
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

Toquinho encerrou 
a quarta série do 
projeto Concertos 
Brasileiros 

No dia 23 de outubro, no Teatro 
Renault, aconteceu o último 
espetáculo com o compositor 
e violonista Toquinho. O 
músico prossegue em seus 
projetos, mostrando técnica e 
sensibilidade em sua aquarela 
de sons e harmonias, que 
conquistam plateias de todas 
as idades. Na apresentação da 
série Concertos Brasileiros, o 
músico foi acompanhado por 
Nailor Proveta (sax e clarinete), 
Pepa D’Elia (bateria) e Ivani 
Sabino (baixo elétrico).

Agradecemos a todos os que 
contribuíram com a série ao 
longo do ano, especialmente aos 
músicos e aos patrocinadores, 
Alupar e Grupo Vicunha. O projeto 
representa uma importante ação 
de divulgação de nossa causa e 
de ampliação de receitas para 
viabilizar o cumprimento de 
nossa missão.

De coração, muito obrigada 
e aguardem a programação de 
2019.

Prêmios e reconhecimentos

100 Melhores ONGs do Brasil
Entre mais de 2.500 organizações, a ACTC - Casa do 

Coração foi reconhecida entre as 100 melhores práticas 
de gestão e transparência no Terceiro Setor do Brasil.

A premiação é uma iniciativa do Instituto Doar e da Rede 
Filantropia. Ela foi anunciada no dia 01 de novembro, em 
cerimônia de premiação realizada no MAM, em São Paulo.

Mais informações, acesse o site oficial da premiação - 
https://melhores.org.br/.  

Comemoração especial

ACTC - Casa do 
Coração 24 Anos

No dia 28 de novembro, 
comemoramos junto com as 
crianças, adolescentes, mães/
acompanhantes, associados e 
amigos, os 24 anos da ACTC – Casa 
do Coração. 

As apresentações artísticas 
tiveram início com o show de 
Anthony, o Mágico, que sempre 
encanta crianças e adultos com 
seus truques e mágicas. Para animar 
ainda mais a festa, contamos 
também com a apresentação do 
grupo Histórias de Brincar e do DJ 
Glauco Fracari.

Os presentes ainda puderam 
prestigiar a 7º Mostra Pedagógica, 
dos projetos realizados com as 
crianças e adolescentes, além da 
exposição “Leitura em Cena” com 
os bordados feitos pelas mães/
acompanhantes.

Outra surpresa foram os 
lançamentos no Bazar, como o 
Calendário e as Agendas de 2019, 
a nova coleção de caderninhos, 
além dos produtos do Artesanato 
Maria Maria e da linha “Essências 
do Coração”, produzida pelos 
Adolescentes.

Agradecemos, de coração, a 
todos os parceiros, em especial a 
Adriana Percussi, aos voluntários e 
a nossa equipe, que contribuíram 
para realização dessa festa.
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Boas Festas

Festas de Confraternização 2018
O final de ano é sempre uma 

oportunidade de confraternizar, 
comemorar as conquistas do ano 
que terminou e desejar coisas boas 
para o ano que se aproxima.

Para iniciar os festejos, além 
dos enfeites distribuídos por toda a 

Associação, no dia 10 de dezembro, reunimos diretoria, voluntários, colaboradores, crianças, 
adolescentes e mães/acompanhantes em nossa já tradicional Festa de Confraternização 
da ACTC – Casa do Coração, realizada no Buffet Magic Forest, local com infraestrutura 
diferenciada para crianças, adolescentes e adultos, com itens de recreação, comida e bebida.

Além disso, não faltou à presença do bom velhinho, o Papai Noel, que distribui muitos 
presentes, abraços e carinho!

Já no dia 13 de dezembro o departamento de Serviço Social promoveu entre mães/
acompanhantes e funcionários um “Amigo Secreto” com um delicioso lanche. Nessa 
ocasião também contamos com uma participação especial, o Coral do HCor - Hospital do 
Coração, que realizou uma apresentação emocionante. 

