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O Incor - Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo é um hospital público universitário de alta complexidade, especializado em 
cardiologia, pneumologia, cirurgia cardíaca pediátrica, cirurgia cardíaca em adultos 
e cirurgia torácica. O Instituto do Coração foi oficializado pelo Decreto-Lei nº 
42.817 de 1963, que o denominava Instituto de Doenças Cardiopulmonares, e 
desde janeiro de 1977, quando foi oficialmente inaugurado, vem cumprindo 
importante papel no tratamento das doenças do coração e pulmão.  
Administrativamente, o Incor é ligado ao Hospital das Clínicas, uma autarquia do 
Governo do Estado de São Paulo, instância da qual recebe anualmente uma dotação 
orçamentária. Sendo assim, o Instituto do Coração é caracterizado como uma 
instituição pública prestadora de serviços de saúde. Desde 1978, o Instituto possui 
uma fundação de apoio sem fins lucrativos, a Fundação Zerbini, entidade privada 
sem fins lucrativos, que tem como função captar, gerenciar e investir na estrutura 
do próprio Incor, para a manutenção de sua excelência.  
Missão  
• Prestar assistência hospitalar humanizada a pacientes portadores de doenças 
cardiopulmonares de alta complexidade;  
• Incorporar e desenvolver novas tecnologias em saúde;  
• Disseminar o conhecimento científico;  
• Desenvolver pesquisas que proporcionem avanços na prevenção, no diagnóstico e 
na cura das doenças cardiopulmonares, garantindo a sustentabilidade e o uso 
racional dos recursos.  
O Incor é um dos três maiores centros de cardiologia do mundo em volume de 
atendimento e número de especialidades da cardiologia reunidas e o maior centro 
de ciência em cardiologia da América Latina, segundo o volume de trabalhos aceitos 
nos principais congressos da especialidade: os americanos e o europeu.  
Com relação à sua estrutura, o Incor possui:  
• 2.800 funcionários  
• 43% desses profissionais Incor têm nível superior e perto de 10% deles tem pós-
graduação no Brasil e exterior  
• Mais de 90% dos médicos têm títulos universitários que vão do mestrado ao PhD 
e pós-doutorado na principal Faculdade de Medicina do país, a FMUSP, e nas 
principais universidades do mundo.  
• 75.000 m2 de área construída em dois prédios (11 andares e 17 andares)  
• 535 leitos distribuídos em sete alas de internação. Desse total, 157 leitos são de 
UTI’s de alta complexidade  
• 14 salas de cirurgia  
• 7 salas de hemodinâmica e estudos eletrofisiológicos  
• 12 salas de diagnóstico de alta complexidade (tomografia, ressonâncias e 
medicina nuclear)  
• 60 consultórios médicos  
Em média, aproximadamente 80% do atendimento do InCor são dedicados a 
pacientes cujo tratamento é financiado pelo SUS - Sistema Único de Saúde. O Incor 
realiza em média por ano:  
• 260 mil consultas médicas, sendo 49 mil em cardiopatias congênitas  
• 37 mil atendimentos multiprofissionais  
• 13 mil internações, sendo 1000 em cardiopatias congênitas  
• 4 mil cirurgias, sendo 700 em cardiopatias congênitas  
• 2 milhões de exames de análises clínicas  
• 330 mil exames de diagnóstico de alta complexidade  
Na área de ensino, pesquisa e extensão, o hospital está vinculado à Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, a FMUSP.  
Por tudo quanto exposto, conto com o apoio dos meus nobres pares na aprovação 
de tão importante honraria.  
 


