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Prezados Senhores, 

Solicitamos sua atenção especial para que os senhores conheçam um pouco mais 
sobre as ações e projetos da AACC Pequenos Corações (Associação de Apoio à 
Criança Cardiopata Pequenos Corações), a fim de que se tornem nossos parceiros e 
assim possamos ampliar a atuação junto às famílias dos cardiopatas. 

FAMÍLIAS ATENDIDAS/AÇÕES 

Apesar de ainda estarmos em fase de constituição como uma associação formal, 
nossas ações existem há mais de 3 anos, e se iniciou com um grupo de mães que se 
conheceu nos corredores dos hospitais, e principalmente pela internet, passando a 
apoiar-se e ajudar-se mutuamente. 

Percebendo as diversas necessidades de nossos próprios filhos, e através da troca de 
experiência, formamos um grupo e vimos a necessidade de oficializar a nossa 
associação, sendo que ainda esse mês estaremos constituindo juridicamente a 
Associação de Apoio à Criança Cardiopata Pequenos Corações e a partir daí 
pretendemos expandir nossas ações. 

Até o momento temos um cadastro de  356 crianças cardiopatas, e conseguimos 
fazer a diferença na vida da maioria delas, seja através de informações importantes 
sobre como chegar ao diagnóstico e possibilidades de tratamentos, seja através de 
apoio emocional à família nos momentos mais críticos de diagnóstico, cirurgia, ou até 
mesmo luto. Temos dado apoio na área jurídica também, orientando quanto aos 
direitos dos pacientes junto aos planos de saúde, e até mesmo propondo ações na 
justiça, através de alguns pais advogados. A nossa atuação nessa área se estende a 
orientações para obter do Estado ou Município os medicamentos e suplementos 
alimentares que a criança muitas vezes necessita para continuar seu tratamento em 
casa. Elaboramos algumas ações para atender necessidades financeiras dessas 
famílias, quais sejam: rifas, “Projeto Foto do Coração”, “Ação entre amigos” e a antiga 
e popular “vaquinha”, mas que para um grupo até o momento “virtual” tem sido uma 
das melhores formas de socorrermos as necessidades mais urgentes.  

Através de uma análise mais detalhada desses registros é possível ter uma idéia mais 
clara sobre o trabalho que realizamos: 

TIPOS DE CARDIOPATIAS 

Qtde Cardiopatia 
110 Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo 
32 CIA/CIV ou ambas 
31 Atresia Tricúspide / Atresia Pulmonar / Hipoplasia de Ventrículo Direito 
26 DSAV (formas Total, Parcial e Intermediaria) 



 

 

 

 

18 Tetralogia de Fallot 
16  Transposição dos Grandes Vasos 
123 Outras cardiopatias 

  

 AÇÕES PEQUENOS CORAÇÕES 

Qtde Ação 
220 Apoio emocional (momentos de diagnóstico, cirurgia, luto, etc); 
226 Troca de experiências, informações relevantes sobre cardiopatias, hospitais, 

médicos; 
148 Participação de crianças nos Calendários Pequenos Corações 2010;  
116 Informações sobre hospedagem, restaurantes, lavanderias, e outros durante 

internação; 
93 Auxílio no encaminhamento e/ou indicação de hospitais e profissionais; 
75 Histórias publicadas no site Pequenos Corações; 
52 Assessoria jurídica, dicas sobre TFD e atendimento dos planos de saúde;  
42 Alimentação das cuidadoras hospedadas (iniciado recentemente) 
38 Hospedagem no Quarto Pequenos Corações ou residências de outras mães;  
32 Auxílio para obter suplementos alimentares do Estado e/ou doação dos 

mesmos; 
16 Auxílio financeiro através de ações específicas; 
1028 Total de ações 

  

  PROJETOS DA ONG PEQUENOS CORAÇÕES 

   Calendário Pequenos Corações 2010:  

Desenvolvemos recentemente um projeto chamado “Calendário Pequenos Corações 
2010”, com uma tiragem de 8000 unidades, como meio de divulgar a nossa causa e a 
necessidade de ações governamentais em torno da patologia. O calendário também 
tem como objetivo celebrar a nossa união e as vitórias alcançadas até hoje, além de 
ser um meio idôneo de levantarmos renda para a oficialização da Associação, bem 
como para as atividades do início do ano.  