Ressaltamos que esses eventos foram realizados graças à contribuição de apoiadores, 
que doaram tanto os valores para a contratação dos serviços, quanto para os presentes 
distribuídos. Dessa forma, deixamos aqui nossos sinceros agradecimentos. De coração, 
muito obrigada.
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Arte em prol da ACTC - Casa do Coração 

Projeto Bordando Arte : Cildo Meireles
O artista Cildo Meireles se uniu à ACTC – Casa do Coração, 

para lançar uma série exclusiva para o projeto Bordando 
Arte. Nesse projeto, idealizado e organizado pela diretora da 
instituição, Susana Steinbruch, as mães/bordadeiras foram 
desafiadas a recriar as formas geométricas das escadas do 
artista. A mostra das obras bordadas foi exposta na Galeria 
Luisa Strina, de 13 a 20 de dezembro.  Foto: Edouard Fraipont

Ac
er

vo
 In

st
itu

ci
on

al



2 / Informativo ACTC - Casa do Coração

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

Bazar de Natal Paula 
Almeida 06 a 16/12

A convite da ceramista 
Paula Almeida, participamos 
novamente do bazar de Natal 
realizado em seu Atelier e loja. 
Nessa ocasião, contamos com 
o apoio de nossa presidente 
Mônica Vassimon, que organizou 
o espaço e acompanhou nossa 
participação com os itens 
do Artesanato Maria Maria e 
das Essências do Coração. O 
resultado desse evento foi de 
mais R$ 5.000,00 em vendas.

Espetáculo Prontos para Amar 21/10

Apresentação artística que combinou dança, 
música e poesia, teve bilheteria beneficente em prol 
da ACTC – Casa do Coração e aconteceu no dia 21 
de outubro, no Teatro Itália.  O valor total arrecadado 
foi de R$ 820,00. Agradecemos a todos os atores 
e, em especial, à produtora, Jussara Ribeiro, pela 
oportunidade e parceria.

Espaço Bacana 10 e 11/11
Organizado pela Associação de Pais da Escola Lourenço Castanho – APLOC e com uma ação 

beneficente para a Associação Maria Helen Drexel, o evento reuniu mais de 50 expositores que 
ofereceram produtos variados. Agradecemos a Fernanda Iunes pelo apoio e pela arrecadação que 
foi de mais de R$ 1.700,00..

Confraternização Associação Amigos do Coração - AAC 14/12
No dia 14 de dezembro, aconteceu, no InCor, a festa de 

formatura e confraternização de fim de ano dos voluntários 
da Associação Amigos do Coração - AAC. O time ganhou mais 
cinco colaboradoras: Amanda Bueno, Diva Francisca Delfini, 
Eliana Montuori Salgado, Shizue Ideriha Shimizu e Teresa 
Zavatto. Elas, agora, poderão realizar visitas aos pacientes 
do SUS, um dos programas de acolhimento da AAC, dentre 
vários outros, como o fornecimento de vale-transporte e 
cesta básica aos enfermos e seus familiares em situação de 
vulnerabilidade financeira; a entrega de kits de higiene aos 
internados; a instalação de TVs nos quartos; e as aulas de 
artesanato - formas de amenizar o sofrimento dos pacientes, 
integrá-los e fazer o tempo passar dentro do hospital. Essas 
missões só são possíveis porque se complementam com 
o trabalho de outras associações, como a ACTC – Casa do 
Coração, que recebe crianças e adolescentes cardíacos e seus 
pais, quando chegam a São Paulo para o tratamento. Aliás, a 
ACTC – Casa do Coração também marcou presença na festa, 
com a visita da coordenadora Regina Varga. Além de fortalecer 
nossas parcerias e festejar os voluntários, a comemoração 

serviu para agradecermos por mais um ano de trabalho e torcer para que, em 2019, seja possível 
fazer ainda mais.

Coquetel “Amigos de Coração” 26/11
Organizado pelos estudantes de Gastronomia e Alimentação 

do SENAC Santo Amaro, como trabalho de conclusão de curso, 
o evento também arrecadou itens de higiene para serem 
distribuídos aos pacientes e mães/acompanhantes da ACTC – 
Casa do Coração. 

Regina Varga, coordenadora da ACTC – Casa do 
Coração (no meio) junto da vice-presidente da AAC, 
Diva Rossetto (à esquerda) e a Teresinha, do Serviço 
Social do InCor.

Beco do Batman 29/10
As crianças e adolescentes realizaram Atividade 

Cultural Externa junto com os alunos do 9º ano do 
Colégio Santa Cruz ao tradicional Beco do Batman.

