Quem Nós Somos e O Que Fazemos
A HeartGift Foundation é uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3)
formada por cirurgiões cardiotorácicos e vasculares, pediatras, hospitais e
voluntários dedicados a realizar cirurgias cardíacas em crianças carentes de
países em desenvolvimento sem nenhum custo para suas famílias. Estima-se
que haja cinco milhões e meio de crianças no mundo que precisam desse tipo
de cirurgia. Infelizmente, em muitos países, não são oferecidos tratamentos
adequados. Por esse motivo, muitas crianças morrem e um grande número é
forçado a viver uma vida de muitas limitações.
Nosso cirurgião-chefe, o Dr. Kenneth Fox trata os problemas cardíacos dessas crianças, atendendo
aos sonhos e às esperanças dos pais dessas crianças de que elas possam crescer e viver uma vida
plena. A cirurgia cardíaca pediátrica é um esforço de equipe em todas as fases do tratamento.
Nossos médicos, treinados em alguns dos programas de maior prestígio em todo o mundo, estão
comprometidos em oferecer serviços cirúrgicos abrangentes e progressivos para as crianças do
HeartGift.
A HeartGift não é só uma empresa sem fins lucrativos, mas também um
processo de tratamento abrangente. Do início ao fim, uma equipe
competente oferece tratamento contínuo para os pacientes e seus
responsáveis. Essa atenção pessoal inclui todas as consultas médicas,
recepção no aeroporto, acomodação na casa de uma família voluntária,
suporte emocional, cirurgia, e tratamento pós-operatório.
A HeartGift já atendeu a crianças da República Dominicana, Síria, Nicarágua, Nigéria, Belize,
Camarões, Honduras, Palestina e México. Nosso objetivo imediato é ampliar as regiões do mundo
em que atuamos. Isso só pode ser realizado através de indicações adequadas de pacientes e é
exatamente para isso que precisamos da sua ajuda.
A nossa organização quer criar uma cadeia de voluntários que permita que crianças de países em
desenvolvimento recebam a atenção médica de que precisam. A indicação é o principal elo dessa
cadeia. Sem a indicação apropriada de um médico, essas crianças carentes não podem receber a
atenção médica de que precisam.

Critérios de Seleção de Pacientes

Para cumprir a missão da HeartGift de permitir que as crianças voltem para casa e tenham uma vida
normal sem comprometimentos, nós estabelecemos um conjunto de critérios específicos para seleção
dos pacientes:
1. Os pacientes devem ter 14 anos ou menos
2. Os pacientes não devem ter nenhuma anomalia cromossômica (ex. síndrome de Down, AIDS,
etc.)
3. O paciente deverá precisar de uma correção biventricular (único estágio)
4. Os pacientes devem viver em um país em desenvolvimento com acesso inadequado ao
tratamento indicado.

Diretrizes para Indicação de Paciente
Se acreditar que tem um candidato que atende aos critérios anteriores, favor enviar as seguintes
informações na indicação.
OBRIGATÓRIO
1.
2.
3.
4.
5.

Nome completo da criança
Data de nascimento
Sexo
País de residência
Ecocardiograma atual (sonograma do coração realizado nos últimos
3 meses) em VHS ou CD/DVD

ALTAMENTE RECOMENDÁVEL
1. Histórico social/de vida (ex. Ela mora com os dois pais? Tem irmãos? Histórico de doenças
cardíacas na família?)
2. Resultados de teste de AIDS/HIV
3. Taxas de saturação de oxigênio
4. Histórico de procedimentos anteriores (ex. já fez alguma operação? Qual? Já fez cateterismo
ou colocação de shunt?)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS extremamente úteis para nós
1. Histórico de vacinação da criança
2. Raio X de tórax
3. Foto da criança
Depois de ter reunido essas informações, favor enviar um email para:
HeartGift Foundation
1010 West 40th Street
Austin, TX 78756
U.S.A.

