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Edição 150
Com a edição deste mês, completamos a expressiva marca de 150 números do nosso informativo. Na foto acima, registro do nosso primeiro jornal,
de março de 2005. Página 3

Transplante de Coração no Brasil:
50 anos
Este ano completaram-se 50 anos do primeiro
transplante de coração realizado no país. Saiba mais
sobre a história e a importância da cirurgia que
permite salvar muitas vidas no artigo do cirurgião
cardíaco Josalmir Amaral.
Página 5

Werner Forssman
O médico alemão que foi
pioneiro na realização de
cateterismos cardíacos é
o tema da biografia desta
edição.
Página 4

Tomografia
Cardiovascular
O novo serviço de imagem do
Hospital do Coração foi apresentado
a cardiologistas e enfermeiros
durante uma aula do radiologista
Roberto Moreno. O novo aparelho
de tomografia, o mais moderno do
estado, permite a realização de
tomografias cardiovasculares que
possibilitam o diagnóstico precoce de
doenças do coração. Página 6

CONHECIMENTO

Atividades Científicas
Aulas realizadas no mês de julho no
Hospital do Coração:
03/07 – Cateterismo Cardíaco I – Dr.
Bruno Coutinho
03/07 – Oxigenoterapia de alto fluxo –
Fisioterapeuta Ravel Cavalcante
06/7 – Atestado de óbito – Dra. Maria do
Carmo Lopes e Enf. Antonieta Delgado
10/07 – Cateterismo Cardíaco II – Dr.
Bruno Coutinho
13/07 – Cardiopatia Congênita II – Dr.
Henry Bismark
13/07 – A importância do Check-list – Dr.
Lauro Arruda
17/07 – Cateterismo Cardíaco III – Dr.
Bruno Coutinho
24/07 – Bradiarritmias e marca-passo
cardíaco – Dr. Sylton Arruda
26/07 – Diretrizes das Valvopatias- Dra.
Isabela Villar
31/07 – Cateterismo Cardíaco IV – Dr.
Bruno Coutinho
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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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ESPECIAL

Voz do Coração, edição 150
Em março de 2005, foi publicado o
primeiro número do informativo Voz
do Coração, criado para ser o veículo de
divulgação da nossa instituição. O destaque
da edição Número 1 foi a festa de
aniversário de cinco anos hospital.
Hoje chegamos, com grande satisfação e
alegria, ao exemplar nº 150. Nos registros
de algumas das capas, podemos ver

momentos marcantes dos nossos 18 anos
de história: cirurgias revolucionárias,
procedimentos pioneiros, equipamentos
de ponta, prêmios, homenagens,
comemorações e os excelentes resultados
das equipes que fazem parte da nossa
instituição.
Passados 13 anos e quatro meses da
primeira edição, muita coisa se modificou

no mundo, no país e no nosso estado
– o que não mudou, no entanto, foi o
entusiasmo e dedicação de toda nossa
equipe. Crescemos com qualidade, ética e
humanismo para continuar a ser referência
em serviços de alta complexidade,
fazendo sempre a diferença na saúde dos
potiguares.
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Por Dr. Lauro Arruda Câmara, cardiologista

