
Colaborações

Doar carinho, respeito e 
atenção custa pouco e faz 

bem ao coração.
Colabore conosco, sendo 

voluntário ou doando bens, 
serviços ou dinheiro. 
Entre no nosso site e 

descubra como colaborar.
www.actc.org.br
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Música para o coração

Abertura Concertos 
Brasileiros 2018

No dia 24 de abril, o artista 
André Mehmari subiu ao palco do 
Teatro Renault, juntamente com 
Neymar Dias e Antonio Loureiro, 
para a abertura da quarta edição 
da série Concertos Brasileiros.

Incentivado pela Lei Rouanet, 
o projeto conta com o patrocínio 
das empresas: Alupar – Taesa e 
Vicunha Têxtil. Contribui para a 
sustentabilidade financeira da 
entidade, ao mesmo tempo em 
que amplia o repertório cultural 
do público atendido. 

Conheça as datas e os artistas 
das próximas apresentações: 

•28/08 – Choronas  
•23/10 – Toquinho

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

Troca de saberes

4º Encontro Anual da 
Primeira Infância

Nos dias 23, 
24 e 25 de abril, 
o Departamento 
de Serviço Social 
da ACTC – Casa 
do Coração 
promoveu o 4ª 
Encontro Anual 
da Primeira 

Infância, trazendo como tema 
“Inclusão Social”. 

Nossos convidados foram: Dra. 
Chong Ae Kim, geneticista do 
Hospital das Clinicas, que falou 
sobre Doenças Genéticas; Victor da 
Silva Martinez profissional na APAE 
– SP, que apresentou dados sobre 
a inclusão profissional de pessoas 
com deficiência intelectual; e as 
pedagogas Valéria Cristina Angelini 
Schmiedell e Mara Cristina Báos 
Nicodemo, que realizaram um 
debate sobre a escolarização e a 
inclusão. Foram dias de intenso 
aprendizado e compartilhamento 
de informações. 

Agradecemos a participação de 
todos. 

Arraiá pra lá de bom!

Festa Junina 2018
Dia 22 de junho, foi dia de 

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

Nossa Festa Junina contou com 
diversas brincadeiras, comidas e 
músicas típicas, além também do 
bingo e uma quadrilha pra lá de 
animada!

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

“Eita trem bão sô!”

Comemoração especial

Dia das mães na 
ACTC – Casa do 
Coração

Em 11 de maio o dia foi repleto 
de emoção.

Além de um saboroso café 
da manhã, todas as mães/
acompanhantes da ACTC – Casa 
do Coração ganharam uma linda 
homenagem de seus filhos. 
As crianças, os adolescentes, 
juntamente com as educadoras 
das Atividades Brasileirinhos, 
Reforço Escolar, Adolescente 
Cultural e da psicóloga da 
instituição, fizeram um vídeo com 
depoimentos  e declarações de 
amor pelas mães. 

Acervo Institucional Acervo Institucional
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O informativo:
Este informe trimestral é 
um trabalho voluntário 
realizado em equipe. A 
doação desses serviços é 
fundamental para divulgar 
nosso trabalho e conquistar 
novos colaboradores.

Projeto gráfico:  
Marcello Araujo
Diagramação:  
Débora Pinto Carneiro
Textos:  
Equipe ACTC - Casa do 
Coração
Revisão:  
Norma Seltzer Goldstein
Impressão:  
Origami Laser - Gráfica e 
Editora
Tiragem: 400 exemplares

Dia de PIC NIC com 
oficina de flores 18/06

Na comemoração do Dia 
Internacional do PIC NIC a ACTC 
– Casa do Coração não ficou de 
fora. Em uma tarde deliciosa 
no Clube AAAOC, crianças, 
jovens e mães/acompanhantes 
realizaram um delicioso 
lanche e aproveitaram para 
confeccionar lindas flores de 
papel para a Festa Junina. 

Passeio no Clube 
AAAOC 13/04

Em integração, as 
Atividades Adolescente 
Cultural e Brasileirinhos 
fizeram uma visita à 
Associação Atlética 
Acadêmica Oswaldo Cruz 
(Clube AAAOC), onde 
fizeram uma trilha pelo 
bosque e brincadeiras 
no parquinho. Foi uma 
ótima oportunidade para 
os jovens cuidarem dos 
pequenos que se divertiram 
e passaram momentos de 
descontração juntos.

