torres Bertazoni
Claudia Pirani
Denise Ralston Fonseca
Ernesto Faro Júnior
Evangelina da Silveira
Evelyn Rita Ido
Evelyn Schweizer
Fernando Moreira Salles
Fernando Paulo Simas Magallhães
Gilberto Santos Mendina
Isabel Centola
José Carlos Moreira Wellausen
Luísa Bielawski Carracedo
Mara Teixeira
Marcela Azzam
Márcia Ribeiro Ralston
Maria Alexandra Kowlski Motta
Maria Alice Ralston F. do Amaral
Maria Adelaide Bastos da Silva

Maria Carmella Piovesan de Campo
Mario Luiz Saraiva
Munir Ebaid
Odair Schwindt das Dores
Oscar Americano
Paulo Roberto Soares
Ricardo Akeda
Roberto Daud
Rodrigo Bresser Pereira
Shirley Amorim Gomes
Silvia Nasrallah
Sylvia Luisa R. S. Pereira
Therezinha Ribeiro Ralston
Associados Mantenedores
Adinam Roberto Pereira
Adolfo Alberto Leirner
Alberto Carlos Amador Gimenez
Alexandre Clemente Chami
Ana Maria Dei Espada
André Apovan
Audinéia Queiroz Gomes
Carlos Lacerda
Christina Carvalho Pinto
Cláudio Sansevero
Cristina Barros Grendl
Dora de Souza Pinto
Doroty Del Guerra Lopes
Elisa Bracher
Elisa de Arruda Botelho

Elza Telles Zuardi
Emília Gomes Robello
Emílio Felício Imbrioli
Fábio da Silva Marins
Hermina Stewer
Jairo Pita Sobrinho
João Cândido Botelho Gomes
Jorge Veríssimo Silva
José Martins Costa Filho
José Ascenção
José Ribamar Alves Xavier
Leonardo Werneck Sindors
Lúcia Fortunato Donnamaria Neto
Luciana Name Marins
Luis Eduardo C . Magalhães
Luís Pedreira
Maria Angélica A. G. Vidal
Maria Lívia Jank
Maria Odila Guimarães Curi
Matheus Bittar Lois
Paulo Reginaldo Costa
Pietro Nozza
Rodrigo Roriz Macedo
Roland Gallbach
Rosana Aparecida Pereira
Sérgio de Freitas Costa
Sheila Aparecida Loureiro
Sílvia Maria Secco Andreoni Sarmanto
Thereza Custódio
Vera Lúcia Mascarenhas Pires
Vicente Ferrari
Wanda Costa Borgneth
Wanda Bodini Loureiro
Washington Rancel Júnior
Yeda Márcia Gonzaga da Silva
Associados Colaboradores
Alessandra Bresser Pereira
Alexandre Ribeiro Lima
Ana Luiza Perez do Amaral
Andréa Araújo Soares Leroy
Andréa Borges de Medeiros
Andréa Ribeiro de Abrantes Moreira
Antonio Bittar
Antonio Carlos Malheiros
Antonio Carlos Stefanelli
Antonio Freitas
Antonio Yunes
Any Waisbich
Armando Tooru Yamanaka
Auryana Arcanjo
Bárbara Kaiser
Carlos Azevedo
César Machado de Oliveira
Cláudia Baffa
Cristina Bulcão Paim Vieira
Cristina Eliana Santos
Darcy Casanova Martin
Débora Brum e Flávio Ribeiro
Dolores Arias Reade
Domingos Eugênio Takeshita
Elizabeth Rudge
Fabíola Amélia Campos de Oliveira
Felisbela Soares de Holanda
Fernanda Caiuby N. Salata
Gica Mesiara
Gil Vianna Paim
Gleika Maris Kelm
Isabel Teixeira Mendes Gros
Isabel Barbosa Felix de Souza
João Signorelli
José Carlos Rezende Nogueira
Kiki Felipe
Letícia Moura
Luciana Gardin Barbosa
Lucinéa Moura
Luiz Fernando Queiroz
Manoel de Oliveira Saes
Márcia Cavalieri
Mari Selma Zuntini
Maria Aparecida Daur
Maria Augusta Moisés
Maria Cecilia Seidel

