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Equipe Campeã
Os dados são do Ministério da Saúde (SIH/Datasus): o Hospital do Coração de Natal obteve o melhor resultado em cirurgias de revascularização do 
miocárdio do país nos últimos dez anos. Página 3

Dica Nutrição: Quiche 
de ricota e cebola
Dica de quiche para um lanche 
saudável, nossa receita dessa 
edição leva dois ingredientes com 
propriedades nutritivas importantes. 
A ricota tem vitaminas, proteína, 
fósforo, potássio e cálcio; e a cebola 
é rica em fibras e vitaminas, além de 
ser pouco calórica e sem gordura nem 
colesterol.  Página 5Frederick Grant Banting

Na biografia deste mês, a vida do médico canadense 
que foi um dos pioneiros na descoberta da insulina.

Página 4

Prêmio Top of Mind
O Hospital do Coração é o mais lembrado dentre 
os hospitais do Rio Grande do Norte: a pesquisa é 
da Revista Foco Nordeste, que realizou em junho 
a cerimônia de premiação, com a entrega do troféu 
Top of Mind.

Página 2
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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 profissionais e pessoais.
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Dr. Lauro Arruda Câmara
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PRÊMIO

O Hospital do Coração de 
Natal é o mais lembrado dentre 
os hospitais do Rio Grande do 
Norte. O resultado foi divulgado 
na edição especial da revista Foco 
Nordeste, lançada dia 25 de junho, 
que identificou as 30 empresas 
mais lembradas e preferidas pelo 
consumidor natalense, em pesquisa 
realizada pela Smart Pesquisa de 
Opinião. A pesquisa reflete como 
o hospital se tornou referência no 
segmento hospitalar do estado, 
marcando presença  na vida e na 

saúde dos norteriograndenses.
Foi a 17ª Edição do Prêmio 

Top of Mind. O troféu do 
Hospital do Coração, entregue 
pelo diretor da revista Foco 
Nordeste, jornalista Marcus César 
Cavalcanti,  foi recebido pelo 
diretor médico  Elmano Marques,  
durante  cerimônia realizada no 
Centro de Convenções de Natal. 
A solenidade contou ainda contou 
com apresentação especial da 
Orquestra Sinfônica do Rio 
Grande do Norte.



Hospital tem os melhores resultados do Brasil em 
cirurgias de revascularização do miocárdio
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EMPENHO

Os resultados do Hospital do 
Coração de Natal, comparados com 
todos os hospitais brasileiros que 
realizam cirurgias de revascularização 
do miocárdio pelo SUS, são os melhores 
tanto nos índices de mortalidade (0,94 - 
o menor dentre todos os hospitais) como 
no tempo de internação hospitalar: 6,1 
dias, o menor tempo entre todos os 
hospitais. A cirurgia de revascularização 
do miocárdio, popularmente conhecida 
como ponte de safena, é uma das mais 
realizadas em todo mundo, e indicada 
em situações onde existem obstruções 
(entupimentos) importantes nas artérias 
do coração, conhecidas como artérias 
coronárias.

Desde a fundação do Hospital, no 
ano de 2000, até os dias de hoje, mais 
de 3 mil e 900 cirurgias cardíacas 

já foram feitas na nossa instituição. 
Atualmente, fazem parte da equipe 
-chefiada desde início pelo cirurgião 
cardíaco Josalmir Amaral- os cirurgiões 
Marcos Antônio Lima e Snyder 
Cavalcante;  o anestesista Rafael 
Coelho; o enfermeiro perfusionista  
Paulo Meneses e o instrumentador 
Paulo Bernardo. A equipe conta ainda 
com o apoio do cardiologista Marcel 
Delafiori Hikiji, coordenador da 
Residência Médica e das Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI´s).   

