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p.08 Durante o mês de setembro, pintamos a cidade de 

vermelho para alertar sobre os problemas do 

coração. 

Mobilizamos a população com o intuito de levar 

informação e estimular a adoção de uma vida 

mais saudável.
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>

p. 18 O Hospital do Coração foi eleito a 3a 
melhor empresa para se trabalhar em 
Alagoas. Nossa satisfação só não é 
maior que o orgulho que sentimos de 
todos os nossos colaboradores.

Hospital do coração
10 anos

> GPTW

p.12 Em 2017, o Hospital do Coração completou 

uma década de vida. São 10 anos de 

histórias para construir um futuro.

Setembro
Vermelho
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Novo Centro de Pesquisas

Viver bem é se cuidar

Setembro Vermelho

Momentos de Celebração  
dos 10 anos

10 Anos Cuidando de Você

Projeto Coraçãozinho

Semana do Profissional da Saúde

GPTW - Melhores Empresas  
Para se Trabalhar
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Pág. 15

Pág. 17

Pág. 18
Um grande passo para ampliação das pesquisas clínicas, em 

Alagoas, aconteceu no mês de setembro com a inauguração 

do novo Centro de Pesquisas Clínicas Dr. Marco Mota, fruto 

da importante parceria do Hospital do Coração de Alagoas 

com o Centro Universitário Cesmac. O espaço configura-se 

em um canal de desenvolvimento de pesquisas em conjunto 

com a indústria farmacêutica para a criação de novos fárma-

cos.

O Centro de Pesquisas Clínicas recebeu o nome Dr. Mar-

co Mota, em homenagem ao grande médico alagoano Dr. 

Marco Antônio Mota Gomes, especialista em cardiologia e 

hipertensão pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 

pesquisador científico e investigador principal do Centro de 

Pesquisas Clínicas (CPC) do Hospital do Coração de Alagoas. 

Centro de Pesquisas 
Clínicas do Hospital do 
Coração ganha parceria 
com o Cesmac
O novo centro recebeu o nome do renomado 
cardiologista alagoano Dr. Marco Mota

Um reconhecimento por toda a sua dedicação e empenho 

nas pesquisas científicas desenvolvidas em Alagoas. 

“Uma merecida homenagem que só ressalta a competência 

desse brilhante médico, cardiologista alagoano com maior 

número de publicações no Brasil e no exterior, e que tenho 

orgulho de tê-lo como parte do Hospital do Coração de Ala-

goas”, afirma o Diretor-Presidente do Hospital do Coração 

de Alagoas, Dr. Ricardo César Cavalcanti.

A solenidade de inauguração contou com a presença de 

familiares e amigos do médico homenageado e dos repre-

sentantes da diretoria do Hospital do Coração e do Cesmac. 

Além de representantes da indústria farmacêutica, como o 

Laboratório Libbs e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Es-

tado de Alagoas (Fapeal).

Pág. 5

novo centro de pesquisas
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Qualidade 
de vida, 
você tem?

Viver Bem é se Cuidar

viver bem é se cuidar viver bem é se cuidar

Escolher com sabedoria os 
hábitos de vida é fundamental 
para a saúde Programa interno estimula colaboradores a buscar bem-estar

Saúde não é somente uma palavra que caracteriza a ausên-

cia de doenças, mas sim o completo bem-estar físico, social 

e mental do indivíduo. Portanto, é indispensável a busca por 

atividades que proporcionem lazer e bem-estar, afinal viver 

não é apenas cumprir obrigações e ter responsabilidades, 

pelo menos não deveria ser. Viver bem e com saúde é uma 

questão de planejamento e atitude. Temos o poder de esco-

lha, escolher com sabedoria os hábitos de vida é fundamen-

tal para a saúde, por isso se você acha que o dia deveria ter 

mais de 24 horas, se você apenas cumpre obrigações e tra-

balha incansavelmente, se não lembra o último dia que teve 

um momento só seu, pare e analise a sua trajetória. 

Saiba que sempre é tempo de recomeçar para ter uma vida 

mais saudável e feliz.

Tornar o ambiente hospitalar humanizado está diretamen-

te ligada à satisfação física e emocional do principal patri-

mônio de uma organização: seus colaboradores. Pensando 

nisso, a coordenação de Gestão com Pessoas do Hospital 

do Coração de Alagoas lançou o programa “Viver Bem é se 

Cuidar”, que promove a qualidade de vida e bem-estar das 

pessoas que fazem a família Hospital do Coração. 