Essa ação social com os alunos do Colégio Santa 
Cruz acontece toda semana, às segundas-feiras, no 
período da tarde. São momentos de descontração, 
socialização e aprendizado.

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Bazar de Natal da 
Malu 06 a 09/12

Há anos temos participado 
do bazar realizado na residência 
de Malu Bresser Pereira. Além 
do Artesanato Maria Maria 
e das Essências do Coração, 
contamos também com a 
realização da terceira edição 
do Bazar Desapego do Bem, 
no qual oferecemos peças de 
roupas, acessórios, bijuterias 
e calçados de grifes famosas, 
novas e usadas, doadas por 
diversos parceiros. O evento foi 
um sucesso, arrecadou mais de 
R$ 7.000,00. 

O time da Associação Amigos do Coração está 
aumentando. Acima, quatro das novas formandas: 
Shizue Ideriha Shimizu , Eliana Montuori Salgado, 
Diva Francisca Delfini e Teresa Aparecida Zavatto (da 
esquerda para a direita).

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: Seteco Consultoria Contábil
Auditoria: SGS Auditores e Consultores 
Independentes
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,  Luiz Ribeiro, Maguy 
Etlin, Marco Kashiwaya Pinheiro, Maria 
Ângela Bassi, Maria Regina T. Zuccolo, 
Mônica Pimentel de Vassimon,, Nathalia 
Mazzonetto,  Norma Seltzer Goldstein, ONG 
Sonhar Acordado,   Regina Célia Pereira, 
Sérgio Augusto Pucci, Sonia Colli, Susana 
Steinbruch, Sylvia Pereira, Teresa Cristina 
Ralston Bracher, Thais Pizzi e Theotonio 
Mauricio Monteiro de Barros.
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Dr. Responde

Pergunta: 
Qual a diferença entre Síndrome da Hipoplasia do ventrículo 
esquerdo e ventrículo único?

Definição e Fisiologia das duas 
anomalias 

A síndrome de hipoplasia do ventrículo 
esquerdo, melhor dita “síndrome de 
hipoplasia do coração esquerdo”, 
caracteriza-se pela presença de todo o lado 
esquerdo do coração (átrio, valva mitral, 
ventrículo esquerdo, valva aórtica e aorta 
ascendente) com diminuição das suas 
dimensões usuais. Como consequência, 
o fluxo sanguíneo para o lado esquerdo 
do coração, o sistêmico, faz-se pelo canal 
arterial em sentido inverso, isto é, da artéria 
pulmonar para a aorta.

Diferentemente, o ventrículo único, 
consiste na presença de um dos ventrículos 
como principal, seja o direito ou o esquerdo 
ou, ainda, com morfologia ambígua e 
indeterminada, sendo o outro ventrículo 
rudimentar, com dimensão pequena. Dessa 
forma, se for ventrículo único tipo direito, 
o ventrículo esquerdo será rudimentar. 
Caso seja ventrículo único tipo esquerdo, o 
ventrículo direito será rudimentar. Mas em 
qualquer dessas condições anatômicas, 
as duas artérias, aorta e artéria pulmonar, 
serão geralmente de bom tamanho, mesmo 
quando haja limitação ao fluxo pulmonar 
em estenose pulmonar associada. Nesses 
casos, os fluxos pulmonar e sistêmico, 
se fazem por um só dos ventrículos, pelo 
direito ou pelo esquerdo.

Exteriorização Clínica 

O quadro clínico se distingue na 
hipoplasia do coração esquerdo por 
síndrome de baixo débito de sangue 
sistêmico e, assim, com diminuição do 
fluxo para o cérebro, para as artérias 
coronárias do coração e para todo o 
lado arterial, o que causa manifestação 
desfavorável para todo o organismo, nas 
primeiras horas após o nascimento. Daí 
que seu diagnóstico, idealmente, deva ser 
realizado durante o período gestacional, 
para a devida programação logo ao nascer, 
tanto a terapêutica (prostaglandina e 
vasopressores) como a cirúrgica (híbrida-
bandagem pulmonar e dilatação do canal 
arterial, ou a de Norwood- aumento da 
aorta pela utilização do tronco pulmonar e 
anastomose do ventrículo direito à artéria 
pulmonar restante), como preparo inicial 

para a operação de Fontan (anastomose 
das veias cavas com a artéria pulmonar) 
posteriormente.