Comemoração dos 50 
anos de Transplante 
Cardíaco 25/05

A ACTC – Casa do Coração, 
representada pela nossa 
Presidente Mônica Pimentel 
Vassimon e pela nossa 
coordenadora Regina Amuri 
Varga, participou do evento 
comemorativo de 50 anos do 
primeiro transplante cardíaco 
do Brasil.

O evento, realizado pelo 
Instituto do Coração – InCor 
(HC-FMUSP), contou com a 
presença de autoridades e 
de alguns dos médicos que 
viveram essa história em 1968 
e cuja linhagem de inovações 
levou o Instituto do Coração 
a romper a barreira dos 1.000 
transplantados cardíacos em 
2016 e a ser o 7º centro que 
mais transplanta coração de 
adultos no mundo, desde 2014.

Cinema - O homem da caverna 12/04

Foi dia de ir ao cinema com os jovens para assistir ao filme “O homem da caverna”, que traz uma 
nova abordagem sobre a invenção do futebol.

Hearty Bowl Project, na 
Graded 17/05

Organizado pela Sra. Lucinha Ariani, 
da Graded School, a ACTC – Casa do 
Coração foi beneficiada com a receita das 
vendas dos bolws de cerâmica no evento 
realizado em 17 de maio, que arrecadou 
mais de R$ 9.000,00.

De coração, agradecemos a todos os 
participantes dessa ação.

Oficina de Pipas - Parque Villa Lobos e 
Colégio Santa Cruz 14/05

No dia 14 de maio, as 
Atividades Brasileirinhos e 
Adolescente Cultural prestigiaram 
a Oficina de Pipas que ocorreu no 
Parque Villa-Lobos, juntamente 
com os alunos do Colégio Santa 
Cruz. 

A criatividade e cooperação foram estímulos para os participantes 
que produziram modelos diferentes de pipas, numa tarde gostosa 
de calor e convivência junto à natureza.

O desafio maior foi fazer com que as pipas subissem ao céu, mas 
os ventos ajudaram na hora e fizeram um espetáculo colorido à 
parte!
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Bazares Beneficentes abril/ maio/ junho
No último trimestre, a ACTC – Casa do Coração participou de diversos eventos externos, com 

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

Destacamos, assim, as seguintes ações:
• 14 e 15 de abril – Espaço Bacana
• 26, 27 e 28 de abril – Bazar da Malu/ 3ª EDIÇÃO DESAPEGO DO BEM
• 03 a 12 de maio – Bazar Atelier Paula Almeida 
• 05 de maio – Prisma Globo News
• 11 e 12 de maio – Bazar As Meninas
• 29 e 30 de junho – 4ª EDIÇÃO DESAPEGO DO BEM – Super Venda da ACTC – Casa do 
Coração no Atelier Paula Almeida 

Esses eventos arrecadaram mais de R$ 42.000,00 e propiciaram também uma ótima 
oportunidade de ampliarmos a divulgação do trabalho realizado pela ACTC – Casa do Coração. 

Agenda

Equipe ACTC — Casa do Coração
Coordenação: 

Regina Amuri Varga - CRESS 22.798 
Serviço Social: 

Sandra dos Santos Cruz – CRESS 42.463; 
Silvana de Martino Fanti – CRESS 14.090; 
Elaine Baptista – CRESS 45.031 e Marília 
Marinho de Carvalho - CRESS 51.967

Psicologia: 
Júlia Inácia Vieira Assunção
CRP 06/140798

Terapia Corporal: 
Leda Stelmach 

Fonoaudióloga: 
Elda Conceição Fernandes Engel Ayer CRFa2 
- SP -1376

Educadores: 
Ariadne Aparecida da Silva Souza, Bruna 
Alves, Cinthia de Fatima Goulart e Priscila 
Mathias.

Educadoras Artesãs Bordado:
 Cristina Macedo e Bernadete Maria Oliveira 
Freitas

Nutrição: 
Denise Marco - CRN-7822 

Hospedagem e Alimentação: 
Rita Araripe

Música: 
SIM – Escola de Música

Administrativo: 
Alessandra Gallo, Brenda Karlla de Souza, 
Elisângela Sousa Dias e Regiane dos 
Santos Nascimento.

