SUGESTÃO DE PAUTA
INCOR
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP

12 de dezembro de 2017.

Caro colega jornalista,
anote na agenda, por favor:

14/12/2017

FESTA REÚNE PACIENTES TRANSPLANTADOS E EQUIPE DO INCOR NA QUINTA-FEIRA
Instituto do Coração comemora recorde de 100 transplantes em 2017

Na próxima quinta-feira (14), às 9h30, no Centro de Convenções Rebouças, o Núcleo de
Transplantes do Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) realizará
sua festa de confraternização anual, reunindo médicos, cirurgiões e especialistas
multiprofissionais da equipe, com pacientes adultos, jovens e crianças transplantados e
em fila de espera para receberem um novo órgão.
A programação musical para embalar a comemoração do Núcleo de Transplantes do InCor,
conta com a bateria da Escola de Samba Rosas de Ouro e as apresentações do grupo
Musiccata e do cantor Kiko Zambianchi. Como atração mais do que especial da festa, o
paciente Paulinho (Paulo Henrique Lima), de 11 anos, transplantado de coração, em
fevereiro de 2016, tocará violão, acompanhado da cantora Yê Nakamura, na interpretação
das músicas Era uma vez, de Kell Smith, e Burguesinha, Seu Jorge.

O Incor fecha 2017 (ano de comemoração dos seus 40 anos de atividades e de 50 anos do
primeiro transplante de coração do mundo, realizado na África do Sul, em 3 de dezembro
de 1968) com mais uma marca histórica: recorde de 100 transplantes no ano, entre
coração (49 em adultos e 17 em crianças) e pulmão (34).
Em agosto de 2016, o Instituto do Coração comemorou a realização de 1.000 transplantes
– marca que se encontra agora em 1.229 procedimentos.

SERVIÇO
Festa do Núcleo de Transplante do Incor - HCFMUSP
Data: 14 de dezembro de 2017, das 9h30 às 12h.
Local: Centro de Convenções Rebouças - Av. Rebouças, 600 - São Paulo/SP
Informações: Assessoria de Imprensa do Incor - 2661-5437/5015/5016 e 9-8774-1135.

Solicite sua pauta pela Internet
Agora você também pode solicitar entrevistas com especialistas do Incor pelo site
www.incor.usp.br – seção Imprensa – formulário “solicite sua pauta”.

Assessoria de Imprensa e Mídias Jornalísticas Institucionais
Incor – Instituto do Coração do Hospital das Clínicas
Núcleo de Comunicação Institucional - HCFMUSP
Tel.: 11 2661-5437 / 2661-5016 - E-mail: incorpress@incor.usp.br
Solicite sua pauta: http://www.incor.usp.br (Imprensa)

