
A matéria principal da segunda edição do 
Comunica HCP tem um objetivo muito 
especial - agradecer o empenho, amor e 
carinho depositado pela Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Pernambuco nes-
ses 75 anos de dedicação a nossa insti-
tuição. Em destaque, queremos ressaltar 
a importância desses “Anjos de Bata Rosa” 
na assistência aos pacientes durante a 
pandemia. Os voluntários precisaram se 
reinventar e mostram que, mesmo nas 
difi culdades, o amor ao próximo supera 
qualquer barreira.

Presando pela segurança dos cerca de 300 
voluntários, a maioria grupo de risco da 
Covid-19, a Rede Feminina atualmente tra-
balha com 50 pessoas de forma presencial. 

Já os que precisam fi car em casa, aju-
dam como podem, a exemplo do setor 
de confecção de perucas, que continua 
atuando remotamente. E o que dizer da 
continuidade dos serviços essenciais 
– os pacientes continuam recebendo 
cestas básicas e medicamentos, assim 
como outros itens necessários para 
a continuidade do tratamento, graças 
ao bazar e as 
ações de cap-
tação de do-
ações, essas 
que não aju-
dam só os pa-
cientes, mas 
também auxi-
liam a nossa 
instituição nas 
necessidades 
e, em especial, no crescimento. Muita 
gratidão por esse incrível trabalho de 
solidariedade e amor aos que precisam.

Um agradecimento de toda a equipe 
HCP aos integrantes da Rede Feminina.

AGRADECIMENTO

Nosso eterno amor e admiração
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“Tenho orgulho de 
pertencer ao HCP. 
Orgulho em fazer 
parte dessa história, 
construída e renovada 
todos os dias quando 
encontro vocês, guerreiros 
HCP, em reuniões, nos corredores, em 
visitas nas áreas. Guerreiros envol-
vidos e comprometidos em acolher 
e cuidar com carinho das pessoas”. 
Cláudia Barbosa, superintendente 
administrativa do HCP. 
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A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho (CIPA) está 
comprometida em promover a se-
gurança do trabalhador. Nos últimos 
meses o grupo está envolvido nas si-
nalizações de velocidade máxima pelo 
hospital, colagem de fi ta antiderra-
pante nas rampas e escadas, avaliação 
e solicitação de manutenção em locais 
com risco de acidentes, e palestras e 
campanhas educativas. Os cipeiros 
também estão sendo capacitados para 
formar a Brigada de Incêndio.

Energia do Bem
Parceria entre a Celpe e o HCP, a cam-
panha Conta do Bem é mais uma opor-
tunidade para ajudar no tratamento do 
paciente com câncer.  É simples e fácil. 
O valor escolhido será acrescido na sua 
conta de energia mensalmente. 

SOLIDARIEDADE

Matéria completa em 
www.hcp.org.br

HCP ganha Ventra
da Tramontina

Somos só gratidão à Tramontina! A em-
presa nos benefi ciou com o Ventra - 
equipamento de suporte respiratório 
transitório. A marca teve essa iniciativa no 
início da pandemia para auxiliar os hospi-
tais em situações de emergência. Aqui no 
HCP o Ventra será utilizado na urgência 
do hospital para estabilização respirató-
ria do paciente crítico. Para utilização do 
equipamento, nossos profi ssionais estão 
participando de um treinamento técnico.

Conheça mais no site. 
www.hcp.org.br

Fruto de muito 
trabalho e dedi-
cação da equi-
pe de Marketing 
e Comunicação, 
acabamos de 
lançar a 1ª edição 
da Revista HCP, mais um canal de co-
municação que contempla as realiza-
ções da instituição. O exemplar, que 
será divulgado semestralmente, busca 
ser uma ferramenta de relacionamen-
to com parceiros e doadoras, mas, 
principalmente, uma oportunidade 
para compartilhar com toda a socie-
dade o grande trabalho que desen-
volvemos por aqui, tudo isso graças a 
participação e empenho de cada um 
de vocês, colaboradores.  

Confi ra a primeira edição da Revista 
HCP acessando o site hcp.org.br.