   Quarto Pequenos Corações 

Como uma das maiores necessidades das famílias enquanto suas crianças estão 
internadas é em relação a hospedagem, e por não possuirmos ainda uma renda para 
fundarmos uma Casa de Apoio, alugamos recentemente um quarto no Hotel Cardim 



 

 

 

 

(Rua Maestro Cardim, 508) onde acomodamos de 05 a 08 mães, que também 
recebem material de higiene pessoal , café da manhã, e mais recentemente, passaram 
a receber também o jantar. Em dois meses atendemos 38 mães nesse quarto. No 
entanto, a necessidade é muito superior a isso, e por isso pretendemos concluir o 
nosso maior projeto, qual seja: 

   Casa de Apoio Pequenos Corações  (pedimos especial atenção a esse 
item) 

Um dos projetos da ONG Pequenos Corações é viabilizar um local onde a criança 
cardiopata e seus familiares (especialmente a mãe) possam permanecer nesses 
momentos os quais o hospital que as acolheu, não pode abrigá-las.  

Pretendemos abrir uma casa de apoio, inicialmente nos arredores do Hospital 
Beneficência Portuguesa, para receber essas mães que não tem onde se hospedar.  

Para viabilizar o início das atividades de uma casa,  encontramos um imóvel a 200 
metros do Hospital Beneficência Portuguesa que poderá hospedar simultaneamente 
até 20 pessoas, sendo que, devido aos custos para a manutenção serem acima das 
nossas possibilidades no momento, pretendemos iniciar atendendo apenas 10 
pessoas. Ofereceremos hospedagem, café da manhã, almoço e jantar, e isso nos 
geraria uma despesa mensal de aproximadamente R$10.000,00 (aluguel, água, luz, 
telefone, alimentação, manutenção do imóvel, despesas gerais, etc).  

Precisamos da ajuda dos senhores, e por isso vimos solicitar que vocês analisem a 
possibilidade de se tornarem nossos parceiros mantenedores, doando um valor 
mensal e ininterrupto de 12 meses a fim de que possamos viabilizar nosso projeto e 
assim beneficiar diversas famílias de cardiopatas.  

Outras ações futuras e/ou em andamento: 

   “Dia da Cardiopatia Congênita” no Brasil 

   Solicitar junto ao governo a criação de um programa de saúde 
específico para os cardiopatas.     

   Adoção do Ecocardiograma Fetal como rotina nos pré-natais 

 Esses são alguns de nossos projetos, e gostaríamos de poder contar com o total 
apoio dos senhores, sendo que também nos colocamos à disposição para unirmos 
nosso trabalho e nossa força em favor desses “pequenos corações”. 



 

 

 

 

 Se você ou sua empresa deseja se tornar um parceiro mantenedor, doando 
mensalmente qualquer valor para que nossos projetos se viabilizem, responda a esse 
e-mail, preenchendo as lacunas. Entraremos em contato em seguida para 
formalizarmos a sua parceria. 

 Sim, desejo me tornar um parceiro mantenedor da AACC Pequenos Corações 
através da doação de R$ ______________mensais, pelo prazo de 
________meses.   

 Agradecemos o seu apoio e a sua atenção. 

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos. 

Marcia Adriana Rebordões, Larissa Mendes, Patrícia Drummond e Fabíola Bilro 

 

contato@pequenoscoracoes.com; marciadri@pequenoscoracoes.com 

Skype: pequenoscoracoes 

Fones:  (14) 9716 0604 / (11)  6423.8085 / (11) 7263.1311  

www.pequenoscoracoes.com  

contato@pequenoscoracoes.com 
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