Desenvolvimento Institucional: 
Débora Pinto Carneiro

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

Motorista:
 Jerson de Freitas Brandão

Assessorias: 
Jurídica: Sandra Alves da Silva
Contábil: Perspectiva Organização Contábil 
Auditoria: SGS Auditores e Consultores 
Independentes
Psicologia: Barbara Catarina da Cunha 
Prado – CRP 06/123442
Projeto Culturais: Flaviana Oliveira da Silva

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

Pergunta: 
Sou transplantada e de um ano para cá tenho um inchaço 
nos calcanhares que o deixam de tamanho muito alterado. Já 
fui encaminhada ao vascular, especialista de pulmão, rim e 
nada faz com que a minha situação de desconforto melhore. 
Posso entender ser este fato uma sequela do transplante 
cardíaco?

Causa do inchaço no organismo 
O inchaço em alguma parte do corpo 

decorre do extravasamento de soro dos 
vasos sanguíneos através dos capilares 
para o tecido subcutâneo, por pressão 
aumentada no lado venoso de retorno 
do sangue em direção ao coração. Assim, 
no inchaço nos tornozelos, haveria maior 
pressão nas veias de retorno dos membros 
inferiores, o que dificulta o retorno do 
sangue em direção ao coração e daí o 
extravasamento do soro nesses locais. Em 
outros pontos como no abdome ou no tórax, 
o mesmo mecanismo deve ser invocado.

Causas prováveis do inchaço 
nos tornozelos, em geral, e no 
transplantado do coração

O inchaço nos tornozelos pode 
decorrer de várias causas em um paciente 
transplantado do coração ou mesmo em 
outras patologias. Como causas sistêmicas, 
citam-se a disfunção do coração, a 
insuficiências dos rins, insuficiência 
do fígado, problemas pulmonares que 
originem hipertensão arterial pulmonar e, 
como causas periféricas, a insuficiências 
venosa dos membros inferiores.

O inchaço também pode ser observado 
em pessoas totalmente normais nas quais 
as pernas permanecem pendentes por 
tempo prolongado como em viagens 
longas, por exemplo, ou mesmo quando se 
permanece sentado por um dia todo sem 
qualquer movimentação.

Medicamentos em uso que possam 
causar inchaço

Em relação a medicamentos que 
estejam em uso, como os obrigatórios 
imunossupressores  que impedem a 
reação dos anticorpos contra o órgão 
transplantado do coração, muito raramente 
se constituem em causa de inchaço, exceto 
na associação com corticosteróides, usados 

como complementos terapêuticos, mas, 
mesmo assim, quando isso ocorre de forma 
prolongada.

Na descrição patogênica dos principais 
imunossupressores como a ciclosporina, 
azatioprina, ciclosfosfamida, palivizumabe, 
tacrolimus, everolimus e sirolimus, não há 
referência a inchaço.

Inchaço nos transplantados do 
coração no InCor - HC - FMUSP

Na prática clínica, em muitos 
transplantados do coração no InCor - HC 
- FMUSP os imussupressores empregados 
não causaram a retenção líquida descrita. 
O transplante do coração em si não 
provoca tampouco esse distúrbio, a não 
ser que o coração esteja em disfunção.

O inchaço sem causa aparente
No caso descrito no qual transparece 

que não haja uma causa aparente, vale 
a possibilidade da associação de muitas 
causas como de medicamentos, aliada 
a certa insuficiência venosa e ainda à 
ingestão líquida excessiva. Esse conjunto 
de causas, aparentemente benignas, pode 
ocasionar o inchaço descrito.

Mas a procura deve sempre 
continuar para estabelecer qual a 
causa verdadeira.

Prof. Dr. Edmar Atik 
Professor Livre-Docente de Cardiologia da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo - Médico 
da Cardiologia Pediátrica do Instituto do Coração 
(InCor) e do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-
Libanês

Dr. Edmar Atik

Se você tem dúvidas para o Dr. Edmar, envie  
sua pergunta para o e-mail debora@actc.org.br.  
Ela também pode ser publicada aqui.

www.actc.org.br/?p=noticias-detalhe&noticia=67
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Notícias

Meu nome é Christiane Cardoso Moser, 
tenho 43 anos e atualmente moro na cidade 
de Itajaí, Santa Catarina.  Sou casada há 25 
anos e tenho dois filhos, Leonardo e Luís 
Gustavo.  

Luís Gustavo, o meu Guga, hoje 
com 15 anos, foi diagnosticado, logo ao 
nascer, com cardiopatia congênita, ele foi 
a primeira criança detectada com esse 
tipo de doença na minha cidade que, na 
época, não tinha recursos médicos para 
esse tipo de tratamento. Dessa forma, 
fomos encaminhados para Curitiba e, 
posteriormente, para São Paulo.