O programa tem como objetivo promover ações que bene-

ficiem a saúde e bem-estar da equipe, entendendo os cola-

boradores como um ser humano biopsicossocioespiritual, 

porque somos feitos para cuidar de todos. Ao longo de 2017, 

algumas ações foram desenvolvidas em benefício aos cola-

boradores como momentos exclusivos para trabalhar senti-

mentos, luto, perda, angústias, alegrias e emoções diversas 

como o projeto Lapidando suas emoções ministrado pela 

psicóloga Fátima Calegari, especialista em hipnose e desen-

volvimento humano. 

Não basta a mente estar sã, precisamos do corpo são, e 

pensando nisso o Hospital do Coração assinou um convê-

nio com o Gympass, um programa de incentivo à prática de 

atividade física por meio de convênios com academias, para 

que os colaboradores possam se exercitar com frequência, 

com preços acessíveis e com diversas opções de atividades 

físicas. As práticas de atividade física também são trazidas 

para o ambiente de trabalho com a realização de Ginástica 

Laboral realizada pela equipe de fisioterapia do Hospital 

que semanalmente passa nos setores lembrando a impor-

tância da pausa no decorrer do dia para um alongamento e 

outros exercícios possíveis até mesmo prevenir Lesões por 

Esforços Repetitivos (LER). 

E como “quem canta seus males espanta”, o Coral Vozes do 

Coração, composto por colaboradores do Hospital, promo-

ve uma melhor qualidade de vida no trabalho, aproxima 

os colaboradores e encanta o ambiente de trabalho. Além 

de todos esses projetos, ainda são proporcionadas pales-

tras educacionais, campanhas internas, formação do time 

de futebol e aconselhamento psicológico/ouvidoria. Tudo 

isso para proporcionar um ambiente de trabalho saudável 

e agradável, desta forma é possível garantir o melhor aten-

dimento aos pacientes e bem-estar ao nosso colaboradores.

» Coral Vozes do 
Coração formado por 

colaboradores do 
Hospital

Responsável Técnico Médico
Ricardo César Cavalcanti
CRM/AL 2562
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Setembro 
Vermelho

C
om o objetivo de conscientizar a população so-

bre a importância de um estilo de vida mais sau-

dável e chamar a atenção acerca das doenças do 

coração, visto que estas são a principal causa de 

morte no Brasil e no mundo. O Hospital do Cora-

ção de Alagoas, juntamente com seu braço social “Cordial”, 

realizou de forma pioneira em Alagoas o movimento “Se-

tembro Vermelho”, com atividades gratuitas durante todo o 

mês, estimulando a adoção de hábitos saudáveis, com uma 

programação diversificada para todas as idades. Maceió 

avermelhou com a adesão de instituições públicas e priva-

das ao movimento iluminando suas fachadas na cor verme-

lha, unindo forças ao movimento em prol da saúde cardio-

vascular do alagoano, até mesmo um dos pontos turísticos 

de Maceió mudou de cor pela primeira vez, o monumento 

“Eu Amo Maceió”. 

Para levar informação e promover saúde, foi montada du-

rante dez dias, na praça de alimentação do Parque Shopping 

Maceió a Arena do Coração, com atividade gratuitas e diver-

sificadas, com aulas de gastronomia saudável, receitas “Ami-

gas do Coração”, aulão fitness, talk shows sobre pressão 

alta, colesterol e infarto, além de apresentações musicais, 

afinal música também faz bem ao coração. E para impactar 

e reforçar a importância de prevenir as doenças cardiovas-

culares, uma onda vermelha invadiu a Orla de Maceió com a 

Caminhada do Coração, realizada no dia 24/09, com concen-

tração em frente ao Hotel Enseada e término no restaurante 

Anamá, com um lanche saudável para os participantes. Um 

evento gratuito, aberto à família, que mobilizou a sociedade 

para cuidar melhor do coração.

O movimento que despertou a 
sociedade para os cuidados com 
o coração

setembro vermelho setembro vermelho
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Momentos de 
celebração dos 
10 anos
Completar 10 anos e ser reconhecida pela assistência 

médica humanizada e de qualidade merece muitas co-

memorações e durante o ano reunimos os grandes an-

fitriões desse sucesso, nossos colaboradores e médicos.

Setembro também foi marcado pela solidariedade! 

Quatro dos mais celebrados chefs brasileiros da nova 

geração, o chef alagoano Guga Rocha,Thomas Trois-

gros e Dalton Rangel, do Rio de Janeiro e Alysson Mul-

ler, de Santa Catarina, marcaram um encontro em Ma-

ceió, em prol dos pequenos corações de Alagoas.

