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Top Natal: Hospital do Coração é nove vezes primeiro lugar
O prêmio Top Natal, criado pelo jornal Tribuna do Norte para homenagear as empresas mais lembradas pelos natalenses, foi entregue pela 9ª vez ao
Hospital do Coração, o mais citado pelos entrevistados na categoria hospital. A cerimônia de entrega do prêmio foi realizada dia 29 de novembro.
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Tempo de Natal

Eventos Natalinos

A decoração de Natal do hospital, feita para celebrar esta época de paz
e fraternidade, foi inaugurada com um concerto natalino do Quinteto
de Madeiras da UFRN.

Confira os datas dos outros eventos natalinos do Hospital, com destaque
para a tradicional Missa de Natal e o Concerto do Madrigal da UFRN.
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FESTAS

Concerto Natalino: Quinteto de Madeiras da UFRN
Um concerto especial do Quinteto de
Madeiras da Orquestra Sinfônica da UFRN
marcou a abertura da temporada natalina no
hospital.
No repertório, músicas clássicas,
ritmos nordestinos como o maxixe e até
bossa nova. O concerto foi encerrado uma
apresentação emocionante da tradicional
Noite Feliz.
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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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TOP

Top Natal: Hospital do Coração é o mais lembrado
pelos natalenses
“Conquistar nove vezes este prêmio é um orgulho para o Hospital do Coraçã e um estímulo para continuarmos
investindo e crescendo com qualidade e segurança na assistência médico-hospitalar sem perder a capacidade de
gerar valor para nossos clientes, funcionários e sócios.” – Dr. Nelson Solano – Diretor-administrativo

Os diretores Lauro Arruda, Elmano Marques e Nelson Solano

Fotos: Alex Regis

Nove vezes primeiro lugar: em 2018,
o Hospital do Coração de Natal recebeu
novamente o prêmio Top Natal como
o mais lembrado pelos natalenses no
seu segmento. O hospital recebeu 23%
das citações na pesquisa realizada pelo
Instituto Consult em parceria com o jornal
Tribuna do Norte. A pesquisa é realizada
nos moldes do método Top of Mind,
quando o entrevistado responde de forma
espontânea o primeiro nome que vem à
mente, e entrevistou 600 pessoas entre
julho e agosto de este ano, com um índice
de confiabilidade de 95 por cento.
A cerimônia de entrega da premiação
das 31 empresas mais lembradas pela
população de Natal foi realizada na noite de
29 de novembro, no Olimpo Recepções, e
contou com a presença do administrador do
hospital, Reinaldo Marques, e dos diretores
Elmano Marques, Lauro Arruda e Nelson
Solano.
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CELEBRAÇÀO

O Natal chegou no Hospital do Coração
A data mais celebrada do ano está chegando - nosso hospital foi decorado com carinho para compartilhar com
nossos pacientes, funcionários e médicos este período de paz, fraternidade e amor
Confira aqui das datas dos eventos
natalinos:
Entrega da Ave Supreme
13 e 14/12 (5ª e 6ª feira), das 06h30 às
19h30 - 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, já que não é permitida
a entrada com ela 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 e Madrigal da UFRN
Dia 20/12 (5ª feira), 17h00 - Atrium do
Hospital, no andar térreo
Um momento único de congraçamento,
fé e emoção – antes da nossa tradicional
Missa de Natal, teremos uma apresentação
especial do Madrigal da UFRN. Todos
nossos funcionários, médicos, pacientes e
familiares estão convidados.
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Por Dr. Lauro Arruda Câmara, cardiologista

Letitia Mumford Geer – a inventora da seringa
O físico, matemático, filósofo e teólogo
francês Blaise Pascal, em 1647, inventou
o primeiro modelo de seringa, ao se
interessar pela hidrostática e realizar
várias experiências que comprovaram a
existência do vácuo e o peso do ar. Porém,
foi em 2 de abril de 1899 que a inventora
americana Letitia Mumford Geer
patenteou o modelo de seringa utilizado
atualmente, ou seja, a seringa de aplicação
de substâncias por meio de um pistão.
Este modelo foi inventado para facilitar
o trabalho dos técnicos de enfermagem e
médicos durante uma cirurgia, já que ela
pode ser operada com apenas uma mão,
e foi patenteado no mesmo ano de sua
invenção.
Ao longo dos anos, o modelo inventado
por Letitia vem sendo aperfeiçoado
conforme o avanço da medicina. Hoje em

dia, existe uma variedade de seringas de
diferentes tamanhos, cada uma projetada
para liberar um determinado volume
de medicamento em um tipo específico
de tecido. A escolha da seringa deve ser
realizada levando-se em consideração
a via de administração e o volume a ser
administrado.
Ultilizadas diariamente por
profissionais da saúde, as seringas têm a
finalidade de retirar líquidos de cavidades
do corpo, ou injetá-los por via intravenosa
(aplicação na veia), hipodérmica
(aplicação na pele), intrarraqueana
ou intrarraquidiana (anestesia),
intramuscular (aplicação no tecido
muscular), intracardíaca (aplicação na
parede cardíaca), assim como para retirar
sangue e para a realização de punção
aspirativa em um paciente.

