
Em 2020 completamos 75 anos de his-
tória oferecendo assistência completa 
a cerca de 50% dos pacientes com cân-
cer do estado e, mesmo com a pande-
mia da Covid-19, conseguimos aprovar e 
implantar dois projetos, ambos subme-
tidos ao Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa do Recife, que possibilitam 

Agora você pode
ajudar o HCP 
Uma parceria em favor da vida. As-
sim é considerado o convênio entre 
a Companhia Energética de Pernam-
buco (Celpe) e o Hospital de Câncer 
de Pernambuco (HCP). Agora fazemos 
parte da Conta do Bem, onde consu-
midores interessados em efetuar do-
ações para o HCP poderão fazê-lo por 
meio das faturas de energia.

“A história do HCP é repleta de mui-
tos desafios, mas, sobretudo, 
da certeza de que, mes-
mo nas dificuldades, 
podemos transformar 
a vida de muitas pes-
soas, trazendo acolhi-
mento e a esperança 
de dias melhores. Isso, 
com o apoio da socieda-
de e o empenho de nossos 
mais de 1.800 colaboradores”, des-
taca o superintendente geral do 
HCP, Hélio Fonsêca.

Em homenagem aos 75 anos de serviços 
prestados à população em tratamento de 
câncer, o HCP iniciou a venda de um ca-
derno comemorativo, com toda sua renda 
revertida para completar o tratamento de 
crianças, jovens, adultos e idosos atendi-
dos na instituição. O caderno é atemporal, 
com calendário até 2024 e, ainda, com áre-
as para planejamento pessoal e financeiro.  

Agora temos uma nova plataforma de 
comunicação interna, o COMUNICA HCP, 
um jornal interno, que será divulga-
do mensalmente, para você saber o que 
anda acontecendo na nossa instituição.   

Sabe o que é mais legal?

Esse é um material colaborativo. Significa 
que você pode propor as pautas que serão 
divulgadas nas próximas edições e mostrar 
o que foi feito por você e pelo seu setor. 

Envie sua sugestão para 
comunica@hcp.org.br e participe!

maior conforto e qualidade ao trata-
mento do paciente idoso aqui no HCP. 
 
O projeto de Assistência ao Paciente On-
cológico Idoso, que tem como principal 
objetivo a aquisição de quimioterápicos 
e materiais mé-
dicos, e o proje-
to de Abertura de 
Leitos de UTI para 
pacientes Ido-
sos com Covid-19, 
para manter leitos 
separados para os 
pacientes em tra-
tamento oncológi-
co que adquiriram 
o novo coronaví-
rus, já beneficia-
ram cerca de 10.500 pacientes e vem man-
tendo 10 leitos para tratamento Covid. 
 
Nos últimos anos o HCP também vem 
se tornando referência em ensino e pes-
quisa e na formação de novos profissio-
nais em oncologia. Desde o início da for-
mação de especialistas na instituição, já 
foram formados 32 residentes em espe-
cialidades médicas e 46 em especialida-
des multi e uniprofissionais.
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SOLIDARIEDADE

Conheça mais no site.  
www.hcp.org.br

COMUNICA HCP
F E I TO  C O M  E  PA R A VO C Ê

JORNAL 
interno

Acesse o site 
de forma rápida

apontando a 
câmera do seu

celular

AQUIRA O SEU! 
 
Valor: 
R$25,00  
 
Onde: 
Rede Feminina (Ramal: 8061) 
Departamento de Captação de 
Recursos (Ramal: 8034)
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    www.hcp.org.br
    /sigahcp
    /sigahcp
    /hcppernambuco

Troco Solidário: moedas 
que ajudam a salvar vidas  
 
 
Unir a necessidade com a vontade de 
doar. Essa é a proposta do Troco Soli-
dário, campanha que vem ajudando o 
HCP desde 2018, quando a rede de su-
permercados Arco-Mix entrou na ação. 
Com mais de dois anos do Troco So-
lidário, outras empresas se juntaram 
para ajudar a instituição como o Extra-
bom, Bem Bom Supermercados e Novo 
Atacarejo. Juntos, já doaram cerca de  
R$ 1,4 milhões, proporcionando gran-
des conquistas para a nossa instituição.  
 
