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C omemoração. Mais do que isso, Celebração. É nesse clima que o Hospi-
tal do Coração de Natal completa 20 anos de existência. Duas décadas 
de grandes realizações, avanços, desafios e muita superação. Com uma 

infraestrutura arrojada e inovadora, iniciamos nossas atividades em 21 de 
janeiro de 2000, sabedores de que teríamos um longo caminho a percorrer. 
Este caminho tornou-se extremamente desafiador, mas felizmente no final da 
primeira década tornou-se vitorioso e vem progressivamente crescendo em 
tamanho, qualidade e segurança, para pacientes e equipes profissionais que 
aqui atuam. Como podemos observar nas páginas seguintes, nossos núme-
ros são bastante expressivos. 
Queremos compartilhar e brindar com todos que fazem o Hospital do Co-
ração de Natal as conquistas realizadas até agora, bem como convocá-los 
para continuarmos motivados e envolvidos na certeza de que temos imensa 
responsabilidade com o FUTURO. 
Nos próximos anos vamos continuar ampliando as áreas assistenciais, com 
as tecnologias mais avançadas, inovação e profissionais qualificados. Este é 
o nosso DNA, esta é a cultura da Nossa Empresa. 
Finalmente aos nossos colaboradores, funcionários e médicos, o nosso agra-
decimento especial por fazerem com suas mãos e mentes, conhecimentos 
e habilidades, o Hospital do Coração de Natal ser referência regional em 
diversas áreas da Medicina, especialmente em procedimentos de alta com-
plexidade. 
Aos clientes, pacientes e familiares que nos procuram para cuidarmos do seu 
bem maior da vida – A SAÚDE - agradecemos a confiança e a preferência, 
bem como reforçamos nosso compromisso de fazer, no amanhã, melhor do 
que já fazemos hoje. 
A todos um forte abraço no Coração. 

Nélson Solano Vale 
Diretor-Administrativo

21.01.20
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N o início do ano 2000, o Rio Grande do Norte ganhou um dos melhores hospitais do país, o HOSPITAL DO CORAÇÃO. A 
melhor estrutura hospitalar do Norte-Nordeste foi construída a partir de um sonho dos médicos do Centro Cardiológico de 
Natal que, em 1995, decidiram levar adiante seu projeto de criar um hospital que congregasse profissionais qualificados, 

atendimento humanizado, tecnologia de última geração e uma infraestrutura semelhante a dos melhores centros médicos do país. 
Outras especialidades médicas se uniram ao projeto: pneumologia, hematologia, otorrinolaringologia e radiologia, entre outras, 
tornando o Hospital do Coração não só uma referência em cardiologia, mas um hospital conceituado em diversas áreas e   pro-
porcionando a seus pacientes além de conforto, bem-estar e segurança. O principal objetivo: saúde em todos os aspectos.
O Hospital do Coração é referência no atendimento em diversas especialidades e procedimentos de alta complexidade, entre eles: 
cirurgia cardíaca e vascular, hemodinâmica, cirurgia geral, neurocirurgia, transplantes de órgãos, implante coclear, oncologia e 
traumato-ortopedia.

Hospital 
do Coração 
de Natal
20 anos de 
pioneirismo e sucesso

Missão
Servir à comunidade e promover satisfação, saúde e melhoria da 
qualidade de vida para a população.

Valores
• Trabalhar com dedicação, entusiasmo e ética
• Compromisso permanente com a satisfação do cliente
• Lucro com compromisso social
• Valorização do funcionário e respeito as suas ideias
• Desenvolvimento contínuo com inovação e versatilidade
• Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados
• Fazer sempre o melhor

Visão

Ser referencial 
de excelência 

no serviço 
médico hospitalar 

do país.