O I Encontro de Chefs Cordial, jantar beneficente que 

a Fundação Cordial, braço social do Hospital do Cora-

ção, realizou no mês de setembro, no restaurante do 

hotel BW Premier, com o objetivo de arrecadar fundos 

para o Projeto Coraçãozinho. 

Movimento em 
prol dos pequenos 
corações de Alagoas

setembro vermelho

Setembro Vermelho também foi marcado por ações sociais

Com uma dupla comemoração um dos times do cora-

ção Alagoano, o CRB, também aderiu a causa. 

Além do Movimento, nesse mês também é comemora-

do o aniversário de 105 anos do time, e para celebrar 

o CRB registrou dois momentos especiais, entrou em 
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campo no jogo do dia 23/09 na companhia de crianças 

pacientes do Projeto Coraçãozinho, e no jogo do dia 

29/09, Dia Mundial do Coração, todo time vestiu uma 

camisa exclusiva em apoio ao Movimento Setembro 

Vermelho.
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10 anos cuidando de você 10 anos cuidando de você

Sonhar, planejar, unir forças para realizar. Foi assim que 

tudo começou, quando um grupo de cardiologistas viu a 

necessidade de se ter em Alagoas uma estrutura especiali-

zada e dedicada exclusivamente aos cuidados com o cora-

ção. Com muito esforço e dedicação, conseguiram realizar 

o sonho de construir o Hospital do Coração com excelência 

no tratamento das doenças cardiovasculares. Em 17 de se-

tembro de 2007, o Hospital do Coração de Alagoas teve a 

sua sede estabelecida em Maceió, com a missão de oferecer 

atendimento humanizado, praticar responsabilidade social, 

aliando uma infraestrutura diferenciada à assistência mé-

dico-hospitalar de qualidade, associado ao ensino e a pes-

quisa científica. Oferecer todos esses diferenciais apenas 

para pacientes de convênio e particulares, não era suficien-

te. Medicina de qualidade deve estar disponível para toda 

a população, sem distinção de classes. Tendo essa premissa 

como visão, no mesmo momento da idealização do Hospital 

do Coração, criou-se a Fundação Cordial. 

A Fundação Cordial é o braço social do Hospital do Coração, 

que promove a saúde cardiovascular dos alagoanos, execu-

tando projetos nas áreas educacional e assistencial que, a 

partir de 2015, com a junção de pensamentos, ações, pesso-

as e a parceria com o Governo do Estado, foi possível colocar 

em prática as linhas de cuidado do Infarto Agudo do Miocár-

dio e da Cardiopatia Congênita, configurando uma estrutura 

para oferecer aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 

Em 10 anos, temos muitas histórias para contar e nada me-

lhor do que ouvir as experiências de nossos pacientes. Para 

marcar esses dez anos cuidando de você, convidamos alguns 

pacientes para contar sua experiência de vida com o Hospi-

tal do Coração. São histórias que nos inspiram a continuar 

fazendo o que sabemos de melhor: cuidar de você. A cada de-

poimento descobrimos que a nossa missão de oferecer aten-

dimento humanizado está sendo colocada em prática, por-

que “aqui o acolhimento é familiar” como relata o paciente 

Humberto Maia. Contudo, para um hospital ser reconhecido 

por sua humanização, precisa estar repleto de pessoas que 

praticam sua profissão com amor diariamente, e no Hospital 

do Coração “Eles não exercem uma profissão. Eles exercem 

um dom”, declara Adrielly Martins, mãe do Élvis, paciente do 

Hospital do Coração. Dez anos de vida proporcionaram um 

assistência de excelência nessas linhas de cuidado. Todas 

essas importantes ações da Cordial só foram possíveis por 

ter como base e alicerce a estrutura física e assistencial do 

Hospital do Coração de Alagoas. Com um seleto grupo de 

cardiologistas sócios, o Hospital do Coração é referência em 

Alagoas no atendimento cardiológico especializado e huma-

nizado, além de ser considerada uma das melhores empresa 

para se trabalhar no estado. Em 10 anos o Hospital continua 

crescendo, atualmente está passando por uma ampliação 

que irá dobrar a quantidade de leitos e trazer novos serviços 

e uma estrutura mais ampla e confortável.