Werner Forssman: pioneiro do cateterismo cardíaco

Werner Theodor Otto Forssmann nasceu
em Berlim, Alemanha, em 29 de agosto
de 1904. O pai, Julius, era advogado e
morreu em combate na I Guerra Mundial,
em 1916. Nessa época, Forssmann
estudava no Askanische Gymnasium e
sua mãe, Emmy, passou a trabalhar como
auxiliar de escritório, pois a pensão que
recebia era insuficiente para o sustento da
família. Ele concluiu o curso de Medicina
na Universidade de Berlim, em 1929.
Trabalhou no Hospital de Caridade de
Berlim e no Hospital Municipal de Mainz.
Fez treinamento em Urologia no Hospital
Rudolf Virchow, em Berlim. Foi chefe de
Clínica Cirúrgica no Hospital Municipal
de Dresden-Friedrichstadt e no Hospital
Robert Koch, em Berlim.
Em 1929, recém-formado, desenvolveu
uma teoria que ninguém aceitava, por
ser supostamente mortal: a de que seria
possível introduzir uma sonda por via
intravenosa e conduzi-la até o interior do
coração para obter medida de pressão,
aplicar medicação e pesquisas. Não
obteve a autorização dos seus superiores
no hospital para levar a efeito a
experimentação em algum paciente. Então,
convenceu a enfermeira Gerda Ditzen a
ser sua cobaia humana. Ela forneceu o
material esterilizado de que ele precisaria
para fazer o procedimento e foi para a
mesa de cirurgia, onde a enfermeira foi
contida pelo médico. Mas Forssmann a
enganou - resolveu fazer nele mesmo o

procedimento: anestesiou seu próprio
antebraço para introduzir uma sonda uretral
na sua veia braquial, liberou Gerda, e
com a sua ajuda foi caminhando ao setor
de radiologia, que ficava no andar abaixo
do centro cirúrgico. Sob a orientação da
fluoroscopia, introduziu nele mesmo o
cateter de 65 cm até a sua aurícula direita
e registrou em chapa de raios x. Depois,
repetiu a cateterização numa paciente
terminal que obteve melhora com o uso
de medicamentos por essa via. Werner
não obteve o reconhecimento imediato
de sua descoberta. Foi punido, criticado e
atacado por não obedecer às ordens de seus
chefes e os regulamentos do hospital de
Eberswald.
Em 1933, Forssman casou-se com Elsbet
Engel, médica urologista com quem teve
seis filhos: Klaus (1934), Knut (1936),
Jörg (1938), Wolf (1939), Bernd (1940) e
Renate (1943). Wolfd Forssmann foi quem
primeiro isolou a peptídio atrial natriurético
(usado em cardiologia para orientar o
tratamento da insuficiência cardíaca);
Bernd ajudou a desenvolver o litotriptor (
usado para bombardear pedras nos rins).
No início da II Guerra Mundial, serviu ao
exército alemão, chegando ao posto de
Major Cirurgião. Foi preso pelos aliados e
só foi libertado em 1945. Enquanto estava
preso, seus escritos sobre a cateterização
cardíaca foram estudados nos Estados
Unidos por André Counand e Dickinson
Richards, que desenvolveram a sua

utilização para o diagnóstico de doenças do
coração.
Com o fim da guerra, passou a trabalhar
como madeireiro e depois como médico
rural juntamente com sua esposa Elsbet em
Schwarwald, na Floresta Negra. Em 1950,
começou a trabalhar na estância termal Bad
Kreuznach.
Em 1954, foi laureado com a medalha
Leibniz, da Academia de Ciências
Germânica, e foi convidado de honra
da Universidade Nacional de Córdoba,
Argentina, sendo que em 1961 passou a ser
seu professor honorário.
Em 1956, na companhia do francês André
Counand (24/09/1895-19/02/1988) e do
norte- americano Dickinson W. Richards
(30/10/1895-23/02/1973), recebeu o
prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina.
Nesse mesmo ano, foi indicado Professor
Honorário de Cirurgia e Urologia na
Universidade Johannes Gutenberg , em
Mainz.   A partir de 1958, passou a chefe
da divisão cirúrgica do Hospital Evangélico
de Düsseldorf. Em 1962, tornou-se membro
do conselho executivo da Sociedade
Cirúrgica Germânica. Também foi membro
do American College of Chest Physicians,
membro honorário da Sociedade Sueca de
Cardiologia, da Sociedade Germânica de
Urologia e da Associação Germânica do
Bem-Estar da Criança.
Faleceu de insuficiência cardíaca em
Schopfheim, Alemanha, em 1º de junho de
1979, próximo de completar 75 anos.
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Por Dr. Josalmir Amaral – Cirurgião Cardíaco