Guga: fortalecendo nossos laços 
familiares

Foi um período muito difícil na nossa 
vida, no início. Como toda mãe, ao receber   
a notícia da doença, me desesperei, mas 
hoje encaro de outra forma, pois nosso 
relacionamento familiar mudou muito, 
o meu filho veio colocar o que estava 
em desordem no seu devido lugar. Guga 
é o anjo de Deus enviado para alegrar 
nossa família! Além disso, depois dessa 
experiência, consigo ajudar outras mães 
dando meu depoimento.

Há dez anos, meu filho faz tratamento 
no HCor, onde já fez quatro procedimentos. 
E nesse percurso de idas e voltas, sempre 
me senti amparada pelo meu marido que, 
na medida do possível, procurou estar 
presente nas consultas, exames e cirurgias. 
Sempre estivemos juntos, um apoiando o 
outro.

No início da nossa estadia na cidade, 
nos hospedamos na casa de familiares. 
Posteriormente   uma assistente social 
do hospital nos indicou a ACTC – Casa do 
Coração.  Fui muito bem recebida, pois 
nessa casa temos uma grande estrutura 
para acolher as mães e os filhos, oferecem 
muitas atividades, inclusive aulas de 
bordado. 

Tirando meu coração da garrafa - o 
poder das histórias

Durante esses anos, nunca me 
interessei em bordar, olhava as outras 
mães bordando, mas não me sentia capaz 
de realizar esse tipo de trabalho. Sempre 
trabalhei como cabeleireira, tive salão 
durante 11 anos, mas por conta das minhas 
ausências constantes, tive que fechar meu 
estabelecimento.  Eu achava que minha 

habilidade com as mãos era apenas com as 
tesouras, mas me enganei. 

A Cris, nossa amiga e professora, 
cansou de me chamar para as aulas, mas 
eu não participava, por medo de não 
conseguir. Mas tudo mudou em 28 de abril 
deste ano, pois quando fui levar o Guga à 
consulta de rotina, Cris me chamou para 
uma oficina e eu resolvi participar. 

Nesse dia, ela levou o livro “O coração 
e a garrafa“, de Oliver Jeffers e, durante a 
mediação da leitura, a história me tocou 
profundamente, tinha muito a ver com a 
minha vida e com todos esses anos de luta 
com meu filho.

 O livro conta sobre uma menina cheia 
de admiração pelo mundo ao seu redor, 
mas acontece algo que a faz se sentir 
muito insegura, por isso resolveu guardar 
seu coração angustiado em um lugar mais 
seguro: dentro de uma garrafa, que ela 
pendurou no pescoço. Assim, o coração 
estaria protegido de qualquer dor, nada o 
atingiria.

 Essa história me lembrou das inúmeras 
vezes que tive que fazer como essa menina, 
eu não podia chorar, não podia ficar triste, 
tinha que transparecer que tudo estava 
bem, assim também tirei meu coração fora 
de mim, tinha que ser forte para suportar a 
saudade da minha família e as incertezas 
em relação às cirurgias e a saúde do meu 
filho. 

Essa história abriu meu coração, me 
inspirou verdadeiramente e então, a 
partir dessa oficina, resolvi participar da 
Atividade Maria Maria.  Na verdade, essa 
oficina visava a sensibilizar o grupo de 
mães para o projeto “Bordando corações“. 
Assim, pela primeira vez, desenhei e 
aprendi meus primeiros pontos, criando 
meu coração.  Meu bordado ficou lindo e 
me fez muito bem. 

Espalhei para as outras mães o milagre 
da história ao mostrar, orgulhosa, o meu 
bordado e percebi que outras mães 
também se interessaram em bordar os seus 
corações, forma de expressar livremente 
suas emoções. 

Confesso que fiquei surpresa e 
realizada, porque uma história tão simples, 
mas ao mesmo tempo tão intensa, me 
libertou de algo que estava guardado aqui 
dentro do meu coração há muito tempo. 

Agora voltei para casa determinada a 
bordar. Trouxe um novo projeto e estou me 
empenhando ao máximo para ficar lindo. 
Enfim o bordado acendeu algo dentro de 
mim que estava apagado há muitos anos. 
Bordar faz bem para alma e para o coração

A mãe/acompanhante Christiane(esq.) e seu filho 
Gustavo (dir.), 15  anos. Foto: Acervo Institucional.