10 anos do 
Hospital 
do Coração 
de Alagoas

Em 10 anos de 
vida, temos muitas 
histórias para contar

Uma história de 
profissionalismo e 
competência

Campanha mostra experiências de pacientes com 
o Hospital do Coração

crescimento exponencial na família Hospital do Coração de 

Alagoas e a preocupação de manter essa família unida no 

mesmo propósito: o bem-estar e a qualidade assistencial 

dos nossos pacientes, também aumentou, mas quando a 

família tem o mesmo objetivo, o sentimento de união e de 

cuidado ao próximo é transmitindo e sentido por todos, 

“Eu me sinto muito amada quando venho pra cá”, afirma 

a paciente Elizabeth Castro. Há 10 anos “Maceió está bem 

servido com o Hospital do Coração”, declara o paciente Eve-

raldo Barbosa. Com uma estrutura especializada e dedicada 

exclusivamente ao cuidado com o coração, cresce a cada 

dia ampliando seus serviços priorizando a manutenção do 

elevado padrão ético e de qualidade assistencial, tecnologia 

diferenciada, ensino à pesquisa científica, proporcionando 

a melhor experiência e resultado em saúde.

Grupo Sócios Hospital do Coração de Alagoas
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10 anos cuidando de você

Em parceria com o governo estadual, a implantação da 

“Linha de Cuidados no Infarto agudo do miocárdio” trouxe 

para os Alagoanos a possibilidade de acesso irrestrito as 

mais modernas técnicas de cateterismo cardíaco e angio-

plastia coronária para os  infartados da rede SUS. Concom-

itantemente, a implantação do programa “América Teleme-

dicina Infarct Network” (LATIN) fez de Alagoas o primeiro 

estado do Norte/Nordeste a ingressar na vanguarda da 

utilização da telemedicina na assistência cardiológica, com 

um dos investimentos mais baratos do Brasil. O LATIN é um 

serviço voltado ao diagnóstico e tratamento do infarto que 

promove o intercâmbio de informações médicas de um lo-

cal a outro via comunicação eletrônica rápida e eficaz, au-

mentando as chances de vida do paciente. 

Em Alagoas, o programa Latin já atua nas Unidades de Pron-

to Atendimento (UPAs) dos bairros de Maceió, Benedito 

Bentes e Trapiche da Barra; nos municípios de Delmiro Gou-

veia, São Miguel dos Campos e Coruripe, além de Arapiraca, 

no Hospital Regional, e em breve será implantado nas UPAs 

de Palmeira dos Índios e Santana do Ipanema, fechando as 

regiões Agreste e Sertão. A expectativa é de que ainda no 

primeiro semestre de 2018 a rede seja  estendida no Litoral 

Norte e Zona da Mata, finalizando um centro em cada uma 

das 10 micro-regiões do Estado. 

Programa de Diagnóstico 
e Tratamento do Infarto 
em Alagoas
Programa  que implantou o 
tratamento intervencionista do 
IAM na rede SUS  e tornou Alagoas o 
primeiro estado do Norte/Nordeste 
a ingressar na vanguarda da 
assistência cardiológica por meio da 

telemedicina.

Por Zélia Cavalcanti

Já no primeiro ano de funcionamento, notável redução de 

mortalidade foi alcançada pelos pacientes tratados na rede. 

O Estado ganhou tamanha cobertura e resolutividade que 

hoje nos orgulhamos de estar entre os Estados que melhor 

tratam seus infartados. Situações antes impensáveis como 

a do Sr. José Valdir Novaes, um professor de Educação Física 

de 60 anos, que infartou em Arapiraca e foi trazido através 

do Samu Aeromédico para cateterismo e angioplastia no 

HGE, passam a ser contadas pelos sobreviventes:  “ao che-

gar no HGE, todos, da equipe médica aos atendentes, foram 

muito cuidadosos. O atendimento rápido e eficiente por 

parte da equipe hospitalar com certeza salvou a minha vida, 

pois na proporção que o meu problema se deu, se tivesse 

demorado mais eu poderia ter chegado até a óbito”, falou 

emocionado.

casa do coraçãozinho

O Programa Coraçãozinho vem mudando a realidade das cri-

anças cardiopatas de Alagoas. Desde abril de 2015, o projeto 

presta assistência médica integral às crianças portadoras 

de cardiopatias congênitas oferecendo consultas, exames, 

cirurgias cardíacas e tratamentos complementares. Essa as-

sistência está salvando a vida de pequenos corações e mu-

dando para melhor os indicadores de mortalidade infantil 

em Alagoas. 

Projeto Coraçãozinho

Casa do 
Coraçãozinho 
recebe visitas 
ilustres

Conheça as formas de ajudar a salvar vidas!

