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Hospital do Coração é Top Natal
Pela oitava vez, o hospital foi o mais lembrado pelos natalenses na pesquisa do jornal Tribuna do Norte/Instituto de Pesquisa Consult.
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800 implantes cocleares
Muita animação e emoção nos eventos organizados pela
equipe da Otocentro/Hospital do Coração durante o mês
de novembro para comemorar o expressivo número de
800 cirurgias de implantes cocleares. Confira.
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Dica Nutrição - Ceia
de Natal
As refeições das festas de final do
ano não precisam ser pesadas nem
sinônimo de uns quilinhos a mais na
balança: veja nossas sugestões para
uma Ceia de Natal light e saborosa.
Página 5

Alípio Corrêa Netto
Na edição deste mês, conheça a biografia do médico
mineiro que participou ativamente de movimentos
revolucionários e da Segunda Guerra Mundial.
Página 4

AÇÃO

Implantes Cocleares: 800 cirurgias
Os eventos em comemoração
às 800 cirurgias de implantes
cocleares realizadas pela equipe
da Otocentro/Hospital do
Coração foram um sucesso.
Dia 10 de novembro, foi
realizado o 5º Curso de
Implante Coclear, no Hotel
Majestic Natal. No dia 11, foi
realizado “XIV Curso para
Candidatos, Pais e Usuários
de Tecnologias Auditivas”,
voltado para o público em geral
e encerrando com uma sessão
de cinema Natal Shopping.
As comemorações foram
encerradas no domingo, dia 12,
com uma caminhada que reuniu
centenas de pessoas, com direito
à música e muita emoção,
alegria e animação.
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Missão
Servir à comunidade e promover satisfação, saúde e melhoria da qualidade de vida à população

Política de Qualidade
Agir com vistas ao desenvolvimento contínuo, inovação e melhoria dos serviços de saúde, proporcionando aos clientes a satisfação pelos serviços recebidos e aos colaboradores a oportunidade de atingirem seus objetivos profissionais e pessoais.
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RECONHECIMENTO

Hospital do Coração: o mais lembrado pelos
natalenses
Pela oitava vez, o Hospital do Coração foi o vencedor do Top Natal.
O Hospital do Coração foi o vencedor
da 16ª edição do prêmio Top Natal, com
24,7% de citações na categoria hospital. O
Top Natal, parceria do jornal Tribuna do
Norte e do Instituto de Pesquisa Consult,
destaca as marcas mais lembradas em
pesquisa de opinião pública. A noite de
premiação da 16ª edição aconteceu dia
09 de novembro, no Olimpo Recepções,
e consagrou 35 diferentes segmentos do
mercado natalense.
O prêmio foi recebido pelo diretor
administrativo, Dr. Nelson Solano, em
nome de todos os que fazem o Hospital
do Coração. Para a direção, a premiação
é resultado do pioneirismo, estrutura de
primeiro mundo e atendimento humanizado
em serviços de alta complexidade em
diversas especialidades, características que
fazem nossa instituição ser reconhecida
pela população natalense.

com larga experiência
nestas áreas citadas.
Nossos próximos
investimentos serão
na área de Imagem
e nos processos de
acreditação hospitalar,
buscando cada vez mais
qualidade e segurança
para os pacientes e para
os profissionais que
aqui desenvolvem seu
trabalho” - Dr.Nelson
Solano Vale (diretor
administrativo).

“Conseguimos aliar duas importantes
faces da medicina: um corpo profissional
qualificado e avançada tecnologia.
Somos reconhecidos e procurados pelos
próprios médicos e demais profissionais
da área da Saúde para realizações de
procedimentos de alta complexidade.
Destacamos principalmente as áreas
da Cirurgia Cardíaca e Vascular,
Neurocirurgia, Transplantes de Órgãos,
Implante Coclear, Oncologia e TraumatoOrtopedia. Temos um Centro Cirúrgico
e duas Unidades de Terapia Intensiva e
profissionais altamente especializados,
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Por Dr. Lauro Arruda Câmara, cardiologista