Confira tudo que conquistamos com 
essas doações:

       
     

Este ano não pode faltar 
fé e esperança. Doar 
para o HCP é um ato 
de amor, porque quanto 
mais se dá, mais se tem”, 
Maria da Paz, presidente da 
Rede Feminina e Combate ao Câncer 
de Pernambuco. 

Grande conquista. Agora as duas fontes 
do nosso jardim estão funcionando 
perfeitamente. Isso graças ao trabalho 
dos nossos colaboradores Rosenildo 
Pereira, Alexandre Rosa, Antônio Matias 
e Levi Cruz, integrantes da equipe de 
Higienização e Manutenção do HCP. 
 
O jardim está cada dia mais lindo, 
concordam?

Faz uma selfie lá e marca @sigahcp

Acompanhantes recebem 
orientação sobre a disfagia 
 

Para alertar sobre os riscos da disfa-
gia - caracterizada pela dificuldade de 
engolir alimentos, líquidos ou saliva 
em qualquer etapa do trajeto da boca 
ao estômago - o serviço de Fonoau-
diologia do HCP realizou, nos últimos 
dias 22 e 23, uma ação de conscien-
tização sobre o tema. Direcionada aos 
acompanhantes das enfermarias Santa 
Faustina e São Lucas 1º andar, a pa-
lestra tratou do tema “prevenção e 
risco de broncoaspiração”. Ao todo 46 
acompanhantes assistiram a palestra 
e, ainda, receberam um folder infor-
mativo para consulta.

HCP na força-tarefa em 
combate à pandemia 
 

Atendendo a solicitação do Governo do 
estado, o HCP abriu 10 novos leitos de 
UTI, totalizando 20 leitos, e reativou 14 
leitos da enfermaria. Esses novos leitos 
ficam à disposição da regulação do es-
tado para atender a demanda crescente 
de infectados que precisam desse aten-
dimento. Nenhuma mudança realizada 
afeta o funcionamento da instituição, 
ou seja, o atendimento ao paciente de 
câncer com Covid que precisa de hos-
pitalização, assim como o tratamento 
oncológico. Para atender essa demanda, 
a instituição contratou 60 novos profis-
sionais para diversas áreas. 

Iniciado no mês de fevereiro, o curso 
tem como objetivo capacitar profissio-
nais da área médica e multidisciplinar 
a atuarem na assistência oncológica 
em Cuidados Paliativos no SUS. É gra-
tuito e conta com um corpo docente 
de referência. Ao todo, 160 alunos de 
várias cidades do estado foram apro-
vados. A duração é de 14 meses.  

HCP inicia aulas do Programa 
de Educação Permanente em 
Cuidados Paliativos

ACONTECEU NO HCP

HCP celebra termo de 
entrega da expansão da 
Radioterapia 

Fomos uma das instituições beneficia-
das com o Plano de Expansão da Ra-
dioterapia do Ministério da Saúde (MS). 
Através do projeto, o HCP foi contem-
plado com um acelerador linear, equipa-
mento moderno que faz o procedimento, 
e com a construção de um espaço, para 
comportar o novo aparelho. Agora, com a 
renovação do parque tecnológico, o hos-
pital dispõe de um dos mais modernos 
equipamentos de radioterapia.

DESTAQUE DO MÊS

EXPEDIENTE:
Superintendente Geral: Hélio Fonsêca 
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SOLIDARIEDADE

Colaborador,

Envie sua sugestão para 
comunica@hcp.org.br
e participe do jornal.

Jornal em
versão digital

hcp.org.br/jornalcomunica

www.hcp.org.br

CONTATO: 
(81) 3217.8153
comunica@hcp.org.br

Designer: Jônatas Messias 
Analista de Sistemas: Gustavo Henrique 
Coordenador de Marketing: Thalles Ximenes 
Gerente de Marketing: Gustavo Penteado

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

 H
C

P 
IM

AG
EN

S

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

 H
C

P 
IM

AG
EN

S

DIVULGAÇÃO HCP IMAGENS

DIVULGAÇÃO HCP IMAGENS

DIVULGAÇÃO HCP IMAGENS

DIVULGAÇÃO HCP IMAGENS

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

 H
C

P 
IM

AG
EN

S

DIVULGAÇÃO HCP IMAGENSDIVULGAÇÃO HCP IMAGENS