CONQUISTA

CIPA

HCP lança 1ª edição
da Revista HCP 
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    www.hcp.org.br
    /sigahcp
    /sigahcp
    /hcppernambuco

Registro Hospitalar de 
Câncer do HCP é destaque 
em evento nacional 

Nosso Registro Hospitalar de Câncer 
(RHC), núcleo da Gerência de Tecnologia 
da Informação (TI), foi a única instituição 
que teve trabalho aprovado, em modo 
apresentação, no estado de Pernambu-
co, durante o XXI Congresso da Asso-
ciação Brasileira de Registros de Cân-
cer – ABRC, realizado online, em abril.  
O tema apresentado foi “A importância 
da Celeridade na Coleta de Dados Epi-
demiológicos no RHC”, o qual destacou 
a importância da adequada utilização de 
recursos diagnósticos, terapêuticos e de 
informação cada vez mais complexos 
para o controle do câncer.

O nosso Núcleo de Registro Hospitalar 
de Câncer é pioneiro na implantação do 
RHC no estado e possui acervo de 119.130 
casos registrados no Banco de Dados 
SISRHC, relativos aos anos de 1995 a 
2019, inclusive, destacando-se como a 
primeira instituição de Pernambuco a 
fi nalizar a tabulação dos dados de cân-
cer relativos ao ano de 2019, conforme 
preconiza o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA).

Atualmente o Núcleo é formado por cin-
co profi ssionais: A Coordenadora, Apa-
recida Lima; as Registradoras: Adriane 
Cadete, Daisy Lopes, Fabiana Patrício, 
Maria Raphaela Maia (todas capacitadas 
pelo INCA) e, a jovem aprendiz, Kaline 
Nascimento.

Uma beleza só. É assim que está a sala 
de convivência dos nossos auxiliares de 
serviços gerais. Agora essa equipe show 
tem um espaço para armazenar os seus 
equipamentos, descansar, fazer suas re-
feições e socializar. O espaço é amplo e 
dispõe de 13 poltronas, banheiro mascu-
lino e feminino, além de armários para 
todos os ASG’S. Essa turma está muito 
chique, não é? 

ASG’S do HCP ganham 
sala de convivência

ACONTECEU NO HCP

Quadros elétricos e
cobertas requalifi cadas

Contribuição com Propósito Defi nido 
(CPD) - situação onde um doador ou 
um grupo de doadores reúnem-se para 
arrecadar verba com objetivo específi -
co. É por meio dessa ação do bem que 
fi nalizamos a requalifi cação de 89 qua-
dros elétricos e estamos executando a 
manutenção de duas cobertas, sendo 
elas no bloco 05 (ambulatórios – prédio 
amarelo) e bloco 08 (radioterapia). Jun-
tas, as duas ações proporcionam maior 
segurança e qualidade para todos os 
usuários.
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Jornal em
versão digital

hcp.org.br/jornalcomunica

VOCÊ SABIA?

Central de Doações
arrecada R$ 130 mil/mês

Desde 2019, graças às doações da 
campanha Troco Solidário, da rede de 
supermercados Arco-Mix, temos uma 
central de doações dentro da institui-
ção. Isso mesmo, o setor de telemarke-
ting do HCP fi ca no prédio amarelo, 
próximo ao Recursos Humanos (RH) e 
funciona de segunda a sexta-feira, das 
7h às 19h30. São nove operadoras, uma 
supervisora e uma assistente de co-
brança, responsáveis por captar, atra-
vés de ligações, doações para ajudar 
nos ajudar a cobrir os custos da insti-
tuição. Mensalmente são responsáveis 
por arrecadar cerca de R$ 130.000,00. 
O setor funciona no ramal 8290. 

Temos uma Comissão de 
Gestão Ambiental do HCP

Você sabia que temos um grupo res-
ponsável por administrar todos os pro-
cessos relacionados ao gerenciamento 
dos resíduos aqui do HCP? É a Co-
missão de Gestão Ambiental, vincula-
da à Superintendência Administrativa, 
criada em 2019 para cuidar de aspec-
tos relacionados a gestão ambiental, 
apoiada em ações de sustentabilidade 
econômica, social, ambiental e educa-
cional. Uma das principais ações foi a 
criação da Política Ambiental do HCP, 
visando a correta gestão dos resíduos 
gerados por aqui. A Comissão é for-
mada por integrantes do SESMT, CCIH, 
gerência de enfermagem, superinten-
dência administrativa, patologia, quali-
dade, higienização e manutenção. 

Uniformizados

Equipe linda, dedicada e uniformizada. É 
assim que podemos defi nir os colabora-
dores da segurança (supervisão), maquei-
assim que podemos defi nir os colabora-
dores da segurança (supervisão), maquei-

ros, manutenção, apoio, rouparia, hi-
gienização, nutrição e transporte, que 
já atuam com novos uniformes. Logo 
mais outros setores também vão rece-
ber os seus. Muito legal, não é? 

DESTAQUE DO MÊS
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