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

São Paulo, 28 de junho de 2017.

E VAI ROLAR A FESTA JUNINA DO INCOR, NESTA QUINTA-FEIRA (29)



Crianças cardiopatas internadas vão festejar com a equipe do Incor, ao som de
sanfona, zabumba e da voz da cantora Mariana Aydar.

Vão ter bandeirinhas, pé-de-moleque, bolo de fubá, amendoim e canjica. Estarão lá a noiva, o
palhaço, o sanfoneiro e a zabumba, para a cantoria e o arrasta-pé. No arraiá das crianças do Incor
(Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) vai ter de tudo para levar aos pequenos
corações e a seus pais a alegria das festas juninas que esquentam o Brasil do Norte ao Sul. A
festança do Incor acontece nessa quinta-feira (29), a partir das 10h, na Unidade de Internação do
Instituto, com as presenças da cantora Mariana Aydar e da modelo e apresentadora Mariana
Weickert, que vão animar a turma. Bia Aydar e Fabiola Lutfalla são as organizadoras beneméritas
da festa das crianças do Incor.
O Instituto do Coração é referência no Brasil no tratamento de pacientes com problemas
cardiopulmonares, na formação de profissionais de saúde e no desenvolvimento de pesquisas
nessa área de atuação. Por esse motivo, parte significativa das crianças que são tratadas no
hospital vem de outros estados brasileiros e também da América Latina.
Cerca de 70 crianças cardiopatas estão internadas no Incor. É importante que o hospital crie um
ambiente de carinho e de alegria para os seus pacientes, principalmente nessas datas festivas em
que eles e seus pais não podem estar com toda a família em casa, diz o Dr. Roberto Kalil Filho,
presidente do Conselho Diretor do Incor. “Queremos que essa data tão especial e cheia de alegria
seja inesquecível para elas”.
Cerca de 23.000 crianças nascem com cardiopatia congênita por ano no Brasil. Cerca de 70% a 80%
dessas crianças (algo em torno de 18.000/ano) precisam ser operadas. No Instituto do Coração,
são operadas 620 crianças por ano, em sua grande maioria beneficiadas pelo SUS. Não é raro
essas crianças, e os pais que as acompanham, ficarem semanas internadas, seja para tratamento
clínico ou recuperação de cirurgia. No caso de transplante, a permanência no hospital à espera de

um órgão pode chegar a mais de um ano.
ADENDOS PARA POTENCIAL MATÉRIA
1. Além do espaço da festa, oferecemos a possibilidade de a equipe chegar antes, para cobrir
duas a três boas histórias de crianças e seus pais que ilustram a possibilidade de as festas
juninas se transformarem numa fonte de alegria e de fraternidade até mesmo num
ambiente inusitado como é o hospital. A distância da família, dos irmãos e dos pais
(geralmente são as mães que acompanham as crianças) pode ser atenuada por alguns
momentos, suplantada por uma bonita festa, cheia de cor, alegria e guloseimas juninas.
Um momento para deixar de ser paciente e simplesmente ser criança;
2. Poderá ser acompanhada também a visita dos personagens e artistas da festa (músicos,
palhaço, noiva etc.) às crianças que estão na UTI que, por sua condição clínica, não
puderam estar na festa;
3. Entrevista com o diretor do hospital, Dr. Roberto Kalil Filho, para falar sobre a iniciativa e o
papel do hospital como referência no tratamento das doenças e malformações congênitas
do coração. O hospital é recordista brasileiro de transplante cardiopediátrico e um dos
centros que mais faz o procedimento no mundo. Posição conquistado pelo trabalho árduo
dos profissionais do Instituto do Coração, ao longo de 40 anos de existência, completados
agora em 2017.
4. Entrevistas com médicos cardiopediátricos para explicar quais são essas doenças e como
elas são adquiridas. Boa parte das doenças do coração, inclusive daquelas que levam a
criança para o transplante, são adquiridas na primeira infância. O que os pais deve fazer
para se precaver desse perigo.

SERVIÇO
FESTA JUNINA DAS CRIANÇAS CARDIOPATAS DO INCOR
Quinta-feira, 29 de junho de 2017, das 10h às 12h
Local: Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP)
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – Cerqueira César

SOLICITE ENTREVISTAS
Solicite entrevistas pelo Portal Incor clicando aqui.
Telefone: (11) 2661-5437/5015
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