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Dia do Médico especial: Concerto da Orquestra da UFRN
Uma tarde de boa música e emoção - foi assim o Concerto da Orquestra de Cordas da UFRN em  homenagem ao Dia do Médico,  realizado no 
Atrium do  Hospital do Coração. Páginas 3 e 4

XVIII Sipat
Doação de sangue, palestras educativas, atendimento odontológico, 
sorteio de prêmios: confira como foi a 18ª edição da SIPAT (Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes) do Hospital.

Páginas 2

Luiz Martins de Souza Dantas
Na biografia desta edição, a história do diplomata brasileiro que, 
mesmo não sendo médico, salvou muitas vidas com sua atuação em 
defesa dos que eram ameaçados pelo nazismo.
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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.

Diretoria
Dr. Nelson Solano Vale
Diretor Administrativo 

Dr. Lauro Arruda Câmara
Diretor Financeiro

Dr. Elmano Marques
Diretor Médico
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PREVENÇÃO

A 18ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho do hospital foi realizada dos dias 8 a 11 de outubro. Veja alguns  momentos 
marcantes da XVIII Sipat, que este ano teve como tema  “CUIDAR DA SAÚDE É VALORIZAR A VIDA”

Palestra sobre direitos e deveres dos planos de saúde com a advogada 
Keyla Souza

Palestra da educadora física Leila Maia, do Projeto Ponte da Vida

Voluntários doam sangue para Hemonorte

Câncer de Mama – palestra da mastologista Candice Militão

Calendário de Vacinação – palestra do infectologista André Luciano



Concerto Orquestra da UFRN no Dia do Médico
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HOMENAGEM

Este ano, a homenagem do 
Hospital do Coração aos médicos 
no dia 18 de outubro, data em que 
se comemora o Dia do Médico, 
foi muito especial:  um Concerto 
da Orquestra de Cordas da UFRN, 
realizado no Atrium do hospital.

No repertório da orquestra, 
regida pelo maestro André 
Muniz, músicas clássicas dos 
compositores Mozart, Bach 
e Vivaldi; o Concertino do 
compositor  brasileiro Guerra 
Peixe;  e também músicas 
populares como tangos de Carlos 
Gardel e trilhas de cinema de 
Enrico Morricone. Momentos 
emocionantes, que encantaram aos 
médicos, funcionários, pacientes e 
familiares presentes.
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Luiz Martins de Souza Dantas nasceu 
no Rio de Janeiro, em 17 de fevereiro de 
1876, de família tradicional da Bahia, bem 
relacionada com a monarquia. 

Após concluir os estudos de Direito 
aos 21 anos, ingressou no Ministério das 
Relações Exteriores já no período republicano 
e foi nomeado para seu primeiro posto 
diplomático em Berna, na Suiça. Galgou 
todos os degraus da carreira diplomática 
e serviu em diversas capitais do mundo. 
Trabalhou em São Petersburgo, antiga capital 
russa; em Buenos Aires em duas ocasiões, 
sendo ministro plenipotenciário na Argentina 
em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918); foi nomeado ministro interino 
das Relações Exteriores e durante alguns 
meses respondeu pelo Itamaraty. Em 18 de 
janeiro de 1919, fez parte da Delegação do 
Brasil junto à Conferência de Paz de Paris, 
na França,  como Delegado Plenipotenciário. 
Neste ano,  chegou ao posto de embaixador, 
quando passou a chefiar a representação 
brasileira em Roma, Itália.

Em fins de 1922, Souza Dantas foi 
nomeado embaixador do Brasil na França, 
cargo em que permaneceria até 1944 - foi o 
embaixador com maior tempo de atividade na 
capital francesa. Entre 1924 e 1926, durante 
alguns períodos, foi também o representante 
do governo brasileiro na Liga das Nações 
– órgão que reunia representantes de vários 
países com o intuito de zelar pela paz 
mundial, precursora da ONU (Organização da 
Nações Unidas). 