Pouco se sabe da vida de Letitia:
ela nasceu em Nova York em 1852, era
enfermeira, teve três irmãos e faleceu em
18 de julho de 1935, aos 83 anos, em Nova
York.

ALEGRIA

Agradecimento
Uma das grandes satisfações de todos os que fazem o Hospital do Coração de Natal é receber agradecimentos pelo
atendimento que prestamos com dedicação, profissionalismo e cuidado . Este mês, entre tantas mensagens que
recebemos, uma em especial muito nos emocionou e por isso compartilhamos a mensagem aqui:
Bom dia,
Estivemos eu e meu irmão (G.D.) no
hospital dia 02/11 para iniciarmos um novo
momento em nossas vidas, íamos fazer uma
cirurgia grande (transplante de rim). Quando
falamos em nos submeter uma cirurgia,
hospital, já nos retrata um ambiente pesado
e temeroso. Pois bem, o Hospital do Coração
conseguiu tirar de nós essa imagem negativa,
quando de maneira profissional, gentil,
atendimento de excelência nos foram dadas.
Meu irmão ficou na UTI e ele nos dizia
que não queria ir pra lá, para que pudesse
ficar perto de nós, principalmente da minha

mãe. Ele nos relatou que Deus colocou
um anjo para cuidar dele (uma enfermeira
da UTI, infelizmente não sei o nome dela)
que fez ele ficar tranquilo naquele lugar. A
enfermeira chefe, extremamente atenciosa,
Enquanto isso, eu estava no meu
apartamento DE LUXOOOO, que instalações
maravilhosas. Que equipe é essaaaaa, que
me deu o maior apoio, atenção, carinho,
pediam licença pra entrar.
Não me sai da cabeça, uma das
enfermeiras Ana, que entrava com cuidado,
na ponta dos pés para me acordar e me
trazer medicação.
Equipe da limpeza, da nutrição, meu

Deus...Nada era negado para nós!!
Como pode uma pessoa sentir saudade de
um hospital?? Eu senti quando fui embora!
Suzana, Eliane. Jessica do centro
cirúrgico e tantas outras que fazem parte
dessa equipe de excelência o meu muito
obrigada por TUDOOO!! Vocês estão de
parabéns. Que Deus recompense cada um por
tudo que fazem com amor.
Hospital do Coração, meu hospital de
referencia !!!!!
Um beijo a todos!!!
G.L.
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ANIVERSÁRIOS

RÁPIDAS

Residência em Cardiologia/2019

Do Coração

Já estão abertas as inscrições para
a Residência em Cardiologia/2019 do
Hospital do Coração.Para fazer parte do
processo seletivo, é exigido como prérequisito Residência Médica em Clínica
Médica. As inscrições podem ser feitas até
o dia 28 de dezembro, na sede do Hospital
do Coração, ou por email. Veja o edital e
outras informações no nosso site: www.
hospitaldocoracao.com.br/novo/hospital-2/
residencia-medica

DEZEMBRO

Laboratório tem novo equipamento
O laboratório do Hospital do Coração,
que atende a pacientes externos e internados,
conta agora com novo e moderno
equipamento: o i1000 da Abbott, que
possibilita a realização de um leque maior
de exames imunológicos, hormonais e
drogas terapêuticas com maior rapidez e
segurança para o paciente. O laboratório
atende a diversos convênios e funciona no
andar térreo. Para os pacientes internados
e do pronto-socorro o laboratório funciona
24 horas; para os pacientes externos, nos
seguintes horários:
- 2ª a 6ª feira: 6 às 18h

- Sábados: 6 às 12h
Mais informações através do telefone
(84) 4009-2017.

Liderança e Motivação
Dia 08 de novembro, a coordenadora
de Recursos Humanos do hospital,
Elba Raulino, participou do evento
“Protagonismo & Atitude no Século
21 – Quem são as pessoas que estão
transformando o jeito de fazer negócios no
Brasil e no Mundo”, da Sodexo Benefícios
e Incentivos, realizado no Hotel Majestic,
em Natal. Em pauta, temas como gestão,
liderança, automotivação, administração do
tempo, melhoria contínua e inovação.

Esterilização: treinamento
A equipe da Central de Material
e Esterilização do hospital participou
de treinamento com o especialista em
esterilização Fernando Bustamante,
realizado dia 23 de novembro na Liga
Norteriograndense contra o Câncer.

Despedida
Registramos aqui nossos
agradecimentos a enfermeira
Gisélia Freire, que trabalhava
no Hospital do Coração
desde a fundação e que
agora de despede da nossa
equipe para desfrutar da sua
aposentadoria. À Gisélia,
nossa homenagem pelos 18
anos de profissionalismo e
dedicação ao hospital.
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29 Ana Lucia Dantas De Azevedo
Maria Constancia De Araujo Lopes
Ludmila Oliveira De Souza
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Tatyane Fernandes Cabral
Natanael Lima e Silva