HISTÓRIA
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GALERIA DOS DIRETORES

2000

Dr. Nelson Solano, Dr. Elmano Marques 
e Dr. Múcio Galvão

2001 a 2002

Dr. Manoel Messias, Dr. Nelson Solano 
e Dr. Múcio Galvão

2003 a 2004

Dr. Ricardo Medeiros, Dr. Manoel 
Messias e Dr. Nelson Solano

Dr. Ricardo Medeiros, Dr. Elmano 
Marques e Dr. Nelson Solano

2004 a 20052005 a 2006

Dr. Elmano Marques, Dr. Lauro Arruda  
e Dr. Ricardo Medeiros

Dr. Nelson Solano, Dr. Lauro Arruda e  
Dr. Marcos Leão

2007 a 2008
2013 a 2014

2009 a 2010 2011 a 2012

Dr. Lauro Arruda, Dr. Elmano Marques 
e Dr. Nelson Solano

Dr. Elmano Marques, Dr. Marcos Leão 
e Dr. Nelson Solano

2013

Dr. Elmano Marques, Dr. Marcos Leão 
e Dr. Lauro Arruda

2015 a 2016

Dr. Lauro Arruda, Dr. Manoel Messias 
e Dr. Nelson Solano

2017 a 2019

Dr. Lauro Arruda, Dr. Elmano Marques 
e Dr. Nelson Solano
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149 leitos
40 Leitos de UTI
52 Leitos de enfermaria 
57 Leitos de apartamento
02 UTIs

Dados de 2019

1060 
funcionários 
380 Médicos atuantes

11.400 m²  
de área 

construída

06 salas de 
cirurgia

02 UTIs

72.602 
atendimentos 

de urgência

14.342 
procedimentos

cirúrgicos

68.169
exames de 

imagem

Dados de 2019

Dados de 2019

Hospital do 
Coração em números

Dados de 2019
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Fazendo uma análise desses 20 
anos de história do Hospital do 
Coração, o que o senhor destacaria 
de mais importante? 
Dr. Nelson Solano: O que mais chama 
atenção é a determinação do grupo fun-
dador em todos os momentos. Na hora 
que surgiam as dificuldades, existia uma 
determinação em fazer o amanhã melhor 
do que já fazemos hoje.  Foi essa motiva-
ção maior que fez com que todas as difi-
culdades dos primeiros  10 anos fossem 
vencidas e transformadas nas soluções 
que obtivemos nos últimos 10 anos. O 
exercício diário no Hospital do Coração 
foi uma rotina de transformar ameaças 
em oportunidades e soluções criativas 
que trouxessem crescimento e seguran-
ça ao atendimento aos nossos pacientes.

O que mudou daquele hospital que 
foi planejado por vocês no final dos 
anos 90 para esse que chega aos 
20 anos? 
NS: O que mais mudou foi a visão de 
que nós éramos muito maiores do que 
imaginávamos. Começamos com um 
projeto mediano em termos de olhar de 

futuro e já nos primeiros três anos senti-
mos claramente que o projeto era muito 
maior do que aquilo que tinha sido pen-
sado na década anterior. Foi por essa 
visão que fomos buscar profissionais 
competentes, qualificados que muito nos 
ajudaram na gestão do negócio. Dessa 
forma, nós,com o conhecimento da prá-
tica da medicina, do serviço hospitalar, 
passamos a ter a capacidade não só de 
fazer uma boa assistência médica, mas 
também uma boa gestão hospitalar. O 
segredo do sucesso do Hospital do Co-
ração foi o grupo de médicos sócios ter 
compreendido que, para o projeto ter 
sucesso, não bastava ter profissionais 
médicos qualificados, era preciso ter 
profissionais  competentes para fazer 
uma gestão qualificada.  Um serviço 
hospitalar só tem sucesso se tiver uma 
assistência médica de qualidade, com 
muita segurança naquilo que faz. Além 
de oferecer segurança física e segurança 
técnica, a gestão também tem que agre-
gar valor financeiro para que o projeto 
seja sustentável. Os projetos precisam 
ser sustentáveis financeiramente, social-
mente, ambientalmente e tecnicamente. 
Só assim fazemos o Hospital crescer com 
qualidade.

Dr. Nelson Solano, diretor administrativo do Hospital do Coração

“O segredo 
do sucesso 
do Hospital 
do Coração 
foi o grupo 
de médicos 
sócios ter 

compreendido 
que, para o 
projeto ter 

sucesso, não 
bastava ter 

profissionais 
médicos 

qualificados”