Diplomata experiente, dotado de 
grande inteligência e perspicácia, Dantas 
circulava entre os mais altos e restritos 
círculos diplomáticos. Cedo, compreendeu a 
catástrofe que estava prestes a se abater sobre 
a humanidade com a ascensão do nazismo. 
Como costumava dizer, aquela “era uma 
época de trevas e barbáries”.  Enviou também 
inúmeras cartas ao governo brasileiro 
criticando Hitler, que, em suas palavras, “agia 
com a truculência de costume”, e reafirmando 
seu repúdio ao nazismo.

Em 1940, com a iminência da invasão 
alemã ao Norte da França, o governo francês 
se retirou para o sul, instalando o governo 
colaboracionista do Marechal Philippe Pétain 
na cidade de Vichy. O corpo diplomático 
estrangeiro o acompanhou. Souza Dantas já 
vinha intercedendo em favor de refugiados 
do nazismo desde a sua saída de Paris. É 
possível comprovar o envolvimento pessoal e 
direto do embaixador, que começou a emitir 
os primeiros vistos diplomáticos “irregulares” 
de próprio punho. A maioria desses 
documentos (mais de mil) foi concedida em 
Vichy e beneficiava não apenas judeus, mas 
também qualquer pessoa ameaçada pelo 
nazismo. 

O  Itamaraty já havia baixado uma série 
de leis e circulares que dificultavam a entrada 
no Brasil de pessoas “de raça semítica”. Nos 
meios governamental e intelectual brasileiro, 
os judeus eram considerados indesejáveis. 
Desde 1930, o Brasil regulamentara a entrada 
de imigrantes por um sistema de cartas de 

Brasil, mediada por Portugal.
Em 21 de dezembro de 1944, Getúlio 

Vargas inscreve o nome de Souza Dantas no 
Livro do Mérito Nacional. Retornando no 
ano seguinte à Europa com a esposa, Souza 
Dantas se envolveu na criação da Maison 
de l´Amerique Latine, em Paris, e depois 
presidiu o Instituto Francês de Altos Estudos 
Brasileiros. Enquanto durou o Estado Novo 
no Brasil, Vargas tratou de manter Dantas 
afastado da vida pública e da evidência. Mas, 
com o fim da era Vargas, o embaixador saiu 
do ostracismo diplomático. 

Já aposentado, Souza Dantas foi 
convidado pelo Ministério das Relações 
Exteriores para chefiar a delegação brasileira 
na primeira Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em Londres, entre 10 de janeiro e 
14 de fevereiro de 1946, sendo o primeiro 
brasileiro a discursar nesta organização .

No final de sua vida,  Souza Dantas 
esteve pela última vez no Brasil, entre julho 
de 1951 e o final de 1952. A esposa Elise, 
completamente senil, foi levada por sua 
família de volta aos Estados Unidos, onde 
faleceu em 1953. Sem o amparo financeiro 
dela e já muito doente, Souza Dantas, que 
morava no Hotel Ritz de Paris, morreu pobre 
e abandonado, em um quarto do Grand Hotel, 
na Praça Ópera, em 14 de abril de 1954. 
Seu corpo foi transportado de navio para o 
Brasil, onde foi enterrado um mês depois de 
sua morte, no cemitério do Caju, no Rio de 
Janeiro. Não deixou descendentes ou bens. 

A Globo filmes lançou em agosto de 
2018 o filme Querido Embaixador, do diretor 
Luiz Fernando Goulart , que mostra os feitos 
diplomáticos de Sousa Dantas, salvando 
pessoas do holocausto durante a Segunda 
Guerra Mundial , baseado no livro “Quixote 
das Trevas” de Fábio Koifman. 

Em 10 de dezembro de 2003, Souza 
Dantas recebeu nobre título humanitário de 
“Justo entre as Nações”, que homenageia 
quem arriscou a vida para salvar os judeus da 
perseguição do Nazi-facismo no Jardim dos 
Justos do Museu do Holocausto Yad Vashem, 
de Jerusalém*. 

*Só mais um brasileiro detém este 
título: Araci de Carvalho Guimarães 
Rosa, esposa do escritor e diplomata João 
Guimarães Rosa e Oficial da Chancelaria 
brasileira no consulado brasileiro de 
Hamburgo na Alemanha, em razão de suas 
ações humanitárias na defesa de minorias, 
em particular a judaica, perseguidas 
durante a guerra.

chamada e cotas por nacionalidade. Apesar 
desses entraves, os judeus continuaram a 
entrar no Brasil. Na década de 1930, havia 40 
mil judeus no país e, em 1940, eram 55 mil.