No ventrículo único, o quadro clínico 
é mais controlável. Assim, sem estenose 
pulmonar, há hiperfluxo pulmonar 
que necessita de terapêutica clínica 
(diuréticos) e de cirurgia (bandagem 
da artéria pulmonar). Em presença de 
estenose pulmonar, com cianose e 
saturação baixa de oxigênio, realizam-
se procedimentos paliativos a fim de 
aumentar o fluxo pulmonar pela técnica 
de Blalock-Taussig (anastomose da 
artéria subclávia com a artéria pulmonar). 
Posteriormente, com e sem estenose 
pulmonar, o direcionamento se faz para a 
operação de Fontan.

Aspectos Evolutivos
A mortalidade inicial é maior na 

hipoplasia do coração esquerdo, mas a 
operação paliativa na evolução é comum a 
ambas as anomalias, qual seja a de Fontan, 
que direciona todo o sangue venoso 
pelas veias cavas em direção às artérias 
pulmonares, desviando assim, o sangue do 
coração, e as veias pulmonares continuam 
em conexão com o coração em direção ao 
lado sistêmico da circulação.

Conclusão 
Enfim, as diferenças estrutural 

anatômica, clínica e evolutiva dessas 
anomalias são acentuadas, mas o resultado 
final cirúrgico passa a ser semelhante, 
através a técnica de Fontan.

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=70
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Notícias

Sou cearense, nasci em Piquet Carneiro, 
mas atualmente moro em Araguaína, Tocantins. 
Mesmo diante das nossas dificuldades   
financeiras, tive uma infância muito feliz, 
brincávamos e nos divertíamos muito, 
convivíamos com outras pessoas, ao contrário 
de hoje, em que o uso do celular muitas vezes 
dificulta o encontro entre as pessoas. 

 Infelizmente, na minha adolescência não 
tive oportunidade de dar continuidade aos 
meus estudos, pois só havia escolas na cidade, 
não tinha como ir todos os dias, era muito longe 
e   funcionava à noite. Além disso, diferente 
das adolescentes atuais, eu era muita presa, 
não podia dançar, ir à casa das amigas, muito 
menos namorar.

Lívia – uma criança especial 

Hoje, aos 43 anos tenho duas filhas, Mariana 
com 18 anos, do meu primeiro casamento e 
Lívia, do segundo. A chegada da Lívia mudou 
minha vida, sou apaixonada por minha filha, 
é meu tudo. Quando ela nasceu, não sofri ao 
saber que tinha síndrome de Down, a minha 
dor foi descobrir o seu problema cardíaco, pois 
disseram que necessitaria de cirurgia, tinha 
receio de perdê-la nesse tipo de procedimento.  

Nunca tive receio do preconceito, mas hoje 
tenho pavor, acho que não estou preparada. 
Outro dia, estava em um parque e a funcionária 
perguntou se Lívia era especial, gelei, pois 
achei que iam proibi-la de brincar. Na verdade, 

fui informada que minha filha podia usar os 
brinquedos à vontade, sem pagar. Preciso 
trabalhar esse medo.

A chegada na ACTC – Casa do Coração, o 
bordado 

Cheguei em 2015 na ACTC – Casa 
do Coração, foi muito assustador, estava 
atordoada, nem me recordo das explicações da 
assistente social.  Me sentia perdida, com medo 
e muita vergonha, mas, graças a Deus, na hora 
da primeira tarefa, outra mãe, carinhosamente, 
me ajudou muito, nunca me esquecerei desse 
momento.  Passado o susto da chegada, tudo 
mudou, essa casa é um lugar acolhedor e nos 
ajuda muito. Claro que tem dias que estou mais 
frágil, me chateio, todas nós ficamos muito 
sensíveis diante da doença dos nossos filhos.  

Lívia fez cateterismo com um ano e quatro 
meses, mas teve trombose na perna direita, 
ficou 24 horas na UTI, felizmente sem sequelas. 
Ela tem Oclusão percutânea de canal arterial, 
agora já está resolvido, é só acompanhar. 
Atualmente, minha filha vai para a creche, mas 
também é atendida na APAE, onde faz terapia 
ocupacional e estimulação.   

