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Hospital do Coração 18 anos 
A maioridade do Hospital do Coração foi celebrada com um presente muito especial para os funcionários, familiares, médicos e amigos da nossa 
instituição: o show Cores do Nosso Samba, de Valeria Oliveira e convidados, no Teatro Riachuelo. Páginas 2, 3 e 4

Eunice Weaver
A paulista que 
dedicou sua vida a 
ajudar às vítimas 
de Hanseníase, 
que sofriam com 
a doença e o 
preconceito, é o tema 
da biografi a dessa 
edição.

Página 5

Dica Nutrição – Tapioca Granulada
Na dica de nutrição deste mês, receitas saborosas e saudáveis feitas com 
um tipo de tapioca diferente: vale experimentar.

Página 6
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Expediente

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 colabora-
dores a oportunidade de atingirem seus objetivos profi ssionais e pessoais.

Diretoria
Dr. Nelson Solano Vale
Diretor Administrativo 

Dr. Lauro Arruda Câmara
Diretor Financeiro

Dr. Elmano Marques
Diretor Médico
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Os 18 anos do Hospital do Coração 
de Natal foram comemorados num show 
realizado dia 25 de janeiro no Teatro 
Riachuelo e dedicado especialmente aos 
900 funcionários do hospital, familiares, 
médicos e convidados, todos parte 
importante dessa história pautada pelo 
pioneirismo, qualidade, compromisso e  
crescimento constante.

A noite começou com a exibição de um 

vídeo que contou um pouco dessa história. 
Em seguida, Dr. Nelson Solano Vale, 
diretor-administrativo, falou em nome dos 
diretores e sócios, ressaltando a alegria e 
emoção que é poder comemorar 18 anos de 
excelência em serviços prestados à saúde 
num país onde empreender é um ato de 
coragem.

Em seguida, teve início o show da 
artista potiguar Valéria Oliveira, com 

seus músicos e convidados especiais 
Damiana Chaves, Pires e Isaac Galvão, que 
mostraram que o samba potiguar tem valor, 
voz e cor.  

O show terminou de maneira 
emocionante, com um coral de mais de mil 
vozes cantando Parabéns para Você em 
ritmo de samba – uma noite inesquecível 
para todos que fazem parte da família 
Hospital do Coração. 
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Uma noite muito especial para celebrar nossa maioridade plena
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só o combate à lepra (ou hanseníase) , 
mas também a tuberculose, o estímulo 
à   vacinações e a proteção às crianças e a 
maternidade.
Em 02 de agosto de 1939 Eunice Weaver 
esteve em Natal pela primeira vez, 
ocasião em que visitou o Leprosário São 
Francisco de Assis, no km 6 da ferrovia 
Great Western,  e as obras de construção 
do Educandário Oswaldo Cruz, na avenida 
Hermes da Fonseca ( onde hoje funciona a 
Escola Freinet).
Foi  a primeira mulher a receber no país, 
a Ordem Nacional do Mérito, no grau 
de Comendador (Novembro de 1950), e 
a primeira pessoa na América do Sul a 
receber o troféu Damien-Dutton.  Publicou 
a “Vida de Florence Nightingale”, “A 
Enfermeira” e “A História Maravilhosa 
da Vida”. Representou o Brasil em 
inúmeros congressos internacionais sobre 
a hanseníase, tendo organizado serviços 
assistenciais no Paraguai, em Cuba, no 
México, na Guatemala, na Costa Rica e na 
Venezuela.
Em setembro de 1951, Eunice Weaver 
voltou à Natal para divulgar  a “Campanha  
do selo Pró-Filho Sadio do doente de 
Lepra”. Foi homenageada com um 
banquete na Escola Doméstica e depois fez 
uma visita às instalações do Educandário 
Oswaldo Cruz, destinado à educação dos 
fi lhos dos leprosos. 
Em 1957 , Dr. Varela Santiago se 
empenhava em conseguir um terreno 
da Marinha na praia de Cotovelo para 
construir uma Colônia de Férias dos 
internos do Educandário Oswaldo Cruz. 
O processo de doação foi agilizado graças 
à intervenção de Eunice Weaver junto ao 
governo federal – na época, o presidente 
era Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Foi homenageada com o título de “Cidadã 
Carioca” ao completar 25 anos na direção 
da Federação de Assistência contra a Lepra 
(1960) e com o título de “Cidadã Honorária 
de Juiz de Fora” (11 de Setembro de 
1965). Foi a delegada brasileira no 12º 
Congresso Mundial da Organização das 
Nações Unidas (Outubro de 1967). Em 
diversos estados do Brasil, instituições de 
assistência aos hansenianos levam o nome 
de “Sociedade Eunice Weaver”.
Faleceu subitamente aos 67 anos, em 9 
de dezembro de 1969, numa viagem de 
retorno do Rio Grande do Sul. O seu corpo 
encontra-se sepultado ao lado do marido, 
no Cemitério dos Ingleses, no Rio de 
Janeiro.