Transplante Cardíaco – 50 anos
Em 26 de maio, completaram-se
50 anos do primeiro transplante de
coração realizado no Brasil. Por falta de
medicamentos que evitassem a rejeição ao
órgão, o primeiro paciente viveu apenas
28 dias, mas o conhecimento adquirido
em cinco décadas e o desenvolvimento
de novas drogas permitiram que, hoje,
metade das pessoas tenha uma sobrevida de
pelo menos 10 anos melhor do que a que
tinham, após receberem um coração novo.
PRIMEIROS TRANSPLANTES
Realizados em 1968 e 1969 no
Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP, os três primeiros transplantes
no Brasil favoreceram a formação e o
reconhecimento de profissionais da área
médica, de instituições e de empresas. “O
InCor é fruto do João Boiadeiro”, diz, aos
80 anos, o cirurgião cardíaco Domingo
Marcolino Braile, referindo-se ao apelido
do mato-grossense João Ferreira da Cunha,
primeiro brasileiro e 17ª pessoa no mundo
a trocar de coração, aos 23 anos.
Sua operação ocorreu cinco meses
depois de o cirurgião sul-africano
Christiaan Barnard (1922-2001) ter feito
o primeiro transplante cardíaco do planeta,
em um hospital da Universidade da Cidade
do Cabo, África do Sul, em 3 de dezembro
de 1967, aplicando técnicas aprendidas
com o cirurgião norte-americano Norman
Edward Shumway (1923-2006) na
Universidade Stanford, Estados Unidos.
O paciente de Barnard, Louis Washkanski
– que hoje dificilmente passaria por esse
tipo de operação por ter pressão alta nas
artérias dos pulmões – sobreviveu 18
dias após a cirurgia. Mesmo assim, o
primeiro transplante teve uma repercussão
internacional imediata.
O impacto do transplante de João
Boiadeiro também foi grande no Brasil,
sexto país a fazer esse tipo de operação,
após a África do Sul, Estados Unidos,
Índia, França e Reino Unido. O cirurgião
Euryclides de Jesus Zerbini (1912-1993)
chefiou a equipe que realizou a cirurgia,
concluída na manhã do dia 26 de maio
de 1968 no Hospital das Clínicas da
USP. “Zerbini batalhava pelo Instituto do
Coração havia pelo menos 10 anos, mas
não saía do papel”, escreveu o cirurgião
Euclydes Marques, assistente de Zerbini
na década 1960, no livro A face oculta dos
transplantes. Logo depois do transplante, a
verba para construir o InCor foi liberada. O
prédio começou a ser erguido pouco depois
e foi inaugurado em 1975.
O transplante é que não correu tão
bem. Dezoito dias após a cirurgia, João

Boiadeiro começou a apresentar sinais
de que seu organismo estava rejeitando
o coração que recebera. A rejeição se
agravou, o órgão implantado parou de
funcionar e o mato-grossense morreu no
28º dia após a cirurgia. Em setembro de
1968 a equipe do InCor fez o segundo
transplante, em Hugo Orlandi, paulista
de 48 anos, que morreu 378 dias depois,
também por rejeição. O arsenal de
medicamentos para combater a rejeição,
na época, era bastante limitado. O terceiro
transplantado, Clarismundo Praça, paulista
de 52 anos, não apresentou rejeição, mas
morreu 83 dias após a cirurgia, realizada
em janeiro de 1969, por causa de uma
infecção generalizada iniciada em uma
ferida cirúrgica.
Por causa da dificuldade em controlar
a rejeição, que implicava uma sobrevida
baixa para as pessoas operadas, os
transplantes praticamente pararam de
ser feitos no mundo inteiro até a década
de 1980. O que permitiu a retomada foi
a descoberta da ciclosporina, composto
isolado de um fungo pelo bioquímico
suíço Jean-François Borel que se revelou
um poderoso imunossupressor, capaz de
reduzir as reações que causam a rejeição de
órgãos transplantados. A ciclosporina logo
foi adotada nos transplantes, em conjunto
com os corticoides e a azatioprina, os
medicamentos usados até então.
TRANSPLANTES NO BRASIL:
DADOS
De 1968 até 2016, foram realizados
3.984 transplantes de coração no Brasil,
total superado, no mesmo período, pelos
de rim (80.894) e fígado (21.451), de
acordo com a Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos (Abto). Atualmente,