Não lembro quem me levou até o bordado, 
mas adoro essa atividade, faço esse trabalho 
com muito amor e carinho. É uma paixão, a 
hora passa, nem vejo e, ao ver o resultado do 
meu trabalho, sinto muito orgulho. Quando 
estou em casa, espero todos dormirem, muitas 
vezes, entretida, bordo até meia noite.  Sinto 
muita falta de ter o meu dinheiro, por isso adoro 
bordar, a remuneração é muito importante, pois 
consigo mais autonomia. 

Desejo retomar meus estudos, quero 
ser independente, mas no momento ainda 
não é possível. Por isso, enquanto cuido e 
acompanho minha filha em suas atividades, 
procuro aperfeiçoar a técnica do bordado, 
assim aprendo novos pontos, experimento 
novas combinações de cores, fazendo dessa 
ocupação uma tarefa prazerosa. O bordado me 
permite sonhar com novos tempos. 

A mãe/acompanhante Rosenilda(esq.) e sua filha 
Lívia(dir.).

“O bordado me permite sonhar com novos 
tempos!”

Mães / depoimento

Foto: Rosenilda

A mãe/acompanhante Rosenilda(esq.) e suas 
filhas, Lívia(centro) e Mariana (dir).

Lívia com um dos bordados produzidos pela mãe 
na Atividade Maria Maria.

Foto: Rosenilda

Foto: Rosenilda



O ano de 2018 foi marcado por intensas atividades no projeto 
Brasileirinhos, Reforço Escolar e Adolescente Cultural.  Para exibi-las, 
o departamento de Desenvolvimento e Inserção Social realizou, pela 
sétima vez consecutiva, a Mostra Pedagógica que expôs resumidamente 
os trabalhos e projetos desenvolvidos com as crianças e adolescentes 
ao longo deste período e aconteceu concomitantemente com a festa 
comemorativa de 24 anos de existência da ACTC – Casa do Coração. 
As pessoas que compareceram ao evento, tiveram a oportunidade de 
prestigiar e visualizar, sob o ponto de vista pedagógico, a rotina diária 
institucional, bem como conhecer as riquezas artísticas produzidas pelos 
usuários 

A organização dos trabalhos foi realizada no espaço físico que 
compreende a Brinquedoteca e as salas das atividades educacionais. 
Estas foram transformadas e adornadas pelas criações, num misto de 
dedicação, criatividade, superação e bom gosto.

Os resultados obtidos com os projetos até o presente momento 
foram positivos e ajudaram as crianças e adolescentes a perceberem que são capazes de desenvolver as próprias 
habilidades, quando existe esforço e empenho.

Parabéns a todos os participantes e se preparem para novos desafios e conquistas em 2019.

Reforço Escolar - Uma força 
auxiliar na aprendizagem

O Reforço Escolar na ACTC - Casa do Coração é um importante 
aliado na formação e desenvolvimento integral dos atendidos 
na associação. Ele funciona como uma força auxiliar, um apoio 
psicopedagógico, que contribui para o aprendizado significativo de 
todos os participantes.

As crianças e adolescentes que frequentam as atividades têm a oportunidade de estudar as matérias 
em que apresentam dificuldades, além de acompanharem, simultânea e concomitantemente, os conteúdos 
programáticos que estão sendo abordados em suas escolas de origem.  

A atividade do Reforço Escolar individualizado permite o acesso 
a uma outra forma de linguagem, diferenciada e facilitadora. O 
participante passa a visualizar a temática estudantil de um modo 
abrangente, recebe orientações, toques e dicas que normalmente ele 
não consegue absorver numa sala de aula comum, ao lado de muitos 
outros alunos.

Ao longo de 2018, mais de 65 usuários contaram com este 
atendimento institucional que, além de promover a aquisição do 
conhecimento, construiu e estreitou laços de amizade entre todos os 
envolvidos.

O resultado da proposta educativa foi exposto e prestigiado no dia 28 de novembro, na comemoração 
de 24 anos da ACTC - Casa do Coração e na 7º Mostra Pedagógica. Este evento foi a oportunidade de exibir 
o excelente resultado do esforço e dedicação de educadoras e educandos. Foi possível perceber o quanto 
as crianças e adolescentes cresceram. Cresceram não só na aparência, nos gestos, nas atitudes, mas 
principalmente, na forma como amadureceram. 