ENTREVISTA

Avaliação e planos 
para o futuro
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O trabalho da equipe de profis-
sionais também é essencial para 
garantir um serviço de excelência. 
Como se dá essa atualização no 
Hospital do Coração?
NS: Todos os médicos da equipe do Hos-
pital do Coração já chegam com uma 
formação em um grau bastante elevado. 
Todos têm pós-graduação nos melhores 
serviços do Brasil e do exterior. Entre os 
demais funcionários, principalmente os 
enfermeiros, a grande maioria tem pós-
-graduação, curso de especialização ou 
de residências nas áreas que atuam. Um 
detalhe muito importante é que há alguns 
anos nós formamos aqui no Hospital do 
Coração um núcleo de educação conti-
nuada que desenvolve treinamentos para 
os funcionários semanalmente. Treina-
mos desde a recepcionista, o funcionário
que cuida da higienização até o mais alto 
grau de diferenciação, seja o cirurgião 
mais especializado ou o clínico mais en-
volvido na terapia intensiva. O Hospital 
do Coração também desenvolveu uma 
residência médica em cardiologia muito 
qualificada. Aqui acontecem cursos de 
formação e treinamento nas áreas de 
enfermagem, nutrição, farmácia, servi-
ço social e psicologia, todas essas áreas 
fazem treinamento  conosco. Então, fe-
lizmente, hoje temos uma boa interface 
com a universidade, sendo uma institui-
ção que também contribui para o desen-
volvimento da qualidade na formação 
dos profissionais da área de saúde.
 

E quais são as perspectivas para o 
futuro?
NS: O processo de expansão do Hospital 
do Coração é constante. Estamos sempre 
trabalhando para ampliar a área física, 

a quantidade de leitos, de profissionais, 
a tecnologia para exames e tratamentos. 
Mas, no momento, o principal foco do 
Hospital do Coracão é criar um ambiente 
de digitalização dos processos operacio-
nais, no sentido de informatização de to-
dos as áreas do hospital – especialmente 
a implantação completa do prontuário 
eletrônico. Estamos nos preparando para 
ser um hospital digital, que significa tra-
balhar com todas as atividades das áre-
as da saúde sem papel, apenas com os 
equipamentos, desde os smartphones e 
computadores até os equipamentos en-
volvidos na gestão dos dados gerados 

pelas informações lançadas no sistema 
que gerencia as nossas atividades. Então, 
para os próximos anos, a maior transfor-
mação que vai acontecer é o hospital evo-
luir para uma certificação na qualidade 
assistencial e, principalmente, na digitali-
zação dos nossos processos operacionais. 
Isso vai gerar mais segurança e qualidade 
na assistência ao paciente, que passará a 
ter um prontuário muito mais qualificado 
que ele poderá usar aqui ou em qualquer 
outra instituição de saúde que possa pre-
cisar. Isso é um   trabalho que vai agregar 
muito valor para a qualidade e segurança 
da assistência ao paciente.

Dr. Nelson Solano, 
Dr. Lauro Arruda e 

Dr. Elmano Marques
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P ioneirismo, investimentos contínuos 
em qualificação profissional e tec-
nologia, prestando uma assistência 

hospitalar segura e humanizada: esta é 
a receita que faz o Hospital do Coração 
de Natal ser, há 20 anos, referência no 
atendimento em diversas especialidades 
e procedimentos de alta complexidade.
O projeto arquitetônico foi pensado nos 
mínimos detalhes e tomando por base 
os princípios mais modernos e funcio-
nais da arquitetura hospitalar. Como, 
desde o início, tudo foi muito bem pla-
nejado, a expansão do número de leitos 
para internação, dos centros cirúrgicos, 
dos leitos da Unidade de terapia inten-
siva foram acontecendo de acordo com 
a necessidade.

Estrutura e serviços de excelência são marcas 
registradas do Hospital do Coração

ESTRUTURA E SERVIÇOS

Nos últimos anos, a transferência dos 
consultórios das clínicas para o HC Pla-
za, espaço comercial localizado ao lado 
do Hospital do Coração, possibilitou a 
ampliação do número de leitos de 113, 
em 2015, para 149, em 2019.  A ex-
pectativa é em 2020, outras clinicas que 
ainda funcionam dentro do hospital se-
jam transferidas, possibilitando mais 
uma fase de ampliação da quantidade 
de leitos. 
O Centro Cirúrgico e as duas UTI´s do 
hospital dispõem das mais avançadas 
tecnologias e profissionais especializa-
dos. Nas UTI´s, os leitos são individuais, 
com equipamentos de última geração e, 
na maioria deles, uma janela permite 
que o paciente veja o ambiente externo 