“Bordar faz bem 
para a alma e para 
o coração”

Mães / depoimento

Na produção do seu primeiro trabalho, Christiane 
bordou o seu coração.



Ao longo desse último trimestre, as Linhas de Atuação Reforço Escolar e Psicologia 
promoveram atividades interdisciplinares ao ar livre, com o objetivo de aguçar a comunicação, 
facilitar a construção do conhecimento e estabelecer relações sociais entre as crianças e 
adolescentes presentes na ACTC - Casa do Coração.

Ao refletir sobre a importância do brincar para o desenvolvimento cognitivo nos âmbitos 
emocional, social e educacional, atividades lúdicas foram propostas.  Oportunizar momentos de 
integração possibilita aos envolvidos a reprodução do cotidiano, por meio de brincadeiras que 
estimulam a representação e a expressão de imagens evocadoras de aspectos da realidade. 

O mundo da fantasia e da imaginação, acessados por meio dos brinquedos, brincadeiras e 
jogos auxiliam o processo de aprendizagem, viabilizam a reflexão, a autonomia, a criatividade 
e o entendimento dos limites, fatores importantes ao desenvolvimento integral do ser humano. 

Nesse contexto, o brincar não significa apenas recrear, vai muito além: caracteriza-se como 
uma das formas mais complexas que os indivíduos têm de comunicar-se consigo mesmos e com 
a sociedade, assim como evidencia a importância do estabelecimento de regras constituídas 
por cada um e por todo o grupo. Desse modo, os participantes conseguem resolver conflitos e 
hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolvem a capacidade de compreender 
diferentes pontos de vista, de fazer-se entender e de demonstrar a própria opinião em relação 
aos outros.

Complementarmente, através do brincar, os educandos aperfeiçoam também capacidades 
como percepção visual, coordenação motora, atenção, memória, concentração, controle 
inibitório, afetividade e sociabilidade. Além da diversão, as brincadeiras potencializam a 
exploração; preparam para a leitura, para os conceitos de lógica que envolvem números, para a 
classificação, para a ordenação e motivam os participantes a trabalhar em equipe na resolução 
de situações problema. 

Ao brincar, os seres humanos aprendem a respeitar regras e ampliam o relacionamento 
interpessoal. É por meio do universo lúdico que conseguem se expressar com maior facilidade, 
ouvir, respeitar, discordar, liderar ou ser liderado, compartilhar alegrias, possibilitar conquistas e 
formar a própria identidade.

O brincar é uma notável estratégia na aquisição do conhecimento experiencial, visto que leva 
a vivenciar a aprendizagem como processo social. A proposta do lúdico nas atividades sugeridas 
ao longo do trimestre foi promover uma alfabetização significativa na prática educacional, 
melhorar o rendimento escolar, as habilidades dos participantes e, acima de tudo, promover 
a inter-relação entre os afetos e os saberes. As interações ocasionadas durante as dinâmicas 
possibilitaram ao grupo a expressão de seus sentimentos o que permitiu a observação dos 
seus anseios, prazeres, frustrações e desejos. Desse modo, foi possível viabilizar algumas 
intervenções necessárias ao desenvolvimento das estruturas psicológicas e cognitivas dos 
envolvidos, contribuindo, assim, para a formação e o crescimento das crianças e adolescentes 
da ACTC - Casa do Coração.
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Crianças/ Adolescentes / Reforço Escolar / atividade

O Brincar e o aprender - Um olhar 
psicopedagógico

Acervo Institucional

O brincar estimula e auxilia o processo de aprendizaagem,  utilizando a fantasia e a imaginação.

A brincadeira também auxilia na interação social, na comunicação, no desenvolvimento integral do individuo.

Acervo Institucional
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Projeto Leitura em Cena 
No mês de maio as 

Linhas de Atuação Maria 
Maria, Brasileirinhos e 
Adolescente Cultural 
realizaram atividades 
internas integradas com 
o projeto “Leitura em 
Cena”, nas quais jovens, 
mães/acompanhantes e 
crianças interagiram com 
leitura, interpretação de 
textos e poemas. 