Maria Daher Sarhan
Maria Elenita Favarato
Maria Elisete Fernandes
Maria Helena Alberto Cury
Maria Helena Zacarias
Maria José Silveira
Maria Lúcia Guida
Maria Luzia Canale Ortega
Maria Luiza Prestes Lopes de Oliveira
Maria Tereza de Crescenzo Mariano
Maria Pilar Toha Fare
Maria S. Salomão
Mario Luiz Amabili
Mariza Thomé
Marizete Gonçalves Ferreira
Odair Luis Ferreira
Patrícia Obracat Salgado
Paula Gonzaga
Paulo Amstalden
Paulo Gabriel
Paulo Pimentel
Rebeca Cukierkorn
Régia Ranieri
Rosa Maria Ghirfandi Santoyo
Rosa Takada
Sílvia Bassi
Silvana Bonfiglioli
Sílvia Galantier
Sílvia Helena L. Rogo
Sônia Cristina Ribeiro Magalhães
Sônia Francis Fakhoury
Vera Cecília Bresser Pereira
Vera Maria Cyrillo Amorin
Zélia Siqueira
Apoiadores
A6 Design + Arquitetura
Ação Solidária Contra o Câncer Infantil
Alphatron
Ampla Marketing Promocional
Banco de Alimentos
Bertha Industrial
Brazil Foundation
Buffet Ginger
Carvalho Pinto, Monteiro de Barros A.A.
Casa de Cultura de Israel – Centro da Cultura Judaica
Ciplan – Cimento Planalto S/A
Companhia Suzano de Papel e Celulose
Escola Vera Cruz
Eduardo de Almeida Arquitetos Associados
Empório Fotográfico
Eugênio WG
Faculdade de Psicologia - Pontifícia Universidade Católica
Federação Israelita do Estado de São Paulo
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
Gica Mesiara – Paisagismo
Grupo Vicunha Têxtil
Horti – Frutas 29
Inside Organiza
Incor - Instituto do Coração – Hc–Fmusp
Levi’s Strauss do Brasil
Lions Clube Pompéia
Logic Way Technologies Ltda
Lock Engenharia
Montart Esquadrias Metálicas
Multibrás Eletrodomésticos
Nova Mercante de Papéis Ltda.
Peixoto & Cury Advogados
Pointh Display
Rede TV!
Ripasa S.A
Quinta da Baronesa Golf Club
Santher
Sky Comércio de Artes Gráficas do Brasil Ltda
Sociedade Antioquina do Brasil
Talent
Toschi – Assessoria e Consultoria em Segurança S/C Ltda
TRR Consultora e Corretora de Seguros
TV Bandeirantes
TV Globo
Unilever
Viverde Plantas e Jardins
Zurich Brasil Seguros
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INFORMATIVO ACTC
Associação de Assistência à Criança
Cardíaca e à Transplantada do Coração
Rua Oscar Freire, 1463 - Pinheiros
CEP: 05409-010 - São Paulo SP
Telefax (11) 3088-2286 / 3088-7454
www.actc.org.br - actc@actc.org.br
Amigos de Coração

Aché Laboratórios
Banco ABC Brasil
Bei Comunicação
Bureau 34
Carioca Christiani – Nielsen Engenharia
Empresa de Petróleo Ipiranga
Fundação Djalma Guimarães
Fundação Filantrópica Safra
Fundação Inaciana P. S. M.
Fundação Salvador Arena

Gerdau
Gradiente
Gráfica Sonora
Instituto C&A
Instituto Camargo Corrêa
Instituto Pão de Açúcar
Lefosse Advogados
Klabin S/A
Novartis Laboratórios
Restaurante Ráscal
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