o transplante é a quinta cirurgia cardíaca
mais comum, com 1,6% do total de 1.722
pacientes operados em 17 hospitais de 10
estados entre agosto de 2014 e dezembro
de 2016, de acordo com um estudo de
2017 da Revista Brasileira de Cirurgia
Cardiovascular.
O número de transplantes cresceu e
chegou a 380 em 2017 – um recorde, mas
ainda distante dos 1.600 necessários para
atender a demanda no país. Os Estados
Unidos realizaram 3.190 cirurgias desse
tipo em 2016, embora também sem atender
a toda demanda. Centros médicos de
apenas quatro estados – São Paulo, Minas
Gerais, Pernambuco e Distrito Federal –
realizam mais de 30 cirurgias desse tipo
por ano.
Além de uma complexa estrutura
logística, um dos obstáculos para o
aumento do número de doadores de
órgãos – não apenas de coração – é a alta
taxa de recusa familiar, de 44% em 2015,
segundo a ABTO. Uma das razões pode
ser o despreparo das equipes médicas em
explicar o conceito de morte encefálica
às famílias, de acordo com um estudo d e
2015, da Universidade Federal de São
Paulo. Outras barreiras incluem falhas na
identificação e notificação de potenciais
doadores, contraindicações médicas e
dificuldades de transporte entre hospitais.
Como há 50 anos, o transplante
continua a ser indicado para pessoas
com insuficiência cardíaca irreversível
e resistente a qualquer tratamento, mas
apenas quando o organismo ainda tem
condições de reagir. É importante mostrar
que se trata de uma forma eficiente de
tratamento, para que o número de doadores
continue crescendo.
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ANIVERSÁRIOS

RÁPIDAS

Tomografia Cardiovascular
O Hospital do Coração recebeu
cardiologistas e enfermeiros para
apresentação do novo serviço de imagem
da instituição, o mais moderno do estado,
que possibilita a realização de tomografias
cardiovasculares para análise anatômica e
funcional do coração e vasos sanguíneos.
O evento foi realizado no Cascudo Bistrô,
dia 24 de julho. Na ocasião, o radiologista
Roberto Moreno deu uma aula sobre
as indicações dos exames de Escore de
Cálcio e Angiotomografia das Artérias
Coronárias, que são não invasivos e

possibilitam o diagnóstico precoce de
doenças coronarianas.

Cirurgia Robótica
O Hospital do Coração já está se
preparando para realização de cirurgias
robóticas. Dos dias 26 a 28 de julho, foi
realizado no auditório da Nutrivida em
Natal o 2º Curso Internacional de Cirurgia
de Esôfago e Robótica, que teve o apoio
do hospital. Na foto, o coordenador do
curso, Dr. Fernando Lisboa, acompanhado
do diretor administrativo do Hospital do
Coração, Dr. Nelson Solano, da enfermeirachefe do centro cirúrgico, Nédia Akyco e do
cirurgião Roberto Galvão.

Congresso na China
Os cirurgiões Francisco Diniz e Gustavo
Fernandes, que atuam no Hospital do
Coração, participaram do 2018 Xiangya
International Summit Forum of Digestive
Minimum Invasive Surgery (Forum de
Cirurgia Digestiva Minimamente Invasiva),
realizado no final do mês de julho, na
China. No congresso, Dr. Francisco Diniz

deu uma aula com o tema: “ By pass
gástrico vídeo-laparoscópica - Como
eu faço”. Durante a estadia da China,
os cirurgiões visitaram e participaram
de cirurgias no Hospital Xiangya, da
Universidade Central Sul, importante centro
de tratamento médico do país.