A importância das Vacinas 
Em 29 de maio, o Departamento de Serviço Social promoveu 

palestra com as enfermeiras Deronice Ferreira de Souza (Coordenação 
de Vigilância em Saúde do Estado de São Paulo) e Leila Garcia (Instituto 
da Criança - ICr) que falaram sobre a importância das vacinas na 
prevenção de doenças. Baseado no Programa Nacional de Imunizações 
(PNI) as mães/acompanhantes foram orientadas e atualizadas quanto 
ao Calendário Anual de Vacinação.
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Lá em casa

Linhas de atuação e 
resultados de Janeiro a 
Junho de 2018

Hospedagem 
8.600 Pernoites  

Alimentação
46.115 refeições oferecidas

Serviço Social
3.211 Procedimentos

Serviços Terapêuticos
967 Atendimentos 

Desenvolvimento Pessoal  
e Inserção Social
2.258 participações

Receitas e despesas  
do exercício de 2017

Total de Receitas 
R$ 5.030.601,00 

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

Resultado do Exercício 
R$ 1.112.415,00

Reserva Técnica Contábil 
(R$ 1.001.174,00)

Superávit do Exercício
R$ 111.241,00

Atendimentos  
de 1994 a 2017

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

Nossos números

Palestra Desenvolvimento da 
Linguagem 

No dia 18 de abril foi ministrada palestra 
sobre o Desenvolvimento da Linguagem com a 
Fonoaudióloga Elda Ayer. 

O evento teve objetivo de esclarecer a 
relação íntima de aprender a falar e aprender a 
ler, sua importância no progresso intelectual de 
uma criança, os mecanismos de aprendizagem, 
os fatores externos que os influenciam e os 
índices que poderiam permitir reconhecer um 
problema de aprendizagem.

Junho – Mês da Cardiopatia Congênita 
Para marcar e celebrar o Dia da 

Cardiopatia Congênita, comemorado em 
12 de junho, a ACTC – Casa do Coração 
realizou uma série de eventos. 

No dia 27 de junho, recebemos a 
Dra. Paula Gaiolla, Coordenadora do 
Grupo de Cuidados Paliativos da Criança 
Cardiopata do InCor (HC – FMUSP), que 
fez uma roda de conversa com as mães/
acompanhantes.

Já no dia 28 de junho, recebemos a 
Dra. Ieda Jatene, médica cardiologista 
no HCor - Hospital do Coração, que 
realizou um bate papo com mães/

acompanhantes, crianças e adolescentes.
Os eventos foram ótimas oportunidades para 

esclarecimentos de dúvidas, troca de experiências e aquisição 
de mais informações sobre as cardiopatias.

Copa do Mundo na ACTC – Casa do Coração
No dia 14 de junho, adolescentes e 

crianças se reuniram e participaram de uma 
oficina para confecção de bandeiras do Brasil e 
enfeites para Copa do Mundo. Ao final, além de 
enfeitarem a Sala de TV da sede da instituição 
com os materiais produzidos, todos juntos 
assistiram à abertura da Copa.

Durante alguns jogos da competição, 
crianças, adolescentes, mães/acompanhantes 
e equipe também puderam compartilhar 

momentos de descontração, alegria e união. No 
dia 22/06, no jogo Brasil X Costa Rica, foi promovido um café da 
manhã. Já no dia 02/07 um almoço foi preparado especialmente 
para apoiarmos o jogo Brasil X México.

Parcerias na Aula de 
Estimulação

A Aula de Estimulação, 
atividade grupal que acontece 
semanalmente na ACTC - Casa 
do Coração, tem como principal 
objetivo instrumentalizar as(os) 
cuidadoras(es) com estratégias 
para estimular o desenvolvimento 
psicomotor e sociocognitivo das 
crianças. 

Neste trimestre, foram 
firmadas parcerias com 
profissionais de excelência em 
suas áreas de atuação, que se 
dispuseram a vir periodicamente 
participar da atividade, para 
compartilhar seus saberes e 
experiências: 

• Sônia M. Colli de 
Souza, psicopedagoga, 
psicomotricista e professora 
de pós-graduação em 
Psicopedagogia.
• Paula V. V. Gaiolla, médica 
cardiologista pediátrica e 
Coordenadora do Grupo 
de Cuidados Paliativos da 
Criança Cardiopata no InCor – 
Instituto do Coração.
• Grupo de Voluntárias 
Terapeutas Jin Shin Jyutsu.