Alípio Corrêa Netto: um cirurgião na linha de frente
Alípio Corrêa Netto nasceu em 14 de janeiro
de 1898, em Cataguazes, Minas Gerais. Fez
a primeira parte de seu curso secundário no
Ginásio de São José, da cidade de Ubá, no
mesmo estado, terminando esse mesmo curso
em São Paulo, sob orientação do Prof. Alfredo
Paulino. Em fevereiro de 1918, matriculouse na Faculdade de Medicina de São Paulo,
tendo concluído o curso médico em março de
1924. Foi orador de sua turma na formatura e
sua tese de doutoramento intitulou-se “Cystos
Congênitos do Pescoço”. Como estudante e
depois como assistente trabalhou no serviço
de João Alves Lima, grande mestre de cirurgia
que recebeu ensinamentos na Faculdade de
Medicina de Paris.
Participou ativamente do movimento
revolucionário constitucionalista de 1932,
ocupando o cargo de Capitão-médico, chefe de
Cirurgia do Hospital de Sangue de Cruzeiro,
no Vale do Paraíba. Daí surgiu o seu trabalho
“Cirurgia de Guerra do Hospital de Sangue de
Cruzeiro” (1934).
Em setembro de 1935, prestou concurso
de provas e títulos para o cargo de Professor
Catedrático de Clínica Cirúrgica da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo,
tendo sido classificado em primeiro lugar e
nomeado em 05 de novembro do mesmo ano,
onde permaneceu até sua aposentadoria em
1968.
Foi um dos fundadores da Escola Paulista de
Medicina( EPM), em 1933. Em 1936, tornou-se
professor catedrático de Cirurgia da EPM.
Nos anos de 1944 e 1945, participou da
Segunda Guerra Mundial, integrando a Força
Expedicionária Brasileira como Major-médico,
onde chefiou a Secção Brasileira do 32º
Field Hospital, atuando na linha de frente em
Valdiburra. Por sua dedicação nesse período,
recebeu as seguintes condecorações: Bronze
Star, outorgada pelo V Exército dos Estados
Unidos; Medalha de Campanha e Medalha de
Guerra, do governo brasileiro. Além disso,
foi condecorado como Cavaleiro da Legião
de Honra do Governo da França. Sobre sua
experiência no front da II guerra mundial
escreveu “Notas de um expedicionário médico”
(Almed editora, 1983) :
“... a viagem para a Itália se iniciou a 20 de
agosto de 1944, em um avião norte-americano,
seguindo para Acra, no golfo da guiné,
Libéria, Dakar, Casablanca e, finalmente,
Nápoles. participou o renomado mestre,
cirurgião do 32º hospital de evacuação, do v
exército norte-americano, sob as ordens do
general Mark Clark. o hospital de campo,
em Pistóia, recebeu a visita do general João
Batista Mascarenhas de Moraes. “a cobra está
fumando” era o emblema da FEB. significava,
na giria militar, “uma situação de perigo”, tal
como os pracinhas encontraram na frente de
batalha italiana. o rigoroso inverno de 19441945 caracterizou-se pela luta em torno do
monte Castello, posição alemã que deveria ser
reconquistada pela 1ª die (divisão de infantaria
expedicionária). os dois primeiros assaltos

brasileiros foram repelidos pelos alemães, mas
no dia 21 de fevereiro de 1945 se consagrou a
vitória dos brasileiros”.
Por mais de 40 anos, dedicou-se à educação
médica e, principalmente, à formação de
professores. Formou uma das maiores escolas
cirúrgicas do país, com muitos docentes em
todos os campos da cirurgia: gastroenterologia,
cirurgia cardíaca, vascular, cabeça e pescoço,
e plástica, entre outros. Ao assumir a direção
da “3ª Cirurgia de Homens” da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo, organizou pela
primeira vez, um Serviço de “Follow up”. Ainda
na Santa Casa, foi o precursor dos bancos de
sangue no Brasil, com a fundação do Banco de
Sangue Conservado.
Foi pioneiro, no Brasil, da cirurgia da
tuberculose, criando tradicional escola da
especialidade. Dentre sua numerosa produção
científica sobre a tuberculose destaca-se
o trabalho sobre o mecanismo de cura da
caverna tuberculosa. Marcou época, ainda, seu
trabalho sobre a indicação da colapsoterapia
cirúrgica nas lesões tuberculosas bilaterais. Foi
um dos iniciadores da cirurgia pulmonar não
tuberculosa, do esôfago e do coração. Em 1934,
com a publicação do trabalho “Tratamento
cirúrgico do hipertireoidismo” inaugurou,
com base científica, a cirurgia da tireóide e,
principalmente, da tireotoxicose, no Brasil.
Acumulou uma das maiores experiências
mundiais em cirurgia da tireóide, reestruturando
suas bases clínico-cirúrgicas.
Reconhecido por todos como hábil operador,
Alípio Corrêa Netto era admirado pelo acerto
em seus diagnósticos. Fiel ao princípio de
educar e não apenas ensinar, sempre fez
sentir a importância do correto vernáculo nas
exposições orais, nas provas escritas e na
redação de trabalhos científicos. Dedicou-se ao
estudo das moléstias vasculares periféricas com
particular atenção à propedêutica das varizes
dos membros inferiores e delineou com clareza
as bases de seu tratamento cirúrgico racional.
Uma característica fundamental desse
grande mestre foi a de facilitar a ascensão
de seus assistentes na carreira profissional e
universitária. Sempre incentivou a realização de