Eunice Sousa Gabbi nasceu em 19 de 
setembro de 1902, em uma fazenda de café 
em São Manuel, no interior de São Paulo, 
fi lha de Henrique Gabbi, carpinteiro natural 
de Reggio Emilia (Itália) e de Leopoldina 
Gabbi,  descendente de imigrantes suíços. 
Quando Eunice tinha três anos,  sua família 
mudou-se para Uruguaiana, no Rio Grande 
do Sul, onde fez os seus estudos primários 
no Colégio União. Na adolescência, com 
a morte da mãe, foi morar em Piracicaba-
SP,  onde formou-se na Escola Normal e 
também fez o curso de Educação Sanitária.
Durante férias em uma fazenda no interior 
de São Paulo, encontrou-se com uma 
conhecida que havia morado em  sua 
vizinhança que estava com um grupo de 
pessoas miseráveis e maltrapilhas que 
viviam de esmolas: era Rosa Fernandes, 
que  estava desaparecida - seus  pais 
a davam como morta por afogamento 
num rio. Rosa fi ngiu a própria morte e 
passou a viver como mendiga para não ser 
segregada da sociedade por ser portadora 
de lepra. Naquela época, os leprosos eram 
compulsoriamente afastados do convívio 
familiar e da sociedade e confi nados em 
leprosários.
Em  1927, reencontrou o seu antigo 
professor e diretor do Colégio União, o 
missionário americano Charles Anderson 
Weaver, que era viúvo. Os dois casaram-se 
seis meses depois e ela passou a chamar-se 
Eunice Weaver. O casal não teve fi lhos, 
mas Eunice cuidou dos quatro fi lhos do 
primeiro casamento do marido. Foram 
morar nos Estados Unidos, onde Eunice 
cursou a Escola de Serviço Social da 
Universidade da Carolina do Norte.
Um ano mais tarde, Charles foi convidado 
pela Universidade de Nova Iorque a dirigir 
a Universidade Flutuante da América do 
Norte instalada num transatlântico, que 
faria uma viagem ao redor do mundo para 
melhor formação de seus alunos. Partiu do 
Rio de Janeiro acompanhado pela esposa, 
que aproveitou para estudar Jornalismo, 
Sociologia, Serviço Social e Filosofi as 
Orientais, em visita a 42 países. Durante 
essa viagem, visitou templos  budistas 
e  foi  ao Himalaia. Entrevistou durante 
quatro horas o Mahatma Gandhi, de quem 
recordava: “Foi o homem mais próximo 
de Jesus Cristo que conheci”. Por onde 
passou, interessou-se pelo problema da 
hanseníase, em lugares como as Ilhas 
Sandwich, Japão, China, Índia e Egito.
De volta ao Brasil, o casal foi morar em 
Juiz de Fora/MG, onde Charles Weaver 

lecionava no Colégio Metodista Granbery. 
Eunice também foi professora desse 
educandário de 1931 a 1934, quando 
começou seu trabalho de combate à lepra, 
participando da criação da  Sociedade 
de Assistência aos Lázaros.  Atuava na 
estação ferroviária dando assistência aos 
hansenianos e os acolhia no leprosário 
Santa Isabel, onde oferecia-lhes roupas, 
cobertores e refeições.

Fundou o Educandário Carlos Chagas, 
também  em Juiz de Fora (1932), e o 
Educandário Santa Maria, no Rio de 
Janeiro, para cuidar dos fi lhos dos doentes 
de lepra;  e estimulou a criação de outros 
educandários por todo o Brasil.
Em 1935, obteve do então presidente da 
República Getúlio Vargas a promessa de 
auxílio ofi cial para a obra, no montante 
do dobro do que ela conseguisse arrecadar 
junto à sociedade civil. Com esse acordo, 
Eunice dedicou-se a viajar por todo o país, 
divulgando a campanha da Federação 
das Sociedades de Assistência aos 
Lázaros e Defesa contra a Lepra. Devido 
à precariedade na assistência à saúde, 
coube às associações de voluntários não 

Eunice Weaver: Combatente da Hanseníase
Por Dr. Lauro Arruda Câmara, cardiologista

