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INCOR
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP

São Paulo, 8 de novembro de 2012.

CAMINHADA DOS TRANSPLANTADOS DE SÃO PAULO ACONTECE
NESTE DOMINGO (11)
Com o slogan “Doar é verbo incondicional direto e não deixa o fio da vida se partir”, a
segunda edição da caminhada chama novamente a atenção da população para a
importância da doação de órgãos.
O Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) e a ABTC (Associação
Brasileira dos Transplantados de Coração e Portadores de Insuficiência Congestiva – ICC)
promovem neste domingo (11), às 10h, no Parque Ibirapuera, a 2ª Caminhada dos
Transplantados de São Paulo.
Aberta a transplantados de todos os órgãos, seus familiares e simpatizantes da causa, a
caminhada tem como ponto de partida o planetário “Prof. Aristóteles Orsini”, próximo aos
portões de acesso 10 e 3 do Parque.
O propósito da caminhada é chamar atenção para a importância da doação de órgãos e
para a prevenção das doenças que levam ao transplante. Adultos e crianças
transplantados e em fila de espera para a cirurgia estarão disponíveis para conversar com
a população sobre a vida antes e depois do transplante. “Nosso desejo é diminuir as
dúvidas e o preconceito em torno do assunto, de maneira que mais pessoas sejam
incentivadas para a doação de órgãos”, diz Thaiz Heringer, transplantada renal há 13 anos
e secretária executiva da ABTC.
Médicos e especialistas do Instituto do Coração estarão disponíveis para conversar com a
população sobre a vida no pós‐transplante e os cuidados com a alimentação, medicação e
atividades físicas do transplantado. A equipe também dará orientações sobre doação de
órgãos, processo de funcionamento da fila de transplante no Estado de São Paulo e a
cirurgia do transplante. Haverá distribuição de folhetos de orientação e camisetas.
O Incor é o maior centro transplantador de coração e de pulmão em crianças e adultos do
Brasil. Atualmente, o Instituto acompanha 24 pacientes adultos, 10 crianças e jovens em
fila de espera de transplante de coração e 76 pacientes adultos em espera de transplante

de pulmão. A mortalidade em fila de espera pode ultrapassar 50% dos pacientes, no caso
do coração, e 30%, no caso do pulmão, devido principalmente à demora na doação do
órgão.

SERVIÇO
2ª CAMINHADA DOS TRANSPLANTADOS DE SÃO PAULO
Domingo, dia 11 de novembro, às 10h.
Local: Parque Ibirapuera ‐ Av. Pedro Álvares Cabral ‐ Moema S/Nº ‐ local de encontro em
frente ao planetário “Prof. Aristóteles Orsini”, próximo aos portões de acesso 10 e 3.
Como chegar: http://www.parquedoibirapuera.com/como‐chegar.php
Informações adicionais
11‐2943‐9000 e salveocoracao@globomail.com.br
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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