Informações à Imprensa
INCOR
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP

São Paulo, 05 de outubro de 2017.

INCOR ABRE SEMANA DA CRIANÇA COM CAMINHADA DE PACIENTES
COMEMORATIVA DOS 25 ANOS DO TRANSPLANTE CARDÍACO
Trecho de 2,5 km reunirá, neste domingo (8/10), pacientes, familiares e profissionais,
para celebrar a alegria de uma nova chance de vida

Muitas crianças irão celebrar o dia 12 de outubro com presentes como brinquedos, celulares,
notebooks e videogames. As crianças transplantadas do Incor vão comemorar a semana da criança
com o maior presente que poderiam ter tido: um coração, uma nova chance de vida. E também
por ele ter sido possível graças à generosidade das famílias que doaram os órgãos de seus entes
queridos e também à existência de uma equipe guerreira de médicos e especialistas
multiprofissionais do Programa de Transplante Cardíaco Pediátrico do Incor (Instituto do Coração
do Hospital das Clínicas da FMUSP), que ao longo de seus 25 anos de existência, completados
agora neste mês, acompanham diuturnamente essas crianças e seus familiares em suas jornadas
pela vida. E há muito o que celebrar desde aquele dia 30 de outubro de 1992, quando o Instituto
do Coração fez o primeiro transplante cardíaco neonatal do Brasil, em um recém-nascido de 12
dias. Hoje já são cerca de 212 transplantes feitos por essa equipe que é reconhecida como o
programa que mais realiza transplantes cardiopediátricos no Brasil.
O primeiro evento de comemoração dos 25 anos do Programa de Transplante Cardíaco Pediátrico
do Incor acontecerá neste domingo (8/10), das 8h às 9h, no Parque Chácara do Jockey, Butantã,
Zona Oeste, como parte da corrida de rua do Circuito Caixa da Cidadania, promovido pela
Prefeitura de São Paulo. São patrocinadores do evento do Incor as seguintes empresas parceiras:

Getinge Group, Coopincor, SP Diversões e Heróis do Bem Entretenimentos.
Assim como as crianças, adolescentes e jovens adultos (alguns transplantados há mais de 20 anos)
que participarão da corrida deste domingo, outros 29 pacientes que estão na fila de espera do
transplante pediátrico do Incor aguardam a oportunidade de vencerem a corrida pela vida. E é
também em solidariedade a eles que a corrida do Transplante Cardíaco Pediátrico do Incor vai
acontecer.
Serão cerca de 500 pessoas caminhando numa forte corrente pela vida, que ainda irá salvar muito
mais crianças no País.

Ao final, eles receberão a medalha comemorativa dessa jornada

inesquecível.

SERVIÇO
CAMINHADA DO TRANSPLANTE CARDÍACO PEDIÁTRICO
Quando: domingo, 8 de outubro de 2017, das 8h às 9h
Local: Parque Chácara do Jockey
Rua Santa Crescência, 323 - Butantã, Zona Oeste

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA
Assessoria de Imprensa do Incor-HCFMUSP
11-2661-5437/5016/5015

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”.
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