Reforço Escolar / atividade

Brasileirinhos - Adolescentes - Reforço Escolar/ atividades

Retrospectiva Educacional 2018

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Acervo Institucional Acervo Institucional
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Lá em casa

Linhas de atuação e 
resultados de Janeiro a 
Dezembro de 2018

Hospedagem 
17.318 Pernoites  

Alimentação
92.424 Refeições Oferecidas

Serviço Social
5.973 Procedimentos

Serviços Terapêuticos
1.961 Atendimentos 

Desenvolvimento Pessoal  
e Inserção Social
3.884 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

Dia das Crianças 
Para fazer essa data ser mesmo especial, a ACTC – Casa do Coração, com ajuda 

de parceiros, realizou várias atividades.
Iniciamos no dia 08 de outubro, recebendo a Ação G&P Solidária, da empresa 

G&P, que promoveu, para todas as nossas crianças e adolescentes, uma oficina, com 
a produção de cortina de corações e lápis personalizados. Além desse momento de 
descontração e divertimento, trouxeram também presentes e kit de guloseimas.

No dia 11 de outubro, novamente com a contribuição da G&P, Kit Festa Legal, 
Padaria Trigonela e Toys Diversão Garantida, organizamos uma festa com muita 

comida, bebida, brinquedos e presentes. 
E para finalizar as comemorações, no dia 24 de outubro, recebemos a Ação Social dos funcionários da 

empresa LIQ, que promoveram uma tarde de brincadeiras, música e muita descontração para nossas crianças 
e adolescentes. Muito obrigada a todos pelo carinho e momentos únicos de alegria.

Outubro Rosa
Durante o 

OUTUBRO ROSA, 
são promovidas 
diversas ações que 
visam a conscientizar 
os participantes 
da importância da 
prevenção e detecção 

precoce do câncer de mama. A ACTC - Casa do 
Coração também abraça essa causa.

Como parte da programação, no dia 15 de 
outubro, o Serviço Social promoveu o dia da beleza 
para as mães/acompanhantes, em parceria com o 
Salão Madame Oscar com as profissionais de cabelo 
Joselma Beserra Silva e Ivanilda Malheiros. Foi uma 
tarde divertida. O cuidado com a aparência alegrou as 
mães participantes.

Já no dia 26 de outubro, tivemos a participação da 
Dra. Teresa Embiruçu, ginecologista do Hospital Pérola 
Byington, que palestrou sobre “Conscientização para 
mudanças de hábitos de saúde e prevenção contra o 
Câncer de Mama ”. A tarde foi de muita informação, 
orientação e bate papo, com direito a um saboroso 
lanche da tarde oferecido pelo Serviço Social.

Acervo Institucional

Acervo Institucional

Grupo de Pais Enlutados 

A partir de outubro de 2018, 
o Serviço de Psicologia da 
ACTC - Casa do Coração 
passou a desenvolver um 
novo programa de atuação: 
o atendimento terapêutico 
grupal a pais que se 

encontram em processo de luto pela perda de seus 
filhos. Problemática colocada em pauta pela Dra. Paula 
Gaiolla, cardiologista pediátrica e coordenadora do 
Grupo de Cuidados Paliativos da Criança Cardiopata do 
InCor (HC-FMUSP,) o projeto se consolidou, contando 
também com a parceria do Laboratório de Estudos e 
Intervenções sobre o Luto (LELu – PUC SP), coordenado 
pela Dra. Maria Helena Pereira Franco, uma das 
maiores referências em estudos sobre o luto no país. 
Desta forma, nós nos mantemos como instituição 
de referência para as famílias enlutadas, evitando o 
rompimento abrupto com a rede institucional de apoio 
consolidada durante o tratamento da cardiopatia da 
criança.

Resultados 2018
Durante todo ano de 2018, realizamos vários esforços de captação de recursos, com a ampliação e 

consolidação das parcerias. Dessa forma, destacamos os seguintes resultados:
• CAMPANHA DE CAPTAÇÃO “DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO” 2018: realizada anualmente há mais de 

dez anos, tem como objetivo captar recursos para a manutenção das atividades planejadas durante todo 
ano. Valor total arrecadado: R$1.192.322,21 (superávit de R$ 72.322,21 na meta de captação prevista).   

