
PUBLICAÇÃO DO
HOSPITAL DE CÂNCER
DE PERNAMBUCO
Edição 17 | Agosto/2022

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

JORNAL
interno

REFORMA

As obras da enfermaria São Lucas 
Térreo, específi ca para atender 
pacientes da ortopedia, foram 
concluídas e o espaço foi entregue no 
dia 20 de julho. A enfermaria que por 
dois anos funcionou exclusivamente 
para receber casos de Covid-19, agora 
conta com mais conforto e segurança, 
graças às melhorias estruturais. Essa é 
primeira obra de grande porte realizada 
pela equipe interna do HCP, inclusive o 
investimento que também teve o apoio 
da Rede Feminina.
Ao todo, são 17 leitos em cinco 
enfermarias, além de postos de 
enfermagem, sala de utilidades e sala 
de repouso para funcionários. Vale 
destacar a acessibilidade projetada para 
os banheiros, além dos ar-condicionados 
novos, piso de porcelanato e toda a 
parte elétrica refeita. 
“A reforma foi um grande desafi o que 
aceitamos e agora estamos entregando. 
Os benefícios para os pacientes vão 
além de um espaço mais confortável. 

São mudanças que proporcionam 
mais segurança, como por exemplo, as 
barras de apoio colocadas em todos 
os banheiros”, disse Renan Cassimiro, 
gerente administrativo. O departamento 
de Projetos do HCP foi responsável por 
elaborar o projeto da reforma.

Em uma breve reunião para celebrar a 
entrega da enfermaria agora reformada, 
Dra. Claudia Barbosa, superintendente 
administrativa, agradeceu a todos que 
fi zeram parte de mais essa conquista. 
Estavam presentes os colaboradores 
da manutenção, elétrica, engenharia e 
hotelaria.
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Para a realização de hemotransfusão, 
os pacientes agora contam com 
um novo espaço para realização 
do procedimento. O salão C de 
quimioterapia agora possibilita a 
esses pacientes um maior conforto e 
agilidade nos processos de transfusão 
de sangue. “É uma mudança muito 
signifi cativa que visa um cuidado 
a mais para esses pacientes, num 
ambiente mais tranquilo e, sem 
dúvidas, um tempo de espera bem 
menor do que era antes. Para nossa 
equipe também foi um ganho no 
atendimento e no ato da coleta”, explica 
Austriele Amaral, coordenadora de 
enfermagem da Agência Transfusional

Confi ra a matéria completa na intranet. 

Hemotransfusão

NOVO ESPAÇO
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HCP conclui obras da 
Enfermaria São Lucas Térreo
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DOAÇÃO

Na superintendência de ensino e 
pesquisa, no último dia 14 de julho, 
reuniram-se os integrantes da gerência 
de convênios e projetos, gerência de 
enfermagem e as empresas Pickcells e 
OXY.SOCIAL.  O objetivo foi apresentar 
os resultados preliminares da imersão 
diagnóstica realizado pela OXY.
SOCIAL junto à gestores estratégicos 
e, ainda, debater sobre o andamento 
da implantação da prova de conceito 
e inventário em patologia digital que 
está sendo realizada por um scanner 
digitalizador de lâminas da Pickcells, 
na patologia do HCP. As duas atividades 
são uma iniciativa conjunta como 
primeiro passo para um laboratório de 
inovação aqui na instituição.
O laboratório faz parte da visão 
estratégica voltada para resolução 
de problemas e desafi os. “O objetivo 
é que possamos contar com uma 
estrutura pensada para gerar condições 
favoráveis para que a inovação ocorra”, 

destaca o superintendente de ensino e 
pesquisa, Dr. Guilherme Costa.
“Uma das principais características 
de um Laboratório de Inovação é o 
foco no usuário, a sistematização do 
conhecimento da equipe e a capacidade 
de conectar pessoas e estruturas para 
construção de soluções”, reforça Patrícia 
Menezes, gerente de convênios e projetos”. 
O principal objetivo de um laboratório 
de inovação é solucionar problemas da 
maneira mais efi ciente possível.
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HCP vai criar laboratório de inovação
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Coral Ressoar

Após dois anos de pausa devido à 
pandemia da covid-19, o Coral Ressoar 
do HCP, formado por pacientes 
laringectomizados, retomaram às 
apresentações musicais no último dia 
27 de julho, no jardim dos ambulatórios. 
A data marcou o encerramento da 
campanha nacional Julho Verde, mês de 
conscientização e combate ao câncer de 
cabeça e pescoço.

Startup

A equipe de marketing ficou em 3º lugar 
no Startup Way Health Saúde do Futuro, 
evento realizado pelo SEBRAE e a FOZ 
- Centro de Inovação, em parceria com 
a Faculdade Pernambucana de Saúde 
e o IMIP. O evento foi realizado com o 
objetivo de criar soluções inovadoras 
para o mercado de saúde, tinha doze 
grupos participantes.   Como projeto de 
inovação, a equipe do HCP desenvolveu 
um projeto de aplicativo que, quando 
finalizado, tem o propósito de melhorar 
a integração entre os pacientes e os 
profissionais da assistência. 

Multiprofissional

A seleção pública da Associação 
Hospitalar Moinhos de Vento em conjunto 
com o PROADI-SUS, do Ministério da 
Saúde, divulgou a lista dos aprovados 
para o curso de especialização em 
preceptoria multiprofissional na área da 
saúde na qual contemplou profissionais 
das áreas da fisioterapia, nutrição e 
serviço social do HCP. O resultado é mais 
uma conquista para o ensino e pesquisa 
da instituição.
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Troco Solidário 1

Na última terça-feira (19), recebemos mais 
um cheque da rede de supermercados 
Arco-Mix, através da campanha Troco 
Solidário. O valor arrecadado no mês de 
junho foi de R$ 72.520.16, que viabilizará 
a compra de fraldas geriátricas para 
os pacientes.  A entrega foi realizada 
na unidade do Arco-Mix no bairro de 
Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. 
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Troco Solidário 2

Na unidade de Limoeiro, agreste  pernambucano, 
recebemos do Novo Atacarejo, mais um 
parceiro da campanha Troco Solidário, a 
quantia de R$ 103.330,60, referente ao troco 
doado pelos clientes no ato da compra. O 
valor arrecadado é utilizado mensalmente para 
completar os custos da instituição. 
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Troco Solidário 3

Agora temos novos parceiros na campanha 
Troco Solidário. O supermercado Hiperbom, 
localizado na PE 22, Caetés e Alto da 
Bondade; e o Atacarejo IdealMix, em Olinda, 
abraçaram o HCP. Conheça os novos 
parceiros em @hiperbom_supermercado e @
idealmixatacarejo.
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LGPD

Estamos empenhados em implantar 
todas as orientações da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) na instituição, 
assim como nas unidades que compõem 
o HCP Gestão.  Gestores e colaboradores 
estão sendo capacitados no tema da 
privacidade de dados e uma série de 
conteúdos com orientações de como 
todos devem agir no ambiente de 
trabalho estão sendo compartilhadas 
nos meios de comunicação interna, 
como intranet, lista de transmissão e 
e-mail. Acompanhe!
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Conheça mais
na Intranet