trabalhos científicos e teses de seus discípulos
com suas publicações e estimulou a prática da
pesquisa bibliográfica com sistematização.
Alípio Corrêa Netto preconizou e realizou
profundas transformações nas Cátedras
das Escolas Médicas em que exerceu suas
atividades. Assim, em 1957, conseguiu reunir
em um único Departamento de Cirurgia as
várias cátedras cirúrgicas. Deve-se assinalar que
a transformação de Cátedras em Departamentos
só foi oficializada na Reforma Universitária de
1968/1969.
Alípio Corrêa Netto publicou mais de
70 trabalhos científicos, como: “Clínica
Cirúrgica”(5 volumes); “Propedêutica
do Abdome”; “Megaesôfago, Patogenia,
Diagnóstico e Tratamento”; “Afecções
Cirúrgicas da Tiróide”; “Tratamento Cirúrgico
do Megacólon”; Achalasie du Pylore chez
l’Adulte; “Mecanismo da Cura da Caverna
Tuberculosa pelo Colapso”.
Homem de profunda formação humanística,
não se restringiu à atividade médica. Foi
fundador e presidente da Secção de São Paulo
do Partido Socialista Brasileiro. Permaneceu
nesse cargo até 1960, quando se desligou do
partido. Exerceu o cargo eletivo de deputado
estadual em 1951 e 1952. Em seu mandato
apresentou, entre outros, dois projetos que se
tornaram leis a partir de 1952: “Assistência
Hospitalar no Estado de São Paulo” e
“Assistência agro-médico-social ao trabalhador
rural”.
Foi Secretário de Higiene da Prefeitura
Municipal de São Paulo na administração Jânio
Quadros, onde organizou as equipes do Pronto
Socorro Municipal. Em 1955, por eleição do
Conselho Universitário, exerceu o cargo de
Reitor da Universidade de São Paulo. Em 1958,
foi Secretário da Educação do Estado de São
Paulo, no governo Jânio Quadros. Foi ainda
fundador e presidente da Associação Médica
Brasileira de 1951 a 1955 e presidente da
Academia Paulista de Medicina e do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões.
Também escreveu sobre assuntos diversos.
Escreveu “Diário de Guerra”, sobre sua
participação na Força Expedicionária Brasileira,
publicado na revista Anhembi. Estudou a vida e
a moléstia que acometeu Aleijadinho e escreveu
um ensaio onde desvenda o diagnóstico da
afecção do escultor; e escreveu a biografia de
seu mestre João Alves de Lima no livro “Um
Mestre da Cirurgia”.
Atento ao problema do transplante de
órgãos, publicou livro sobre o assunto, o “Ponto
no Infinito”, onde estão retratados os nossos
costumes, os nossos médicos, as virtudes e
as deficiências do nosso serviço hospitalar,
as manifestações dos órgãos publicitários, a
curiosidade incontrolável, as manifestações
oficiais e as alegrias em relação ao feito. O
pioneiro dos transplantes cardíacos no Brasil,
Eurycledes de Jesus Zerbini, foi auxiliar
de Alípio Corrêa Netto desde sua época de
estudante.
Alípio Corrêa Netto faleceu aos 90 anos, em
São Paulo, em 24 de maio de 1988.
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DICA DE NUTRIÇÃO

Ceia de Natal Light
Quem está de olho na balança não precisa se privar de uma Ceia de Natal deliciosa e cheia de sabor

Peru com calda de laranja
>> Ingredientes
Peru
• 1 peru de 3,5kg a 4kg
• 400ml a 500ml de suco de laranja natural
• 2 colheres (sopa) de shoyu
• 9 colheres (sopa) de vinho branco seco
• 2 cebolas médias
• 3 dentes de alho
• Tomilho fresco a gosto
• Pimenta em grãos moída na hora
• 500gr de mini cebolinha
• 500gr de cogumelo-de-Paris fresco
Molho:
• 1 colher (chá) de amido de milho
(dissolvido em água)
• Sal, se necessário
>> Modo de Preparo
Peru:
1. Em uma tigela, misture o suco da laranja,