Jogadora Marta e cantor 
Mano Walter ficaram 
encantados com o projeto

Em dois anos, o projeto já atendeu mais de 2.400 crianças 

e para ampliar sua assistência e continuar oferecendo 

tratamento completo de cardiopatia congênita, o projeto 

coraçãozinho conta com o apoio da comunidade. São in-

úmeras as formas de ajudar o Projeto Coraçãozinho, acesse 

www.soucordial.com.br e descubra como você pode salvar 

vidas! Sua doação irá contribuir com a manutenção e ampli-

ação de toda a assistência multiprofissional oferecida atual-

mente às crianças cardiopatas do Programa Coraçãozinho.

A Casa do Coraçãozinho é um lugar que acolhe e cuida com 

muito amor das crianças cardiopatas e dos seus familiares, 

dando toda a assistência médica no tratamento clínico e 

cirúrgico dos pequenos corações de Alagoas. Durante o 

ano, a casa recebeu muitas visitas importantes a exemplo 

da nossa rainha do futebol, a jogadora Marta e do cantor e 

compositor brasileiro de forró de vaquejada, Mano Walter. 

Nossos conterrâneos ficaram impressionados com o projeto 

que está ajudando a diminuir o índice de mortalidade infan-

til em Alagoas, e colocaram-se à disposição para ajudar na 

divulgação do projeto que está ajudando a salvar a vidas!
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“Digital  influencers”  de 
Alagoas vestem a camisa 
do Projeto Coraçãozinho

casa do coraçãozinho

Use o coração e ajude um 
coraçãozinho!

O Programa Coraçãozinho é de todos e para todos! Com o 

objetivo de divulgar e mobilizar a sociedade para ajudar 

o projeto a continuar salvando vidas, um time de digitais 

influencers de peso de Alagoas vestiram a camisa do projeto 

e incentivaram seus seguidores a usar o coração para ajudar 

um coraçãozinho. 

A Cordial em nome do Programa Coraçãozinho agradece a 

Gilka Mafra, Kaká Marinho, Baby Maria Valentina, Carmem 

Rejane, Edu (Pai das Marias), Gustavo Moura, Endy Mesquita, 

Mirela Cabús, Guga Rocha, Moema Ferro, Carol Gaia e Sandy 

Farias.

Hospital lança 
semana do 
profissional de 
saúde
Reconhecimento 
e valorização dos 
colaboradores na prática

Para um hospital ser reconhecido por sua humanização, 

precisa estar repleto de pessoas que praticam a sua 

profissão com amor diariamente. “Para cuidar precisamos 

ser cuidados”. Acreditando nesta premissa, o Hospital 

do Coração de Alagoas lançou, este ano, a “Semana do 

Profissional de Saúde”, para compartilhar experiências e 

deixar nossos profissionais ainda mais preparados para 

exercer o cuidado com o nosso paciente. 

A semana contou com uma linda exposição fotográfica 

com o objetivo de homenagear os profissionais que 

formam a família Hospital do Coração de Alagoas, além 

de uma vasta programação com palestras, workshops, 

aula de gastronomia saudável e aulão fitness, ampliando 

o conhecimento dos nossos colaboradores sobre diversas 

áreas e alertando para a importância de cuidar-se para 

poder exercer a arte do cuidar do outro.

semana do profissional da saúde
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GPTW

A alegria contagiou os colaboradores do Hospital do Coração 

com a premiação do ranking das Melhores Empresas para se 

trabalhar em Alagoas. O Great Place to Work (GPTW) certifi-

cou no mês de novembro o Hospital do Coração de Alagoas 

como a 3º Melhor empresa para se trabalhar em Alagoas, no 

total de 40 empresas avaliadas pela pesquisa. A solenidade 

de premiação aconteceu na quarta-feira (22.11), no Espaço 

Uzina, no bairro de Jaraguá, onde foram divulgadas as 15 

melhores empresas para se trabalhar no estado em 2017. 

O ranking da premiação GPTW é elaborado a partir da análi-

se de um questionário sigiloso e abrangente, que avalia as 

ações de Gestão com Pessoas da empresa. Esse prêmio re-

flete o sentimento e reconhecimento dos colaboradores em 

relação as  ações desenvolvidas no hospital: relacionamen-

to com os pares, estrutura, condições de trabalho e investi-

mento no aprimoramento profissional e pessoal.

Somos o 
Hospital do 
Coração de 
Todos
Hospital do Coração foi eleito 
a 3° Melhor empresa para se 
trabalhar em Alagoas