• O POLEN: utilização de plug-in, que possibilita gerar doações a partir de compra on-line. Valor total 
arrecadado (Jan a Dez/2018): R$ 1.354,73

• HOPE RUN PRO: aplicativo que possibilita a realização de exercícios diários - andar, correr, pedalar - e 
a distância percorrida ser revertida em dinheiro e doação para a ACTC – Casa do Coração. Resultado 
alcançado (Jun a Dez/2018): 2.717,7 km percorridos, totalizando mais de R$ 600,00 em doação.

• NOTA FISCAL PAULISTA: créditos liberados até dez/18 - R$ 35.979,54.
Saiba como nos ajudar a alcançar resultados ainda mais promissores para 2019, acesse nosso site - 

www.actc.org.br – e contribua você também. 

Acervo Institucional

Novembro Azul 
Durante o mês de novembro, a sociedade médica faz uma campanha, 

conhecida como Novembro Azul, para informar a população sobre as principais 
doenças que acometem a população masculina, destacando as formas de detecta-la 
antecipadamente e ajudando a tirar estigmas dos exames que ajudam no diagnóstico 
precoce.  

Como forma de apoio a esse movimento, no dia 12 de novembro, o Serviço Social 
da ACTC - Casa do Coração convidou o urologista do HCor, Dr. Mário Mattos para uma 
palestra sobre o tema, que marcou sua participação no Novembro Azul, convidando os 
homens a cuidarem de sua saúde. Acervo Institucional
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CEBAS/CNAS • COMAS • DRADS/SEADS/COFAS • CMDCA • CONSEAS • Utilidade Pública Estadual 
• Utilidade Pública Municipal • Certificado no CRP/SP 3822/J • Declaração de Isenção de ITCMD • 
Certificado de Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos • Certificado de Inscri-
ção Pró-Social • Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades (CENTS) • Auto de Licença de 
Funcionamento  •  Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro  • Certificado de Regularidade Cadastral 
de Entidades • Cadastro das Entidades de Defesa dos Direitos Humanos do Estado de São Paulo • 
Certificado Gestão e Transparência - Instituto DOAR • Vetted by CAF America

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

nosso site e confire a lista na íntegra. 

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

Melhores ONGs 2018 - Instituto Doar • Prêmio Criança - ABRINQ - 2014 • Finalista do Prêmio Criança 
- ABRINQ - 2012 • Prêmio Wizo 2011 – Dia Internacional da Mulher • Finalista do  Prêmio Criança - 
ABRINQ - 2009 • Certificado de Tecnologia Social – Fundação Banco do Brasil – 2009 • Selo Organi-
zação Parceira – Centro de Voluntariado de São Paulo – CVSP – 2014/2013 - 2012/2011 - 2010/2009 – 
2008/2007 • Prêmio Betinho de Cidadania 2006 – Menção Honrosa • Certificado de Livro Altamente 
Recomendável – FNLIJ – 2005 • Prêmio Bem Eficiente - Kanitz & Associados – 2004 • 2º Prêmio Max 
Feffer de Design Gráfico – Categoria Editorial – 2003 • Finalista do  Prêmio Criança - ABRINQ - 2000

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

Nossa missão

Reconhecimentos

Títulos

Conselhos e Diretoria

Rede de Parceiros

MANDATO 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 Meirelles
Elizabeth Infante
Ezequiel Grin
Fernanda Fernandes
Fernanda Marinho Aidar Iunes
Fernando Fontes Iunes
Francisco M. Pereira Coelho
Gilberto Frussa
Gustavo Arantes Lanhoso
Iside Lanzara Grisólia (in memorian)
Ivete Fátima de Souza
Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin
Jorge dos Santos Caldeira Neto
José Alberto Diniz de Oliveira
José de Menezes Berenguer Neto
José Eduardo Cintra Laloni
José Luiz Egydio Setubal
Jussara Moritz
Lana Choze Grin
Liane Ralston Bielawski
Lilia Moritz Schwarcz
Luanda Pinto Backheuser
Luisa Ralston Bielawski Carracedo
Luis Terepins
Luiz Antunes Maciel Mussnich
Maguy Etlin