Um hospital 
especializado em você

e acompanhe as mudanças ocorridas ao 
longo do dia: detalhe que faz diferença 
na recuperação de quem passa muito 
tempo internado na terapia intensiva. 
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A equipe de cirurgia cardíaca do Hospital do Coração, chefiada pelo cirurgião 
Josalmir Amaral e da qual fazem parte os também cirurgiões cardíacos Marcos 
Antônio Lima e Snyder Cavalcante, é referência no Rio Grande do Norte e no 

Brasil. Os melhores resultados do país em cirurgias de revascularização do miocárdio, 
nos últimos dez anos, foram obtidos pela equipe do HC. Os dados são do Sistema de 
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). Foram avaliados os 
resultados de 239 hospitais do Brasil credenciados pelo SUS para a realização desse 
procedimento. Os resultados do Hospital do Coração de Natal, comparados com 
todos os outros hospitais, 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.  
“Convém ressaltar que esse resultado não se deve única e exclusivamente ao desem-
penho da Equipe de Cirurgia Cardíaca e sim ao conjunto de toda a obra. Da entrada 
do paciente no Hospital até sua saída, inúmeros setores são envolvidos e o foco único 
é a segurança e o bem estar do paciente”, ressalta o cirurgião Dr. Josalmir Amaral, 
coordenador da equipe.
Entre os procedimentos, além da cirurgia de revascularização do miocárdio (pontes 
de veia safena e artéria mamária), a equipe realiza cirurgias para correção de car-
diopatias congênitas e cirurgias de válvulas cardíacas (valvuloplastias, implante de 
próteses e transplante de válvulas). De 2003 até outubro de 2019 foram mais de 4 
mil e 300 cirurgias realizadas.  “Esse reconhecimento nos dá a certeza de que estamos 
no caminho certo e que todo empenho tem de ser mantido. Sempre com uma visão e 
trabalho multidisciplinar”.

CIRURGIA CARDÍACA

Cirurgia Cardíaca com os 
melhores resultados do país

2.400 procedimentos, em 
média, são realizados por ano 
pelo Serviço de Hemodinâmica 
do Hospital do Coração



20 anos12

O Serviço de Hemodinâmica do Hos-
pital do Coração sempre foi um dos 
diferenciais da instituição. “Na épo-

ca da fundação do hospital, há quase 
vinte anos, o equipamento de hemodinâ-
mica era o mais moderno do país com 
recursos como a reconstrução tridimen-
sionalque permitiu, entre outras coisas, 
um avanço espetacular no tratamento 
de algumas patologias, em especial os 
aneurismas cerebrais”, relembra o Dr. 
Luís Fernando Alves Campos, coordena-
dor do setor, juntamente com o Dr. Edu-
ardo Hipólito. Também fazem parte da 
equipe os hemodinamicistas Bruno Cou-
tinho e Welingson Guimarães e a enfer-
meira Eurimar Espínola.
Atualmente, o hospital conta com duas 
salas de hemodinâmica. “O fato de dis-
pormos de duas salas de exame é um 
diferencial, pois a chance das duas sa-
las estarem em manutenção simultanea-
mente é extremamente pequena”.  Nas 
duas salas são realizados, em média, 2 

HEMODINÂMICA 

Equipe experiente e tecnologia de ponta 
são os diferenciais desse serviço

mil e 400 procedimentos/ano na área de 
cardiologia intervencionista.
O serviço de Hemodinâmica do Hospital 
do Coração realiza procedimentos nas 
áreas de cardiologia intervencionista tais 
como angioplastia coronária com stents 
farmacológicos de última geração, tra-
tamento das patologias valvares como 
implante percutâneo de valva aórtica 
e intervenções sobre as valvas mitral e 
pulmonar, além do fechamento de de-
feitos congênitos como comunicação in-
teratrial, persistência do canal arterial, 
forame oval patente e comunicação in-
terventricular. São realizados também 
tratamentos de última geração para arrit-
mias cardíacas, doenças neurovasculares 
e outras patologias do sistema nervoso, 
doenças da aorta, doença vascular peri-
férica, aneurismas de aorta, tratamento 
de hemorragias digestivas, acessos vas-
culares e muito mais.
No planejamento do próximo ano existe 
a previsão de adquirir um novo equipa-

mento de hemodinâmica ainda mais mo-
derno para substituir a máquina da sala 
1. “O grande diferencial do nosso serviço 
é que contamos com profissionais expe-
rientes, humanizados e com boa forma-
ção técnica, além de equipamentos de úl-
tima geração”, avalia Dr. Luís Fernando.

