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São Paulo, 10 de julho de 2017. 

 

INCOR SEDIA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE PORTARIA DO  

MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AMPLIAR ACESSO DE  

CRIANÇAS CARDIOPATAS CONGÊNITAS A TRATAMENTO  

Evento acontecerá nesta terça-feira (11/7), às 11h30 

 

O Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) sedia nesta terça-feira (11/7), 

solenidade de assinatura de portaria do Ministério da Saúde para ampliar o diagnóstico, 

tratamento e reabilitação das crianças e adolescentes com cardiopatia congênita em todo o País.  

A cada ano nascem no Brasil perto de 30.000 crianças com malformação congênita do coração. 

Cerca de 70% a 80% dessas crianças (algo em torno de 24.000/ano) precisam ser operadas, 

metade delas (12.000) ainda no primeiro ano de vida.  

O atendimento integral à criança portadora de cardiopatia congênita no Brasil é um dos grandes 

desafios do sistema de saúde, seja pelas dimensões continentais do País ou pela distribuição 

heterogênea de centros de referência na especialidade, diz o Dr. Roberto Kalil Filho, presidente do 

Conselho Diretor do Incor. “A cardiopatia congênita já ocupa a segunda posição como causa de 

morte no primeiro ano de vida, em diversas regiões do País”. 

 Para criar o Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita, o Ministério da 

Saúde trabalhou ao lado das sociedades brasileiras de Cardiologia (SBC), Cirurgia Cardiovascular 



(SBCCV) e Pediatria (SBP), assim como do Incor. 

Dr. Fábio Jatene, diretor da Divisão de Cirurgia Cardiovascular do Instituto do Coração está 

otimista. “Nossa expectativa é de que, em linhas gerais, o Plano a ser lançado pelo Ministro, nesta 

terça-feira, contribua para a expansão do número de crianças e adolescentes contemplados com a 

cirurgia, muitas vezes necessária para a resolutividade do tratamento”. 

 

SERVIÇO 

LANÇAMENTO DO PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA COM CARDIOPATIA 

CONGÊNITA 

 

Quando: 11 de julho de 2017, 11h30 

Onde: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – Térreo – Cerqueira César 

Credenciamento: procurar pela Assessoria de Imprensa na chegada.  
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