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

ESCOLA POLITÉCNICA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO – POLI – USP:
Douglas Takiishi

PHOMENTA:
Izadora Mattiello

G&P NET:
Ana Luiza de Holanda Viriato
Priscila Gonçalves Benetti Cavalcante 

CAMILA FREZZATO

ITAÚ UNIBANCO:
Dunia Saab Lacerda 
Eraldo Alves Feitoza 
Leonardo Machado Maroti
Walter Gimenes Sanches Junior 

GEORGE ZAUSNER

PHOMENTA: 
Giovana

JOHNSON & JOHNSON:
Ana Paula Costa 
Fabio Terracini
Isabela Baldin 
Lucca Belli
Ronaldo Ciasqui
Sofia Panzero

SIEMENS GAMESA ENERGIA 
RENOVÁVEL LTDA:
Ana Paula M. Santiago

OPERAÇÃO SORRISO:
Ana Leme
Patricia Olivieri 

ADRIANA PERCUSSI

FELIPE GODOY 

GRUPO DE ESTUDANTES:
Alice 
Ana
Bruna
Catarina Bachur Cataldo
Gabriela
Maria Luiza

PREMIER EVENTOS:
Helson Castro

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CORAÇÃO 
– AAC:
Cecilia Sampaio Viana
Dulce Baptista
Eliana Salgado
Elisa Bueno
Tereza Zavatto

MOL EDITORA:
Rodrigo Pipponzi

S&P GLOBAL RATINGS:
Itamar Dias

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

Agradecimentos

PESSOAS JURÍDICAS: Agência Meza, Além da Mídia, Alunos SENAC Santo Amaro, Ambiente 
Lighting, Banco de Alimentos Associação Civil, Cadastra Marketing Digital, Cj 31 Design e 
Comunicação Ltda. EPP., Colégio Grilli Magalhães, Conceição Bem Casados, Confetti Industria 
e Comércio Ltda., Cozinha da Mazzô, DaCasa e Complementos, Dona Dêola, Fazenda Santana 
do Monte Alegre,G&P Projeto de Sistemas S.A., GEP, Gianni Coberturas, Help!Bar, Hope Run Pro, 
Imprima Fotos, Infonetware, Itaú Unibanco, Kit Festa Legal, L’Épicerie Produções Culinárias, 
LimpFest, LIQ, Maria Beatriz Andrade Doces, MBO Locações Ltda., MR Valet Estacionamentos 
Ltda., Nininha Sigrist, Novalata Embalagens Metálicas, Nutriport, O Polen, Pestfim Serviços 
de Controle de Pragas Ltda., Petit Fleur, S&P Global, Siemens Gamesa, Sucrier, Track&Field, 
Uemura Flores e Vinheria Percussi.
PESSOAS FÍSICAS: Adriana Percussi, Agnes Harris, Alexandre Sedola, Ana Egloge Stellato 
Sedola, Ana Lucia Marcondes Abrahão, Anizio Sabino de Paula, Antonio M. Catalan, Camila 
Barella, Catarina Bachur Cataldo, Clarice Kazue Fujihaka, Claudia Mifano, Cléo, Daiana Ribeiro 
Bortoletto, Dalva Teodoro de Souza, Daniel Goldener, Danielle Milani Mattos, Dra. Valéria 
Cardoso, Ênio Roberto de Andrade, Gabriela Araújo da Silva, Ignez Adler, Irina Kaledo, Izabel 
Ferreira, Julia Vidal, Jussara da Silva Ribeiro, Larissa de Nadai, Leide, Lidia Yamamoto, Lisia 
Mara da Silva Brito, Lizete Silva Oliveira, Maguy Etlin, Maria Aparecida Oliveira dos Santos, 
Marizete Gonçalves Ferreira, Mônica Pimentel de Vassimon, Paulo, Pedro Américo, Roberto 
Susuki Veiga, Silvia Uliana, Sônia Fernandes, Sônia Francis Fakhoury, Sueko Niyama, Tatiana 
Aydar Sandoval, Tatiana Iazzetti Figueiredo Lima, Teresa Cristina Ralston Bracher, Terezinha 
Carneiro Americano, Tila Durães e Victoria G. S. Romano.

Google Inc.
Gráfica Sonora

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