2.400 procedimentos, em média, são 
realizados por ano pelo Serviço de 

Hemodinâmica do Hospital do Coração

Dr. Bruno Coutinho, Dr. Luís Fernando 
Campos, enfermeira Eurimar Espínola e 

Dr. Welingson Guimarães
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A Unidade de Oncologia Unacom/Oncoclínica São Marcos, fundada em 1995, 
funciona no primeiro andar do Hospital do Coração e é referência no diagnós-
tico, prevenção e tratamento de crianças e adultos nas áreas de Hematologia, 

Oncologia, Quimioterapia e Cirurgias Oncológicas e Gerais, atendendo a pacientes 
de convênios, particulares e do Sistema Único de Saúde, sob direção do Dr. Marcos 
Dias Leão e Dra Elione Soares de Albuquerque.
Ao longo desses quase 25 anos de história, a Unacom/Oncoclínica São Marcos traz 
em seu corpo clínico médicos de diversas especialidades e uma equipe multidisci-
plinar, composta por enfermeiros, assistentes sociais e psicólogo, todos treinados e 
capacitados para oferecer o melhor atendimento e acolhimento aos pacientes. 

SERVIÇOS

Unacom - Oncologia

O serviço de implantes cocleares do 
Hospital do Coração funciona des-
te 2002 e foi o primeiro das regiões 

Norte e Nordeste do país a realizar este 
tipo de implantes.  Este ano, a equipe su-
perou a marca de mil implantes cocleares. 
Dirigido pelo otorrinolaringologista Luiz 
Rodolpho Penna Lima,  o serviço, além 
dos implantes cocleares,  é especializado 
no tratamento de doenças de ouvido, na-
riz e garganta em todas as áreas dessas 
especialidades  e realiza  diagnóstico da 

surdez em bebês;  Implante auditivo de 
tronco cerebral; adaptação de aparelhos 
auditivos;  Próteses auditivas implantá-
veis; Triagem auditiva; Diagnóstico e tra-
tamento do zumbido; Cirurgia de base de 
crânio; Cirurgia para Ronco e Apneia do 
sono; Diagnóstico e tratamento das do-
enças da garganta e voz; Diagnóstico e 
tratamento das doenças do nariz e seios 
paranasais; Cirurgias videoendoscópicas 
do nariz e seios paranasais e reabilitação 
fonoaudiológica.

Implantes Cocleares

Dr. Marcos Leão, hematologista

Dr. Rodolpho Penna Lima, 
otorrinolaringologista
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O setor de imagem atende a pacien-
tes internados, do pronto-socorro 
e também  pacientes externos, com 

agilidade na marcação de exames e en-
trega dos resultados. “Essa agilidade na 
entrega dos resultados é uma das prin-
cipais vantagens que oferecemos aos 
pacientes. Somos o serviço com o menor 
tempo de entrega de exames. O prazo 
de entrega de exames simples de res-
sonância magnética é de 72 horas e da 
tomografia computadorizada, 24 horas”, 
explica o coordenador do serviço Dr. Le-
onardo Bezerra. 
O Hospital do Coração foi o primeiro 
do RN a dispor de um equipamento de 
tomografia computadorizada de 128 ca-
nais, com tecnologia que possibilita diag-
nóstico mais preciso e detalhado, menor 

dose de radiação para o paciente e maior 
rapidez na realização dos exames - o que 
traz maior conforto aos pacientes que 
têm dificuldade de se manter em uma só 
posição por um longo período de tempo.
Outro diferencial é o serviço de resso-
nância magnética e tomografia com-
putadorizada cardíacos. A tomografia 
cardiovascular, realizada no Hospital do 
Coração, possibilita a análise anatômica 
e funcional do coração e vasos sanguíne-
os, o que permite que a doença corona-
riana aterosclerótica possa ser diagnos-
ticada de forma precoce e não invasiva.   
Os exames são realizados em raio-x di-
gital, ultrassonografia, tomografia e res-
sonância magnética e o setor funciona 
diariamente, das 07 às 21h, inclusive aos 
sábados e domingos.