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Acervo Institucional
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CEBAS/CNAS • COMAS • DRADS/SEADS/COFAS • CMDCA • CONSEAS • Utilidade Pública Estadual 
• Utilidade Pública Municipal • Certificado no CRP/SP 3822/J • Declaração de Isenção de ITCMD • 
Certificado de Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos • Certificado de Inscri-
ção Pró-Social • Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades (CENTS) • Auto de Licença de 
Funcionamento  •  Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro  • Certificado de Regularidade Cadastral 
de Entidades • Cadastro das Entidades de Defesa dos Direitos Humanos do Estado de São Paulo • 
Certificado Gestão e Transparência - Instituto DOAR • Vetted by CAF America

São muitos os colaboradores que fazem parte da nossa Rede de Parceiros,    acesse  

nosso site e confire a lista na íntegra. 

Você pode digitar o endereço http://goo.gl/o1xSE3 ou utilizar o QR code ao lado.

Prêmio Criança - ABRINQ - 2014 • Finalista do Prêmio Criança - ABRINQ - 2012 • Prêmio Wizo 2011 – 
Dia Internacional da Mulher • Finalista do  Prêmio Criança - ABRINQ - 2009 • Certificado de Tecnologia 
Social – Fundação Banco do Brasil – 2009 • Selo Organização Parceira – Centro de Voluntariado de 
São Paulo – CVSP – 2014/2013 - 2012/2011 - 2010/2009 – 2008/2007 • Prêmio Betinho de Cidadania 
2006 – Menção Honrosa • Certificado de Livro Altamente Recomendável – FNLIJ – 2005 • Prêmio 
Bem Eficiente - Kanitz & Associados – 2004 • 2º Prêmio Max Feffer de Design Gráfico – Categoria 
Editorial – 2003 • Finalista do  Prêmio Criança - ABRINQ - 2000

Prestar atendimento multidisciplinar às crianças e aos adolescentes portadores de doenças 
cardíacas, bem como a seus familiares. Proporcionamos hospedagem, alimentação, apoio 
social, psicológico e pedagógico, desenvolvendo uma ação que tem como meta transformar 
a situação-problema em crescimento e aprendizado.  

Nossa missão

Reconhecimentos

Títulos

Conselhos e Diretoria

Rede de Parceiros

MANDATO 2017 A 2019

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

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

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

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

Teresa Cristina Ralston Bracher
Anis Chacur Neto
Susana Steinbruch
Luanda Pinto Backheuser
Ezequiel Grin

Conselho Deliberativo
Alberto Fernandes
Alessandra Bresser Pereira
Alexandra Mattmann Gros
Amanda Pinto da Fonseca Tojal
Ana Claudia Luna
Anis Chacur Neto
Antônio Bonfá
Antonio Luís Thomé Gantus
Benjamin Steinbruch
Candido Botelho Bracher

Carlos Jereissati
Claudia Jaguaribe
Cynthia Lanzara Grisólia Gantus
Daniel Auerbach
Dr. Arlindo Riso
Dr. Edmar Atik
Dr. Luis Fernando Caneo
Dr. Marcelo Biscegli Jatene
Dr. Miguel Lorenzo Barbero Marcial
Dr. Renato Assad
Dra. Carla Tanamati
Dra. Estela Azeka
Dra. Nana Miura Ikari
Eduardo Ferraz Malzoni
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Elisa Maria R. C. Bonfá
Elisa R. B. Bracher
Elizabeth Infante
Ezequiel Grin
Fernanda Fernandes
Fernanda Marinho Aidar Iunes
Fernando Fontes Iunes
Francisco M. Pereira Coelho
Gilberto Frussa
Gustavo Arantes Lanhoso
Iside Lanzara Grisólia (in memorian)
Ivete Fátima de Souza
Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin
Jorge dos Santos Caldeira Neto
José Alberto Diniz de Oliveira
José de Menezes Berenguer Neto
José Eduardo Cintra Laloni
José Luiz Egydio Setubal
Jussara Moritz
Lana Choze Grin
Liane Ralston Bielawski
Lilia Moritz Schwarcz
Luanda Pinto Backheuser
Luisa Ralston Bielawski Carracedo
Luis Terepins
Luiz Antunes Maciel Mussnich
Maguy Etlin