shoyu l, vinho, tomilho, pimenta em grãos e
reserve.
2. Coloque duas cebolas e um dente de alho
dentro do peru e amarre os ossos das coxas
com um barbante.
3. Tempere o peru com o molho reservado,
acrescente as cebolas e os cogumelos-deparis, cubra com papel-alumínio.
4. Depois, leve à geladeira e deixe
marinando por oito horas ou mais tempo.
5. Vá virando o peru de lado para que todas
as partes fiquem bem temperadas.
6. Transfira o peru para uma assadeira junto
ao tempero e proteja as pontas das asas e
coxas com papel-alumínio.
7. Leve ao forno baixo a 160ºC e asse por
aproximadamente duas horas, regando-o
algumas vezes com o tempero da assadeira.
8. Retire o papel-alumínio, aumente a
temperatura no forno para 180°C e deixe por
mais uma hora ou até dourar. Os tempos de
forno dependem de cada fogão e do tamanho
do peru.

Molho:
1. Reserve o peru, as cebolinhas e os
cogumelos.
2. Depois, coe o molho que ficou na
assadeira e leve-o ao fogo baixo para
reduzir.
3. Prove o sal e acrescente uma colher de
chá de amido de milho dissolvido com um
pouco de água para engrossar.
4. Sirva o molho à parte.

Farofa com castanhas
>> Ingredientes

>> Modo de Preparo

• ½ xícara (chá) de cebola picada
• 4 colheres (chá) de margarina light
derretida
• ¾ de xícara (chá) de farinha de mandioca
• 1 colher (sopa) de nozes partidas
• 1 colher (sopa) de amêndoas partidas
• 1 colher (sopa) de castanha portuguesa
picada
• 1 colher (sopa) de uvas-passa

1. Em uma frigideira antiaderente, doure a
cebola na margarina.
2. Adicione a farinha aos poucos e mexa
bem até tostar.
3. Coloque a farofa em um recipiente,
adicione as frutas secas e mexa
cuidadosamente. Sirva em seguida.

Rabanada light
>> Ingredientes
• 1 pão para rabanada
• 200g de uvas-passa sem caroço
• 400 ml de leite fresco
• Fava de baunilha ou gotinhas de essência
a gosto
• 2 ovos
• Açúcar mascavo e canela em pó para
polvilhar
>> Modo de Preparo
1. Ferva o leite com a baunilha. Depois
do leite fervido, adicione as uvas-passa e
deixe mais uns três minutinhos para elas

amolecerem.
2. Bata no liquidificador. Coe para tirar os
pedaços de passas que restarem.
3. Corte o pão em fatias não muito finas.
Passe os dois lados do pão no leite fervido
com as uvas sem encharcar demais e passe
no ovo batido.
4. Ponha papel manteiga numa assadeira e
arrume os pães. Leve para assar em forno
alto a 200ºC por cerca de 30 minutos ou até
dourar dos dois lados. Se precisar, vire os
pães para dourarem dos dois lados.
5. Ao retirar do forno, passe na mistura de
açúcar mascavo com canela.

voz do coração | novembro 2017 | www.hospitaldocoracao.com.br

5

FESTAS

Comemorações Natalinas
Veja as datas dos eventos natalinos do
Hospital do Coração de Natal:
Entrega da Ave Supreme
11 e 12/12 (2ª e 3ª feira), das 06 às 19h Praça Santa Mônica (ao lado do hospital)
- Para pegar, os funcionários deverão
comparecer ao caminhão de entrega
portando o crachá de identificação
profissional. O setor de Recursos Humanos
lembra que:
• O melhor horário para retirar a ave natalina
é no final do expediente de cada funcionário,

uma vez que não é permitido entrar com elas
nas dependências do hospital
• O funcionário que não retirar nos dias
marcados não terá mais direito às aves, que
serão doadas a uma instituição de caridade
• Dúvidas? Ligue para o setor de RH:
4009-2050/4009-2080
Missa Natalina
Dia 14/12 (5ª feira), 17h30 - Atrium do
Hospital, no andar térreo
Todos os funcionários, médicos, pacientes e
familiares estão convidados.

RÁPIDAS

Congresso de Cardiologia
Médicos do Hospital do Coração
participaram, dos dias 3 a 5 de novembro,
do 72º Congresso da Sociedade Brasileira
de Cardiologia, realizado na cidade de
São Paulo. No congresso, que contou
com oito mil participantes de todo o país

e também do exterior, foi apresentado o
trabalho “Arterite de Takayasu simulando
Síndrome Coronariana Aguda” dos
médicos Marcel Delafiori, Erike Daniele
Rabelo, Roberto Moreno Mendonça, Carlos
Vinícius Baptista e Ana Claudia Solano.

