
PUBLICAÇÃO DO
HOSPITAL DE CÂNCER
DE PERNAMBUCO
Edição 14 | Maio/2022

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

JORNAL 
interno

CÂNCER ÓSSEO

Natural de Cabrobó, Maria Leidjane Pe-
reira da Silva (33 anos) descobriu um 
câncer ósseo aos 14 anos e aos 23 pre-
cisou amputar a perna direita. Ela não 
conseguiu andar com prótese e nos úl-
timos 10 anos, permanecia utilizando 
muletas para se locomover. Cerca de 
40% de todas as pessoas amputadas no 
mundo passam pela mesma realidade.  
Porém, no dia 07 de abril de 2022, Leid-
jane foi a primeira paciente a se subme-
ter à osteointegração para amputados 
no Brasil, realizada no HCP, implante 
realizado dentro do osso ou do que so-
brou dele, fixando-se biologicamente a 
uma parte exteriorizada. 
Por se tratar de um equipamento inter-
nacional e de alto custo, trazer a tecno-
logia desse implante metálico ao Brasil 
só foi possível graças ao empenho do 
cirurgião e ortopedista oncológico do 
HCP, dr. Antônio Marcelo Souza, que 

idealizou o modelo nacional e do prote-
sista Tiago Bessa, responsável pela reabi-
litação e protetização. Com o projeto em 
mãos, conseguiram o apoio da empresa 
brasileira IMPOL, que investiu no desen-
volvimento e fabricação do implante bra-
sileiro.  Após cerca de quatro anos de tra-
mitação na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), o implante foi aprovado 
no final de 2021 e agora pode ser utilizado 
no Brasil, especialmente para pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
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O câncer cerebral é um tumor maligno 
formado pelo crescimento anormal 
de células, podendo ocorrer de forma 
primária, quando se origina no próprio 
cérebro, ou de forma metastática, 
quando o tumor tem origem em 
outro órgão e se espalha pelo corpo. 
De acordo com o INCA, esse câncer 
representa 4% das mortes pela doença, 
ficando entre os 10 tipos de câncer 
que mais matam no mundo. Por não 
ter formas esclarecidas de prevenção, 
a detecção precoce é a maneira 
mais eficiente para conseguir a cura.

Confira matéria completa na intranet. 

Câncer de cérebro

MAIO CINZA
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Primeira osteointegração
do Brasil é realizada no HCP 
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2 milhões em Troco

A direção da rede de supermercados 
Arco-Mix e dos atacarejos Arco-Vita 
entregou ao HCP um cheque simbólico 
comemorativo aos três anos da campanha 
Troco Solidário, que ultrapassou a marca 
de R$ 2 milhões arrecadados. Como 
esse valor é repassado em doações 
mensais, foi possível atender a várias 
demandas, tais como a aquisição de uma 
ambulância, compra de computadores, 
televisores, equipamentos cirúrgicos, 
respiradores e cilindros, estruturação 
do setor de telemarketing, melhoria na 
área de quimioterapia, câmara fria para 

medicamentos, enxovais, cortinas para 
leitos, compra de EPIs (especialmente no 
período de pandemia) e roupas para uso 
das equipes, além do atendimento a várias 
outras necessidades. 
Os funcionários das lojas têm um papel 
fundamental na ação, explicando e 
motivando os clientes a doar parte do 
troco das suas compras. O valor doado é 
discriminado no cupom fiscal, podendo 
ser feito com dinheiro, cartão de débito ou 
crédito.  A rede conta com mais de dois mil 
funcionários e atua há 40 anos.
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CIHDOTT
promove ação no HCP 

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação 
de Órgãos e Tecidos para Transplante 
(CIHDOTT) promoveu uma série de 
orientações sobre o serviço realizado 
pelo setor no hospital. As orientações 
tiveram o objetivo de explicar aos 
colaboradores da assistência sobre 
como o CIHDOTT atua no acolhimento 
das famílias que podem ser doadoras de 
córneas. 

Fellowship

Após as apresentações dos trabalhos 
dos médicos que participaram do 
Programa Fellowship em Neurocirurgia 
nos últimos dois anos HCP, foi a vez 
de oficializar o encerramento com uma 
cerimônia simbólica realizada em abril. 
O neurocirurgião Bruno Leiming recebeu 
das mãos do coordenador do serviço 
de Neurocirurgia Oncológica do HCP, Dr. 
Frederico Tavares de Lima, o certificado 
de conclusão do programa de formação 
profissional. 

    www.hcp.org.br
    /sigahcp
    /sigahcp
    /hcppernambuco

Em alusão à campanha Abril pela Segu-
rança do Paciente, o setor da Qualidade 
promoveu dois dias de palestras volta-
das para a segurança no uso de medica-
mentos oncológicos. O objetivo da ati-
vidade foi reforçar aos profissionais da 
assistência a importância do processo 
de segurança na prescrição, distribuição, 
administração, monitoramento e uso 
dos medicamentos.

Muito além das quatro linhas. Através 
do ingresso solidário, o Sport Club 
Recife arrecadou mais de 3.200 quilos 
de alimentos que foram entregues 
pelo presidente Yuri Romão ao HCP, 
representado pelo Superintendente 
Geral, Hélio Fonseca; o Superintendente 
Técnico, João Alberto Barros, e da 
Gerente de Captação de Recursos, 
Juliane Carvalho. Unidos somos sempre 
mais fortes! 

O HCP recebeu a visita técnica do projeto 
Saúde em Nossas Mãos, realizado através 
do PROADI-SUS. O encontro teve o intuito 
de discutir e melhorar a segurança do 
paciente através de práticas que serão 
implantadas na UTI. Para o desenvolvimento 
das ações no HCP, a equipe de assistência 
da UTI Clínica e a Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar (CCIH) somados 
às equipes da Superintendência Técnica, 
Gerência da Qualidade, Farmácia e 
Fisioterapia Hospitalar estão recebendo 
suporte educativo para aprimorar e 
implantar novas práticas seguras no setor.

Com o mote “Ajudando a quem precisa”, 
o grupo de jipeiros 4x4 Recife trouxe para 
o HCP a doação de 88 cestas básicas, 
além de mais de 300kg de alimentos não 
perecíveis, resultado da Festa dos Jipei-
ros e Veículos Militares de Pernambuco 
(FEJIVEM/PE), evento solidário realizado 
no último 02 de abril, data em que se 
comemorou o Dia do Jipeiro. 

Abril pela Segurança
do Paciente

Ingresso solidário

Saúde em Nossas Mãos

Jipeiros solidários

ACONTECEU NO HCP
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Colaborador,
envie sua sugestão

 comunica@hcp.org.br
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Jornal em versão digital

hcp.org.br/jornalcomunica
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Conheça mais
na Intranet

DOAÇÃO

Doar para o HCP é fácil, rápido e seguro. 
Utilize a chave pix:
soudoador@hcp.org.br

Doe pelo pix
DIVULGAÇÃO HCP IMAGENS