Treinamento
Durante o mês de julho, os
novos profissionais da equipe
de enfermagem do hospital
participaram de treinamento
ministrado pela equipe de
consultoria Mango Business
Innovation. Foi uma semana de
imersão, com o foco em serviços
centrados no paciente.
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Do Coração

AGOSTO

01 Rosemery Franca L. Torres
02 Jose Edson De Oliveira
Frankcelia Lopes De Franca
Jonied Ramos Lopes
Maria Jose Farias Da Silva
Mateus Gleiton Pereira
Teodora Vale Ferreira
03 Emanoel Da Silva
Diego Eckson Camara De Souza
Fernando Jobson Silva De Morais
04 Eugenilson Bessa Freire
Victor Carlos De Lima Silva
Larissa Rayanne Felix De Oliveira
Jefferson Matheus A. Feitosa
Danielle Lira De Lima Silva
05 Gasparina Santos Da Trindade
Carla Priscila Varela Fernandes
Raiane Silva Dos Santos
Marilia Rocha Dos Reis Soares
06 Daniel Brazil Lima Gois Medeiros
Franksuelda Ferreira De Franca
Juliane Kesia Nascimento Santos
07 Wagner Pereira De Lima
08 Jose Salatiel Ferreira Junior
Stephanie Torquato Nogueira
Makson Araujo Silva
10 Ednaldo Constantino Da Silva
Larissa Poliana Dantas Da Costa
Valmir Ferreira Da Silva Junior
11 Ana Alexandrina Barbalho Souza
12 Eliane Martins Xavier
Cristiane Souza Da Silva
13 Maria Jose A. Germano Silva
Nata Jeffter De Lima Silva
14 Fabiana Maria Oliveira F Antunes
Avila Ananias Dos Santos
Michael Jonathan F. Araujo
Vlademir Andrade Ferreira
Luiza Angelica Nunes Tavares
15 Isabel Cristina Montinegro Brito
Michel Da Silva Pereira Sena
Victoria Serafim De Santana Maia
Tatyana Leite Vieira
Gildene Rodrigues Da Silva
Emerson De Lira Lopes Filho
16 Erika Louise Dos Santos Silva
Elizama Fernandes A. Barbosa
18 Isis Medeiros Da Costa Pereira
Renata Simoes Ribeiro De Souza
19 Rayana Karla Gomes Teixeira
20 Jane Jacqueline Alves Jonas Pires
Gleidson Fernandes De Gois
Ana Tereza Da Silva Alves
Geovanne Da Silva Pereira
21 Vaneska Silveira De Paiva Teixeira
22 Alex Sandro De Brito
Laura Cristina Viturino Queiroz
23 Edilene A. Epaminondas Medeiros
Maxwell Souza De Lima
Keliane Araujo De Lima E Souza
Isabel Paulina De Azevedo Alves
24 Joao Leandro Silva Da Fonseca
Hildacir Domingos Da Silva
Iandra De Paula Ribeiro Holanda
Moacir Junior Pereira Dos Santos
Jose Genilson De Araujo
25 Francisca Francinete V. Silva
Karla Fernandes F. Bezerra
Ana Karine Brandao Nelson Silva
Jordan Luiz Do Nascimento
26 Rafael De Brito Mendes
Caroline Alves M. Emidiooliveira
Fabiana Cassimiro Morais Sousa
27 Solange Bezerra
Marcia Maria De Azevedo
Edvaldo Olimpio Da Silva
28 Jose Helder Carvalho De Franca
Claudiane Lima Dos Santos
29 Janiely Da Silva Porto
Catarinna De Brito
30 Edivaldo Da Costa Filho
31 Alessandra Ezequiel De Araujo
Marcelo Martins De Oliveira
Eliene Keliane Da Fonseca