Os ótimos resultados são 
conseqüência do trabalho desta  equipe 
comprometida e dedicada. Com a 
palavra, o cirurgião Josalmir Amaral:

“Felicito a todos aqueles que de 
alguma forma contribuíram para 
esses resultados que muito nos 

orgulham: do auxiliar de serviços 
gerais que com esmero realiza o seu 
trabalho até à direção do Hospital 
do Coração.  É  justo que  eu faça 
referência à  enfermeira  Nédia Akyco,    
coordenadora do Centro Cirúrgico, 
que de forma incansável e valorosa 
conduz e cuida de cada centímetro 
quadrado do nosso  centro cirúrgico  e 
em nome de quem saúdo todo corpo 
de enfermagem do nosso hospital. 
Em  meu nome e no nome de todos 
que compõem a equipe de Cirurgia 
Cardíaca só me resta parabenizar, 
felicitar e agradecer a todos (seria 
impossível nominar aqui cada um) 
pelo esforço, dedicação e excelência do 
trabalho realizado”.

Os dados são SIH/Datasus e mostram que o Hospital do Coração obteve os melhores resultados do país em 
cirurgias de ponte de safena nos últimos dez anos

Equipe de Cirurgia Cardíaca
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Nasceu em 14 de novembro de 1891, 
em Alliston, Ontário-Canada. O ensino 
secundário foi em  escola pública de 
Alliston. Iniciou o estudo de teologia 
na Universidade de Toronto, mas logo 
transferiu-se para o curso de medicina, 
que concluiu em 1916. Ingressou no  
departamento de saúde do exército  
canadense e foi servir na 1ª Guerra Mundial 
(28/07/1914 a 11/11/1918) na França, 
atuando no resgate de feridos no campo 
de batalha e nos hospitais militares de 
campanha. Em 1917, foi ferido na batalha 
de Cambraia e em 1919 foi condecorado 
com  a Cruz Militar por heroísmo sob fogo. 
Com o fim da guerra, retornou ao Canadá e 
trabalhou como médico  por pouco tempo  
na cidade de Londres, em Ontário.
Entre 1919 e 1920, fez residência médica 
em cirurgia ortopédica no Hospital para 
Crianças Doentes de Toronto. No ano 
seguinte, dedicou parte de seu tempo 
ensinando ortopedia na Universidade de 
Ontário, em Londres, Canadá. A partir de 
1922, foi professor de farmacologia na 
Universidade de Toronto e foi agraciado 
com a medalha de ouro do doutorado em 
medicina.
Motivado pela perda um colega de turma, 
Banting desenvolveu grande interesse nos 
estudos da diabetes, doença que naquele 
tempo era uma sentença de morte. Na 
época, sabia-se que a doença era causada 
pela falta de um hormônio secretado pelas 
ilhotas de Langerhans, do pâncreas. O 
termo insulina tinha sido criado em 1894 
por Sir Edward Albert Sharpey-Schafer, 
fisiologista inglês, após ele concluir 
teoricamente que um hormônio produzido 
pelo pâncreas seria responsável pelo 
diabetes mellitus. Schafer sugeriu que essa 
substância controlava o metabolismo da 
glicose, sendo a sua falta o motivo para o 
acúmulo do açúcar no sangue e a excreção 
excessiva pela urina.
Com ajuda de John James Rickard 
Macleod, professor de fisiologia da 
Universidade  de Toronto, do doutorando 
de medicina Charles Best e do bioquímico 
James Collip, Banting intensificou suas 
pesquisas para descobrir a insulina em 
pâncreas de cachorros. Após extrair a 
insulina de bovinos e injetar em animais 
com diabetes, a equipe comprovou a sua 
eficiência no controle da doença. Para 
provar que a insulina bovina poderia 
ser usada em humanos, Banting e Best 
injetaram a substância em suas próprias 
veias. 
O primeiro paciente a ser tratado com 
insulina foi o jovem Leonard Thompson, 

Farmacologia. Em 1934, recebeu do rei 
George V, o título britânico  de Cavaleiro 
(Sir). 
Banting foi ainda um pintor de sucesso 
e participou de diversas excursões de 
pintores, como uma feita à região Ártica, 
patrocinada pelo governo canadense, entre 
julho a setembro de 1927. Uma cratera 
da lua foi batizada de Banting em sua 
homenagem. 
Durante a 2ª Guerra Mundial, demonstrou 
interesse no estudo dos problemas dos 
vôos, fisiologia nas grandes altitudes e 
síncope dos pilotos, e também serviu como 
oficial de relacionamento entre os serviços 
médicos britânicos e americanos. 
Faleceu em um desastre aéreo em 
Newfoundland,( Terra Nova-Canada) , aos 
49 anos, em 21 de fevereiro de 1941 . Em 
2004, o nome de Sir Frederick Banting 
foi o quarto mais votado entre os mais 
importantes canadenses.