A cada ano mais de  
60 mil exames são realizados 
e a agilidade na entrega dos 
resultados é um dos diferenciais 
do Hospital do Coração

IMAGEM

Ressonância Magnética Raio-x digital

Tomografia computadorizada

Dr. Leonardo Bezerra, coordenador 
do Setor de Imagens

A cada ano mais de  
60 mil exames são realizados 
e a agilidade na entrega dos 
resultados é um dos diferenciais 
do Hospital do Coração

Setor de 
imagens
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T odos os meses uma média de 5 mil atendimentos são realizados no Pronto-Socorro do 
Hospital do Coração. Os pacientes contam com pronto-atendimento nas especiali-
dades de cardiologia, clínica médica e traumatologia/ortopedia. Além de sobreaviso 

nas áreas de cirurgia vascular, cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia geral e neurocirurgia.
Os serviços de urgência nas áreas de ortopedia e traumatologia do pronto-socorro do 
Hospital do Coração são feitos em parceria com a equipe médica da Clínica Trauma-
center, referência na área de ortopedia, medicina esportiva e reabilitação no estado. 
Essa parceria existe desde o ano de 2009.   A equipe da clínica, coordenada pelo Dr. 
José Epitácio Moreira, atende no plantão os serviços de urgência 24 horas, exames 
médicos e procedimentos cirúrgicos. 

Urgência 24 horas com atendimento que é 
referência na saúde do Rio Grande do Norte

Pronto-socorro HC

O Serviço de Neurocirurgia Geral e 
Endovascular funciona desde a fun-
dação do hospital, e foi o primeiro 

da América do Sul a dispor de equipa-
mento 3D. Em 2002, o Hospital passou 
a ser Unidade de Referência para o aten-
dimento de pacientes neurológicos e ter-
ceiro do Brasil a oferecer embolização de 
aneurismas e outras lesões neurovascula-

Neurocirurgia

SERVIÇOS

res pelo SUS, recebendo pacientes refe-
renciados de todo o país.
A equipe, formada pelos neurocirurgiões 
Eduardo Ernesto Pelinca, João Ferreira de 
Melo Neto, Nilson Pinheiro Júnior, Sérgio 
Adrian, Bruno Góis, Guilherme Lima, An-
dré Corcino, Roberto Bezerra Vital, Moises 
Felipe e André Lima, faz ainda o diagnós-
tico, tratamento e a reabilitação de outras 

2008 - Drs. Nilson Pinheiro, João Neto, Eduardo Ernesto e 
equipe com o neurocirurgião francês Luc Picard. Dr. Picard 

colaborou durante 10 anos no serviço, ajudando na formação de 
neuroradiolologistas intervencionistas de todo país

doenças neurológicas, atendendo também 
a pacientes particulares e de convênios.
Em 2005, o serviço iniciou programa de 
treinamento especializado para formar 
profissionais de outros estados, ajudando 
a difundir a técnica endovascular. O servi-
ço contribui também para a formação dos 
residentes de Neurocirurgia da UFRN, sen-
do referência nacional na especialidade. 

A equipe da Clínica Traumacenter, 
coordenada pelo Dr. Epitácio Moreira, 

é responsável pelo serviço de urgência 
nas áreas de ortopedia e traumatologia
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A ouvidoria do Hospital do Coração 
acolhe as críticas e sugestões dos 
clientes de modo a resolver e/ou 

minimizar eventuais problemas que 
surjam durante o atendimento. 
Email: ouvidoria@hcnatal.com.

br Telefone: 84 4009 2000 (ramal 
2971)

O laboratório do Hospital do Coração 
realiza mais de 400 tipos diferentes 
de exames de análises clínicas, en-

tre eles exames bioquímicos, hormonais 
e testes de alergia. O serviço funciona 24 
horas por dia para atender os pacientes 
internados no hospital. Para o publico ex-
terno, o laboratório funciona de segunda 
a sexta, das 6h às 18h, e aos sábados, 
das 6h às 12h. 
O laboratório atende os melhores convê-
nios e os resultados também são disponi-
bilizados pela internet.