“Foi o homem mais 
próximo de Jesus 

Cristo que conheci”
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01   Francisco Das Chagas De Oliveira
       Adriana Fernandes Costa
       Elaine Cristina Lima De Melo
02   Jose Edjailson De M. Machado
       Andressa Cristina Gomes Da Silva
03   Alziene Felipe Freire
04   Franklin Nelson R. De Souza
       Ranier Silva De Vargas
       Joselia Oliveira Dos Santos
05   Fabia Maria Oliveira De Santana
       Guilherme Barreto Da Silveira
       Anielli Gomes Da Silva
06   Marta Sampaio Aguiar
       Elizabeth Cristina Da Silva
07   Otania De Araujo Ribeiro
       Suely Cristina Da Silva
08   Leidjane Martins Felipe Da Silva
09   Pollyana Silva De Figueiredo
10   Aldilene Vital Dos S. De Moura
11   Raquel Petronilio Batista Gomes
       Lauseane De Jesus Macedo Freire
       Gidilene Paixao Da Cruz
       Maria Edivania De Oliveira Leite
       Thais De Franca Basilio
12   Caroline Maciel Duarte
       Elaine Cristina Freire Da Silva
13   Ana Celia M. Da Costa Gomes
       Rosilene Maria Alves
       Elielton De Lima Gomes
14   Maria Jose De Oliveira
       Andrea Carla Alves
15   Francisco Alexon Do Nascimento
16   Celi Maris S. De Alcantara Silva
       Jirlane Teixeira Da Silva
       Erica Patricia Pereira De Souza
       Cleyson Kevin Silva Da Costa
       Deborah Karla A. De Aquino Anjo
17   Willamy Alves Do Nascimento
       Geovani De Souza De Castro
       Francisco De Assis Resende
       Massilon De Moura
18   Sara Milena Nunes Da Silva
       Camila Ruth Sabathier
       Davi Samuel Ferreira Pontes
20   Paulo Miranda Torres
       Joao Maria Vicente De Souza
21   Jose Paiva Sobrinho
       Joatan De Sousa Matias
       Gildemberg Martins Grilo
       Tercio Santino De Oliveira Neto
       Neuma Costa De Melo
       Myrelly Nunes Da Silva
       Elistanrley Erickson M. Alves
22   Manoel V. Da Nobrega Neto
       Bianca Katryne Camilo De Souza
23   Erick Martinez Amaro Santos
25   Kezia Pinheiro Da Costa
       Naara Cristina De Lima
27   Adriana Sousa Neves
       Iranaldo Jose Da Costa
       Pamella Roberta Reis Gameleira
28   Naftaly Venancio Davi Oliveira
       Fabiana Michele Varela Da Silva
29   Lucicleide Maria De A. Campelo
       Suenia Janara Nascimento Teixeira

D o  C o r a ç ã o

Fevereiro

Aniversários

DADINHOS DE TAPIOCA
Ingredientes
• 1 litro de leite
• 500g de queijo coalho ralado grosso
• 500g de tapioca granulada
• Uma pitada de sal
• Pimenta do reino  a gosto

Modo de Preparo
• Leve o leite para ferver em uma panela 
média, com uma pitada de sal e pimenta 
do reino (lembre-se de que o queijo já é 
salgado, então use pouco sal).
• Em uma tigela, misture com as mãos a 
tapioca e o queijo.
• Quando o leite ferver, desligue o fogo, 
adicione o queijo com a tapioca granulada 
na panela e misture bem.
• Assim  que estiver homogêneo, disponha 
o conteúdo da panela em uma assadeira 
forrada com  papel fi lme.

• Leve à geladeira por cerca de três horas, 
para fi rmar bem a massa.
• Corte em quadradinhos. Coloque em uma 
assadeira antiaderente e leve ao forno, a 
180°C, até dourar (de 30 a 40 minutos).
• Sirva com um molho de pimenta agridoce.

PÃOZINHO DE TAPIOCA GRANULADA
Ingredientes
• 1 e  ½  xícara (chá) de leite
• ¼  de  xícara (chá) de óleo
• ¾  de  xícara (chá) de tapioca granulada
• 1 ovo
• ½  xícara (chá) de queijo parmesão ralado 
(para a massa)
• ½  xícara (chá) de polvilho doce (tem que 
ser o doce)
• 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado 
(para fi nalizar o pãozinho)
• Sal (não exagere porque nessa receita 
vamos usar queijo ralado, que já  é salgado)

Modo de Preparo
1. Leve uma panela ao fogo médio com 
o  leite, o óleo  e o  sal  e mexa até ferver. 
Reserve.
2. Em uma tigela à parte, misture a 

tapioca granulada com os ingredientes 
líquidos que ferveram. Deixe esfriar  por 
aproximadamente 30 minutos.
3. Depois que a mistura esfriar, acrescente o 
ovo, o queijo parmesão ralado e o  polvilho 
doce e misture bem. 
4. Com as mãos, pegue pequenas porções 
de massa e faça bolinhas. Passe cada 
bolinha no queijo parmesão ralado (tipo um 
brigadeiro). Dica: se a  massa fi car muito 
líquida, coloque um pouco mais de polvilho 
doce e modele as bolinhas com a ajuda de 
duas colheres.
5. Coloque as bolinhas numa assadeira 
untada com manteiga e leve ao forno médio 
pré-aquecido a 180ºC por cerca de 30 
minutos ou até dourar. Retire do forno e 
sirva em seguida.
Rendimento: 20 a 25 pães

Tapioca Granulada
DICA DE NUTRIÇÃO

A tapioca granulada não é a goma usada para fazer a tapioca que conhecemos 
aqui no nordeste: composta de bolinhas duras, semelhantes ao sagu, porém 
mais irregulares, a tapioca granulada é um subproduto da goma de mandioca 
e pode ser encontrada facilmente nos supermercados.