de 14 anos.  Banting e Best dedicaram-
se à disciplina de Pesquisa Médica da 
Universidade de Toronto,  com patrocínio 
da Província de Ontário. Além de descobrir 
a insulina, o Instituto Banting e Best fez 
outros estudos importantes: pesquisou 
sobre câncer, sobre os problemas causados 
pela silicose (doença respiratória causada 
pela aspiração de pó de sílica) e ainda 
os mecanismos dos afogamentos e como 
impedi-los.
Em 1922, Banting  recebeu o Prêmio 
Reever da Universidade de Toronto. Em 
1923, aos 32 anos, juntamente com John 
James Rickard Macleod,  foi agraciado 
com o Prêmio Nobel de Fisiologia e 
Medicina , sendo o mais jovem cientista 
a receber o prêmio nessa área do 
conhecimento. Banting dividiu sua parte 
em dinheiro  do prêmio com Charles Best 
e Macleod fez o mesmo com James Collip. 
Os quatro pesquisadores não patentearam 
sua descoberta no intuito de baratear a 
produção do medicamento e beneficiar 
um maior número de pessoas com esse 
tratamento. 
Frederick Banting também foi agraciado 
com os títulos honoríficos LL.D ( doutor 
em leis) e D.sc (doutor em ciências) em 
Queens e Toronto, respectivamente. O 
parlamento do Canadá o premiou com 
uma remuneração anual vitalícia de $7.500 
dólares pela sua descoberta e por ser o 
primeiro canadense a receber o prêmio 
Nobel de Medicina.  Banting fez parte de 
diversas academias médicas  e sociedades 
no seu país e no exterior, incluindo a 
Sociedade Britânica e Americana de 
Fisiologia e a Sociedade de Americana de 

Frederick Grant Banting: a descoberta da insulina
Por Dr. Lauro Arruda Câmara, cardiologista
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Quiche de ricota e cebola
DICA DE NUTRIÇÃO

Massa
• 2 xícaras de chá de farinha de trigo
• 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
• 100g de margarina com sal em temperatura ambiente
• 1 ovo
• 1 pitada de sal
• 3 colheres de sopa de água fria

Recheio de cebolas
• 3 cebolas médias fatiadas em rodelas
• 2 colheres de sopa de azeite de oliva
• 1 dente de alho amassado

Cobertura de ricota
• 2 xícara de chá de ricota triturada
• 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
• 1 xícara de chá de creme de leite fresco
• 2 ovos
• 1/2 colher de chá de sal 
• 1/2 colher de chá de pimenta preta
• 2 colheres de sopa de cebolinha picada

Modo de Preparo:

Massa
Adicione todos os ingredientes em uma tigela e misture bem com 
as mãos. Em seguida, transfira para uma superfície limpa e lisa e 
modele a massa até que ela fique homogênea. Se precisar, molhe as 
mãos com água para modelar melhor.
Abra a massa com as mãos em uma fôrma de fundo removível. 
Forre o fundo e as laterais.
Leve a fôrma com a massa à geladeira por 15 minutos.
Preaqueça o forno a 180ºC.

Recheio de cebolas
Refogue a cebola no azeite e o alho até que fique transparente. 
Reserve.  

Cobertura de queijos
Numa tigela, misture os queijos, os ovos e o creme de leite. 
Tempere com o sal, a pimenta, a noz-moscada e a cebolinha.

