
PUBLICAÇÃO DO
HOSPITAL DE CÂNCER
DE PERNAMBUCO
Edição 15 | Junho/2022

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

JORNAL
interno

EMENDAPRÊMIO

O deputado Túlio Gadêlha abrirá neste 
mês de junho o processo de votação 
pública das Emendas Participativas 
2022. Uma oportunidade para a 
população, através do voto popular, 
decidir os projetos que receberão 
recursos da emenda parlamentar do 
deputado.
Mais uma vez o HCP está concorrendo 
para receber esse recurso, dessa 
vez o valor de R$ 1.001.673,76, que 
será utilizado para aquisição de 
insumos para mais de 160 cirurgias 
oncológicas minimamente invasivas 
(laparoscopia) no Hospital de Câncer 
de Pernambuco. 
A laparoscopia, com fi m diagnóstico 
ou tratamento, viabiliza a realização 
de procedimentos com recuperação 
mais rápida, menor tempo de 
internamento hospitalar, menos dor e 
menos infecções de ferida operatória 
no paciente.

Acompanhe os nossos meios de 
comunicação para saber como votar.

O Hospital de Câncer de Pernambuco 
foi a organização fi lantrópica mais 
lembrada no prêmio Marcas Que Eu 
Gosto 2022, da Folha de Pernambuco.
Esse reconhecimento é resultado 
do trabalho de cada um de vocês, 

Seu voto pode salvar vidas HCP fi ca em 1º lugar na categoria 
Organização Filantrópica no prêmio
Marcas Que Eu Gosto
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Mês do Meio Ambiente Ano II

Em mais uma edição do Mês 
do Meio Ambiente do HCP, a 
Comissão de Gestão Ambiental e 
a Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) promovem um 
mês inteiro de ações na instituição, 
incluindo palestras e concurso com 
prêmios. Para participar do concurso, 
basta responder a pergunta: “Quais 
ações podemos adotar em nossa 
rotina para tornar o mundo mais 
sustentável?”
Envie a sua resposta até o dia 28/06 
para o e-mail patrimonio@hcp.org.br. 
O conteúdo será avaliado pela CIPA 
e a Comissão de Gestão Ambiental.  
Os colaboradores que enviarem as 
quatro (04) melhores respostas serão 
premiados. O resultado será divulgado 
no dia 30/06.

Confi ra na Intranet a lista de palestras 

profi ssionais desta instituição, que 
dão o seu melhor em prol do próximo. 
Confi ram o anúncio que estará na edição 
da Folha de Pernambuco desta sexta-
feira (10).



Cuidados Paliativos

Com as aulas encerradas no mês de 
dezembro de 2021, os alunos do Programa 
de Educação Permanente em Cuidados 
Paliativos participaram nos dias 20 e 
21 de maio do Webinar Capacitação 
em Cuidados Paliativos, onde também 
ocorreu a apresentação dos trabalhos de 
conclusão do Programa.

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

Em breve um lançamento especial. 
A equipe da Qualidade idealizou um 
novo vídeo de higienização das mãos 
para alertar sobre a Meta 05 da OMS - 
Reduzir o Risco de Infecções Associadas 
aos Cuidados de Saúde. A produção foi 
inspirada em uma paródia da música 
“Malvada”, do cantor Zé Felipe, e contou 
mais uma vez com a participação dos 
profissionais da assistência e apoio da 
equipe de Marketing.

Com a temática “Seja você, faça a 
diferença”, os gestores da radioterapia 
fizeram uma linda ação em homenagem 
aos colaboradores, em alusão à Semana 
da Enfermagem (12 a 20 de maio). 
Na ação, a comemoração também 
parabenizou o empenho dos demais 
colaboradores atuantes no setor, além 
dos enfermeiros, auxiliares e técnicos 
de enfermagem, como os agentes 
patrimoniais e atendentes.

Para alertar os colaboradores sobre o risco 
da utilização de adornos (colares, brincos, 
pulseiras, anéis, relógios, entre outros), 
a CIPA realizou uma ação de orientação 
nos setores. O uso de adornos aumenta a 
infecção cruzada.

Como forma de demonstrar gratidão a 
todos os nossos enfermeiros, auxiliares 
e técnicos de enfermagem, a equipe da 
Qualidade preparou uma ação surpresa 
no dia (18) na Hematologia e na UTI. 
Representando todos os profissionais, as 
selecionadas, receberam uma carta de 
agradecimento e uma flor, um girassol, 
cujo significado simboliza a luz, o calor, 
lealdade, entusiasmo, sentimento 
de conforto e felicidade que esses 
profissionais proporcionam aos nossos 
pacientes.

Novo vídeoRadioterapia em festa

Adorno Zero

Enfermagem
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Integração

Os novos colaboradores   participaram   
da integração na biblioteca no dia 03 
e 17 de maio. O Hospital de Câncer de 
Pernambuco deseja sucesso em seus 
novos desafios. Sejam todos bem-vindos 
à Família HCP! 

DIVULGAÇÃO HCP IMAGENS

Jornal em versão digital

hcp.org.br/jornalcomunica

DIVULGAÇÃO HCP IMAGENS

Conheça mais
na Intranet

DOAÇÃO
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A aparência tecnológica e a 
variedade de sabores fizeram com 
que os cigarros eletrônicos e os 
narguilés ganhassem espaço entre 
os jovens. Porém, os dispositivos 
expõem o usuário, de forma igual ou 
superior ao cigarro convencional, ao 
tabaco, substâncias cancerígenas 
e citotóxicas (potencialmente 
causadoras de doenças pulmonares 
e cardiovasculares). Para fazer esse 
alerta, o HCP inicia neste Junho Branco, 
mês em atenção ao câncer de pulmão.  

Confira matéria completa na intranet. 

Junho Branco

JUNHO BRANCO
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