Prova de Título
Também durante o Congresso de
Cardiologia, a Dra. Patrícia Bastos de
Aguiar, que concluiu a Residência em
Cardiologia do hospital no ano passado,

foi aprovada na prova de Título como
Especialista em Cardiologia. Os nossos
parabéns!

Residência em Cardiologia/2018
As inscrições para as provas da
Residência Médica em Cardiologia/2018
do Hospital do Coração de Natal já
estão abertas e podem ser feitas até o
dia 29 de dezembro. A residência terá
início em março de 2018. A Residência
em Cardiologia do Hospital do Coração

é aprovada pela Comissão Nacional
de Residência Médica (CNRM) do
Ministério da Educação.O edital e o
formulário de inscrição estão disponíveis
no site do hospital, no endereço: http://
hospitaldocoracao.com.br/edital/

Coração Acolhedor
O projeto “Coração Acolhedor” é uma
iniciativa das estagiárias de Psicologia
do Hospital do Coração Adelaide Alaís e
Maria das Vitórias, com a supervisão da
psicóloga do hospital, Paula Calafange, e o
apoio da assistente social Elenir Juvêncio,
responsável pelo setor de Ouvidoria do
hospital. O objetivo principal do projeto é
discutir e trocar experiências com a equipe
do hospital sobre temas relacionados à
6

Psicologia da saúde ou outros assuntos
de interesse dos funcionários, com
exposição de informações de profissionais
especializados nos temas em pauta. No
primeiro encontro, realizado dia 16 de
novembro no auditório, foi discutido o
tema: “O luto aos olhos do profissional de
saúde”, com apresentação da psicóloga
Christine Campos Lucena, psicóloga
Clínica e Hospitalar da UFRN.
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Aniversários
Do Coração

Dezembro
01 Josenildo Dos Santos Menezes
Maurilio Matos De Oliveira Junior
02 Jose Roberto Da Costa
Mayara Conceiçao De L. Teixeira
03 Maria Jose Do Nascimento Silva
Rejane Da Silva Gomes
04 Sergio Luiz Gomes Barbosa
Maria Cledina Gurgel
Alexandre Feitosa Da Silva
05 Marlineide Barros Nascimento
06 Ronaldo Campos Da Fonseca
09 Joao Maria Lins
Marcos Antonio Soares Bezerra
Janaina Farias Da Silva
Elizabete Dos Santos
Emilia Dos Santos Silva Coelho
11 Maria De Fatima A. Da S. Chagas
12 Claudia Maria M. Da Silva Leite
Shirlene Silva Dos Santos Souza
13 Maria Goreti De Souza
Stives Rafael Da Cruz
Pedro Vitor F. Celestino Da Silva
14 Valrelio De Souza Moraes
Natali Teixeira Da Silva
15 Regina Celia De Araujo Madeira
Ronalria Agostinho Dos Santos
Giselia Sales Dantas
16 Aline Cristina França Da Silva
Lenilda Maria Moreira Da Silva
Micheline Guimaraes Da Silva
Luis Felipe Soares
Raymison Ramos R. Da Silva
17 Francisco Edileudes M. Oliveira
Irlana Kelly Da Costa Alves Silva
18 Alexandro Lopes Da Silva
Jacqueline Lima Da Costa Lima
Valeria De Sousa Marques
19 Kaio Cesar Dos Santos Pontes
20 Raquel Oliveira Dos Santos
21 Margarida G. Da Silva Santos
Ivonete Silva Da Cruz
Aluska Darlanny Pereira
Carlos Eduardo Da Silva Galvao
23 Andrea Karla Soares
Emerson Da Silva Inacio
24 Wesclei Tonico Varela
25 Nathalia A. Do Amaral Araujo
Edson Malaquias
Edneide S. Silva De Alcantara
Ailson Cavalcante Da Silva
26 Lienia Maria G. Da Silva Oliveira
27 Adriana Bezerra De Lima
Marcia Cristina Nunes De Oliveira
28 Maria Auxiliadora B. S. Neves Medeiros
Decia Varela Silva Rodrigues
Wanderson De Oliveira Silva
29 Ana Lucia Dantas De Azevedo
Maria Constancia De Araujo Lopes
Ludmila Oliveira De Souza
30 Ellen Ksseler De Sousa Cruz
Rodrigo Oliveira De Carvalho
31 Rosilene Maria De França
Tatyane Fernandes Cabral
Natanael Lima e Silva