Maria Alice C. Monteiro de Gouvêa
Maria Luiza Carvalho da Silva
Maria Márcia dos Reis
Maria Tereza Affonso Ionescu
Mariana Antibas Atik
Marina Massi 
Mônica Pimentel de Vassimon
Patricia Bastos Auerbach
Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho
Regina Beatriz de Freitas Jatene
Regina Lefevre Malzoni de Souza
Renata Vessoni Chacur
Ricardo Pernambuco Backheuser Jr.
Ricardo Steinbruch
Roberto Bielawski
Roberto Eduardo Moritz
Rodrigo Motta Bresser Pereira
Sandra Regina Mutarelli Setubal
Sebastião Botto de Barros Tojal
Sérgio Colombo
Sergio Rabello Tamm Renault
Sonia Soicher Terepins 
Susana Steinbruch
Suzi Sólon Arida
Teresa Cristina Ralston Bracher
Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Tito Enrique da Silva Neto
Valeria Wey Barbosa de Oliveira
Vera S. Pereira Coelho
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Portas abertas
Voltem sempre! Nos meses  
de abril, maio e junho recebemos 
muitas visitas que  
vieram conhecer de perto 
as atividades e os trabalhos 
desenvolvidos pela ACTC –  
Casa do Coração.
Agradecemos o interesse e 
aguardamos o retorno de todos.

TECER:
Anna Degenszajn
Patricia Meirelles

CHRISTINA HEINL

JANE FEINMANN

CAROL CANCIO

ROSE LITTLE

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC 
- CURSO DE PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA:
Andreza Silva dos Santos
Beatriz Benelli
Lucas Nascimento Barbosa
Rayssa de Moraes Fernandes

ROBERT HALF TRABALHO 
TEMPORÁRIO LTDA.: 
Juliane Aparecida de Oliveira

FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE - 
USP (FEA-USP) - CURSO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS:
Aline Frutuoso de Souza
Edgard Lasota
Erika Borges
Giulia Marques Yamamoto
Maria Angélica Kurashima
Pietro P C Rodrigues

PRISMA INTERNATIONAL 
CONSULTING:
Anna Luiza Pereira

COBRAPE:
Dafne Corrêa da Silva
Carolina Harue Nakamura
Jeferson Jeronimo dos Santos
Maracy Pagano Ribeiro Moraes

LUIZ RIBEIRO

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

Agradecimentos

PESSOAS JURÍDICAS: Alphatron Sistema de Telecomunicações, Banco de Alimentos 
Associação Civil, Biff Of Hill Valey: Rock Out to Help Out, Cadastra Marketing Digital, Casas 
Pernambucanas - Loja Augusta,  COBRAPE, Fazenda Santana do Monte Alegre, FIAP,  
Infonetware, NUBANK, ONG Fabrica de Heróis, Pestfim Serviços de Controle de Pragas Ltda., 
e Robert Half Trabalho Temporário Ltda.
PESSOAS FÍSICAS:  Alexandra de Michelli Nolasco, Aline Vieira Martins, Ana Carmen 
Collado, Andrea Adm., Andreia Motta Torres, Angela Spalding, Anizio Sabino de Paula, Camila 
Demahe, Claudia Moura, Cristina Kuntz, Danielle Mattos, Denis Costa de Oliveira, Denise 
Dini, Erasto Boretti de Almeida, Eve Heine, Fabiana Lang Mattos, Fátima Michel, Fernanda, 
Fernando Ferreira, Fernão Carlos Botelho Bracher, Joice Ruiz Bernier, Kelly da Cruz, Laura 
Sgrieff, Lidia Yamamoto, Luci Biaggi, Luciana Avila, Maguy Etlin, Maria Fernanda Nunes, Maria 
Laura Ramalho, Maria Regina T. Zuccolo, Maria Sylvia Camarero, Maria Zilda Araújo, Marinês 
Trinca, Marjorie Sladen, Mila Miranda Costa, Paola Otero, Paula Azevedo, Priscila Mathias, 
Raffaella Daloia Bruno, Regina Wielenska, Silvana de Martino Fantti, Simone Nahas, Solange 
Renault, Sônia Eli Koga, Sônia Terepins, Stela Ramos, Sueko Niyama, Tatiana Aydar Sandoval, 
Teresa Cristina Ralston Bracher, Valéria Cardoso e Wania Trinca.

Google Inc.
Gráfica Sonora

Instituto Água Viva
O Polen

Vinheria Percussi

ACTC – Casa do Coração
Sede: Rua Oscar Freire, 1463 – Pinheiros – 05409-010 
São Paulo – SP – Tel/Fax: (11) 3088-2286/ 3088-7454 
Unidade II: Rua Oscar Freire, 2.136 - Pinheiros – 05409-011 
São Paulo – SP – Telefax (11) 3062-7307
E-mail: actc@actc.org.br – Site: www.actc.org.br
     /actccasadocoracao        /actccasadocoracao

Nossos Parceiros - Amigos do Coração