Cerca de 500 vistos diplomáticos foram 
emitidos entre meados de junho de 1940 e 
12 de dezembro do mesmo ano – data em 
que Souza Dantas foi proibido formalmente 
de conceder qualquer tipo de visto. 
Entretanto, muitos refugiados estiveram com 
o embaixador nos primeiros meses de 1941 
e receberam vistos com datas anteriores a 
12 de dezembro de 1940. Ou seja, ele ainda 
concedeu alguns vistos, mesmo depois de ter 
sido repreendido e proibido. 

Diplomata à antiga, um bon-vivant, 
apreciador das artes, da música, da boa 
comida e de lindas mulheres, foi amante da 
atriz Madeleine Carlier, seu grande amor. 
Impecável anfitrião dos brasileiros em Paris,  
era também um grande filantropo. Solteirão 
inveterado, foi somente aos 57 anos, em 
1933, que Souza Dantas resolveu casar-se por 
interesse mútuo, ele para poder freqüentar a 
alta sociedade francesa e ela para não pagar 
impostos sobre seus bens, já que diplomatas 
eram isentos. Casou-se com  a viúva 
milionária Elise Meyer Stern, que apesar da 
origem judaica era católica, irmã de Eugene 
Meyer, dono do jornal americano Washington 
Post. 

Em 12 de novembro de 1942, quando 
as tropas alemãs ultrapassaram a linha de 
demarcação e invadiram a parte ainda não 
ocupada do território francês, quebrando 
o armistício de 1940, Souza Dantas 
tentou mais uma vez, com sua costumeira 
bravura, enfrentar a Gestapo.  Quando as 
tropas alemãs ocuparam também Vichy, 
a Embaixada brasileira não ficou livre da 
violência nazista. Ainda mais que o Brasil 
rompera relações diplomáticas com a 
Alemanha a 28 de janeiro daquele mesmo 
ano e declarara guerra à Alemanha em 
agosto seguinte. O embaixador, alertado de 
que um pelotão militar invadira o prédio da 
Embaixada, dirigiu-se imediatamente para 
lá, protestando, aos gritos, contra aquela 
“inominável violação dos mais elementares 
princípios do direito internacional”. A reação 
do oficial da Gestapo foi apontar suas pistolas 
contra o velho embaixador e prender todos os 
brasileiros, que foram enviados de trem para 
um confinamento de 14 meses na Alemanha, 
em Bad Godesberg (distrito de Bonn). Os 
diplomatas brasileiros foram libertados em 
uma troca por prisioneiros alemães detidos no 