Laboratório
24 horas O utro serviço em que o hospital é pioneiro no RN é o Check-up Executi-

vo, desenvolvido para quem busca praticidade, conforto e rapidez ao 
realizar exames médicos. O check-up facilita a vida de quem não tem 

tempo a perder, mas sabe da importância de manter a saúde em dia. 
Em apenas uma manhã, são realizados cerca de 50 exames médicos, entre 
eles angiotomografia coronariana, exames laboratoriais, raio-x, ultrasso-
nagrafia, ecocardiograma, ecodoppler, teste ergométrico, bioimpedância, 
além de consultas com nutricionista e médicos.
“Com o resultado de todos exames em mãos, o paciente passa por uma 
consulta com um cardiologista clinico que vai, depois de examiná-lo, avaliar 
o resultado de todos os exames na presença do paciente e apresentar a ele 
as melhores alternativas para a sua saúde.”, explica o cardiologista Múcio 
Galvão. 
O Hospital do Coração também oferece a possibilidade de continuidade 
da avaliação com acompanhamento da resposta do paciente a terapêutica 
sugerida ou para a necessidade da realização de exames complementares. 
O Check up Executivo é  uma ferramenta eficaz para o diagnóstivo precoce 
de doenças graves e para o acompanhamento das patologias pré existentes.

Check-up Executivo

O Hospital do Coração conta 
ainda com serviços de psicologia, 
fisioterapia, terapia ocupacional e 

fonoaudiologia para apoio no trata-
mento dos pacientes internados. No 
caso da psicologia, existe também 
o apoio às famílias dos pacientes 

internados.

O Hospital do Coração também 
desenvolve ações de ensino. Oferece 
um serviço de residência médica em 
cardiologia aprovado pelo Ministério 
da Educação (MEC) e coordenado 
pelos cardiologistas Marcel Hikiji e 
Carlos Crescêncio e também está-
gios para estudantes de diferentes 

áreas da saúde. 

Outros serviços:

SERVIÇOS
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S er referência na prestação de serviços na área da saúde não seria possível sem a participação de importantes parceiros. 
Muitos deles estão conosco desde o início da nossa história.
Registramos aqui nosso reconhecimento a eles, que são parte fundamental desses 20 anos de pioneirismo, avanços, realiza-

ções e desafios superados na busca constante da excelência em serviços prestados na promoção da saúde.

Anestk Serviços Médicos 
LTDA

Cacil Centro Avançado de 
Cirurgia de Vídeo

Centro de Gastroenterologia 
e Endoscopia Digestiva de 

Natal

Parceiros 
da jornada

Clinica Endotorax

Clínica de Urologia 
de Natal

Cirucor Clínica de Cirurgia

Hospital Angiovascular

Pos Anestesia

Prevcenter

Pronefro

Radiocor

Sos Diálise

Traumacenter

Unicad – Unidade de 
nutrição

Uros – Urologistas 
Associados 



20 anos18

E m 21 de janeiro de 2.000, quando o Hospital do Coração de Natal abriu suas portas, tinha 170 funcionários. Hoje, esse 
número chega a expressiva marca de mil e 58 funcionários - profissionais dedicados e comprometidos, que nos ajudam a 
escrever essa história de 20 anos de sucesso. A todos, o nosso muito obrigado. De coração.

QUEM FAZ

Gente que faz o Hospital do Coração
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PRÊMIOS E HOMENAGENS

Top Natal – Tribuna do Norte

Top Natal 2009 Top Natal 2010 Top Natal 2011

Top Natal 2012 Top Natal 2017

2015 2017

Top of Mind – Revista Foco

Menção Honrosa do Ministério PúblicoReconhecimento do 
Consulado Americano

Homenagem na Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte pelo Dia do 
Médico  

Prêmio Top of Mind 2018

Top Natal 2019

Prêmio Top of Mind 2011 Prêmio Top of Mind 2019
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NOSSOS EVENTOS

2016 2018

2017 2019

Reunião de planejamento estratégico

Conexão Coração Saudável

Confraternização dos coordenadores Semana de Enfermagem

Missa de NatalTreinamento Experiência do 
Paciente

Concerto Dia do Médico

Diretores e sócios na Convenção Hospital do Coração

Convenção do Hospital 
do Coração
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MEMÓRIAS

1997 – Churrasco na obra 

5 anos

1998 – Obra do Hospital 2000 – Inauguração

10 anos

15 anos 18 anos
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publicado em 
21.01.2000 

Primeiro anúncio do 
Hospital do Coração 
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