Finalização
Coloque primeiro o recheio de cebola, depois cubra com cobertura 
de queijos.
Asse por cerca de 50 minutos ou até a cobertura ficar dourada.
Antes de servir enfeite com salsinha e pimenta picadas.
Sirva morno.
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03   Severino Francisco Da Silva Neto
       Ana Karina Barbosa  Mendonca
04   Anderson Da Silva Cunha
       Aline Do Nascimento  Carneiro
       Isabel Cristina Damasceno
       Woarla Odivar Da Silva
05   Adilio Do Nascimento Souza
       Fernanda Gurgel De Castro
06   Maria Aparecida Alves Melo Silva
       Francisco Jose Da Silva
       Mateus Gomes Marinho
       Mirian Da Silva Batista
07   Rosangela Maria Reinaldo Gomes
       Felipe Ravel Oliveira Dantas
08   Waldecir Abel Do Nascimento
       Adriana Lucia De Oliveira
09   Barbara Ayhumi Da Cruz
       Ridell Willy De Oliveira Silva
       Rodrigo Roque Fernandes Silva
10   Derikson Felipe Campelo Da Silva
11   Soraya Raiane  Ribeiro Hansen
12   Edjane Sandra Duarte Ferreira
       Dinarte Fonseca Borja
14   Ebes Lima De Melo
       Joao Paulo Varela
       Maria Janeide Almeida
15   Fabio De Oliveira Gomes
       Marcia Lins Vilela
16   Maria Amelia De Araujo
       Sirlene Goncalves Contreras
       Eliete Dias Da Rocha
17   Alice Augusto Nascimento
       Weslley Ferreira Leite
18   Ana Carla Damianamesquita
       Suerda Valeria Pereira Dantas
19   Luzijan Costa De Lima Alves
20   Lauro Arruda Camara Filho
       Patricia Cristina Lima  Ribeiro
21   Fernando Antonio Nascimento
       Wanderson Dos Santos Vaz
       Jocitania De Azevedo Silva Lima
23   Elziele Maria Costa Da Silva
       Nilton Bernardo Franca Junior
       Olivanda Da Silva Araujo
       Rosimeri Miguel
       Sergio Martins Do Vale
       Tatiany Maria De Torres Alves
24   Marckson Medeiros De Melo
       Andre Vinicius Vieira Nascimento
25   Jhon Hemerson R. Pascoal
       Matheus Moura Fonseca
26   Maria De Fatima Fernandes Freire
       Marcia Cristina Ferreira De Lima
       Maria Das Dores Rocha E Silva
       Suzyllane De Lima Gonzaga
       Jucilene Sabino Fortunato Alves
       Darciana Paula Lopes Nascimento
27   Lueli Coeli Assuncao Teixeira
28   Sandra Maria De Sousa
       Midia Nascimento Da Silva
29   Amanda Dos Santos Silva
30   Jose Zilton Da Silva
       Luciene Silva De Lima
31   Alanny Kalinny Marques Da Silva

D o  C o r a ç ã o

Julho

RÁPIDAS

Infelizmente, não deu para nossa 
seleção. Mas a participação do time do 
Brasil na Copa da Rússia contou com a 
torcida animada da equipe do Hospital do 

Coração:  os funcionários assistiram aos 
jogos em telão instalado no auditório do 
hospital, com muita alegria e alto astral.

No mês dedicado aos santos juninos, 
comida de milho não pode faltar:  dia 22 
de junho, os funcionários tiveram direito a 

lanche especial no refeitório, com comidas 
típicas e uma decoração especial feita com 
todo carinho pelo setor de Nutrição.

Enfermeiros e técnicos de enfermagem 
do Centro Cirúrgico e da Central de Material 
e Esterilização do hospital participaram do 
IV Simpósio de Centro Cirúrgico e Central 
de Material e Esterilização, realizado dias 1 
e 2 de junho no Hotel Holiday Inn, em Natal. 
O simpósio teve como tema principal os 
benefícios e riscos dos avanços tecnológicos 
para a qualidade da assistência.

A  chefe do setor de Fisioterapia do 
Hospital do Coração, Sheila Cardoso, 
participou do II Meeting de Gestores de 
Fisioterapia. No encontro, que ocorreu  dias 
18 e 19 de maio em Brasilia, o temas em 
destaque foi: “Atualidades e desafios na 
gestão da fisioterapia”.

A postura correta na hora de trabalhar 
é fundamental para evitar problemas de 
saúde: este foi o assunto principal da 
palestra “Ergonomia e Qualidade de Vida”, 
do fisioterapeuta Valmir Jr., realizada 
dia 20 de junho, no auditório. A palestra 
foi promovida pelo SESMT – Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho- do hospital.

Torcida do Coração

São João

Simpósio de Esterilização Meeting de Fisioterapia

Ergonomia

ANIVERSÁRIOS