Luiz Martins de Souza Dantas:  justo entre as nações
Por Dr. Lauro Arruda Câmara, cardiologista
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01   Maria Da Conceiçao Lino Guimaraes
       Francisca Veronice Da Trindade
       Danilo Manoel Da Silva
       Kelly Janaina Nascimento Gomes
03   Silvana Cordeiro Da Silva
       Lissandra De Fatima M Da Paz Lemos
       Geovani Jefferson Silva Do Nascimento
04   Benedito Xavier De Sena Filho
05   Eliedson Martins Da Silva
       Leonaldo Francisco Da Silva
06   Arianna Marcia Bezerra Goncalves
07   Eva Maria Soares Da Silva
08   Tania Maria Da Fonseca
       Marcos Aurelio De Araujo Junior
       Pedro Ygor Cavalcanti Cortez
09   Elenir Juvencio Da Camara Dantas
       Deyvid Cavalcante Silva
       Nadia Bernardina De Freitas
       Jose Maria Bezerra Guerra
       Rayssa Keila Da Silva
10   Maria Gomes Barros Lucio
       Andressa Nascimento Da Camara
11   Rodrigo Jose Peixoto Da Silva
       Marcia Priscila Oliveira Da Silva
       Denis Taciano Oliveira Dionisio
12   Reginaldo Craveiro Barbosa
       Valter Gomes Dantas
       Katia Aparecida Soares Dos Santos
       Aisa Maria Fonseca
13   Nedia Akyco Da Silva Osawa
       Dyana Souza Da Silva
       Fernanda Myllene De B. Nascimento
14   Ana Paula Firmino Da Silva
       Luiz Antonio Souza Da Silva
15   Aline Oliveira Nascimento
16   Manuela Cristina Araujo  Silva Andrade
       Leonardo Jose Dantas P. De Araujo
       Noangela Maria Sousa
17   Ruth Lea Lourenco De Morais
       Marisa De Souza
18   Edilene Nascimento Dos Santos
       Carlos Andre Freitas
       Damiao Constantino Evaristo Junior
       Angela Maria Nunes De Araujo
19   Jose De Medeiros Junior
       Jucilea Pereira De Gois
       Adailton Jose Mendes De Azevedo
20   Patricia Moraes Saldanha
21   Fabio Gomes De Oliveira
22   Josirene Pegado De Souza
       Vanubia Cardoso
       Jordanna Vanny Silva  Oliveira Queiroz
       Rosineide Gomes Xavier
23   Marcos Antonio Da Silva
24   Carlos Alberto Gomes Da Silva
25   Mauricelia Cassiano Cortez
       Lucimar Patricio Brasiliano Targino
       Joao Paulo Da Silva Araujo
       Julio Cesar De Melo Confessor
       Khelly Maria Sousa Da Silva
       Millena De Souza Moura Sena
26   Valquiria Dias Fernandes
       Lusinete Brum Vilar Saldanha
       Leyliane Michely Batista
27   Joselia Cabral Do Nascimento
       Nadyne Nayara Soares De Morais
28   Maria De Fatima Santos Da Silva
       Eduardo Martins Ribeiro
       Francisco Jaildo Felix De Lima
       Flavia Roberta Costa Silva Souza
29   Filipe Benevolo Xavier Rodrigues
30   Charles Brauli Rocha E Medeiros
       Maria Suely Alves De Lima

D o  C o r a ç ã o

NOVEMBRO

RÁPIDAS

Dia primeiro de dezembro estarão 
abertas as inscrições para o processo 
seletivo da Residência em Cardiologia/2019 
do Hospital do Coração.  O edital com as 
informações e formulário para inscrição 
já está disponível no nosso site: https://
hospitaldocoracao.com.br/novo/hospital-2/
residencia-medica/

Registramos aqui a homenagem prestada 
ao cirurgião cardíaco do hospital, Dr. 
Josalmir Amaral, durante a Festa do Médico 
2018: Dr. Josalmir recebeu a Comenda 
Ernesto Fonseca, pelos serviços prestados à 
medicina do RN. Parabéns!

O administrador do Hospital do Coração, 
Reinaldo Marques, e o coordenador de 
TI, Guilherme Schneider, participaram 
em Fortaleza, Ceará, do XVI Congresso 
Brasileiro de Informática em Saúde, 
realizado dos dias 01 a 04 de outubro.

Nossos parabéns também à gerente de 
enfermagem do hospital, Suerda Santos, que 
recebeu a comenda Rui Pereira, por serviços 
prestados à saúde do RN, em sessão solene 
realizada dia 22 de outubro na Câmara 
Municipal de Natal.

A auditora do Hospital do Coração, 
Lucicleide Campelo, apresentou trabalho 
na  2ª Conferência de Inovação em 
Saúde,  realizada dia 30 de outubro no 
Hotel Holiday Inn, em Natal. O trabalho 
teve como tema “Estudo dos impactos 
financeiros nos custos das Unidades de 
Terapia Intensiva”.

A gerente de Recursos Humanos 
do Hospital do Coração, Elba Raulino, 
e a analista de RH, Eclésia Machado, 
participaram de simpósio em Natal com o 
tema  “A importância do E-Social para 
a vida do RH, suas soluções e desafios”, 
onde apresentaram trabalho sobre a 
implementação do E-Social no hospital. O 
encontro foi promovido pela Associação 
Brasileira de RH/RN, e realizado dia 31 de 
outubro no Hotel Majestic.

Residência em Cardiologia: processo seletivo

Homenagem

Informática

Comenda

Inovação em saúde

E-Social: soluções e desafios

ANIVERSÁRIOS


