
Marcando o início das obras de recupe-
ração do prédio anexo, com recursos de 
subvenção social concedida pelo Governo 
de Pernambuco, o governador Paulo Câ-
mara, a vice-governadora Luciana San-
tos e o secretário de saúde André Longo, 
estiveram no HCP no último sábado (14). 
Os recursos serão destinados a equipar a 
unidade e concluir a recuperação do pré-
dio desativado após incêndio ocorrido em 
2014. O HCP já recuperou o pavimento tér-
reo do prédio anexo, onde hoje é o novo 

Centro de Quimioterapia. 
Com a subvenção, será possível recu-
perar os demais pavimentos do pré-
dio, onde funcionarão o novo Centro de 
Transplante de Medula Óssea – TMO, 24 
leitos para hematologia, 20 leitos de UTI, 
um novo centro cirúrgico com 12 salas 
e a central de material de esterilização, 
além de 13 leitos da sala de repouso. A 
previsão é de que até dezembro deste 
ano a reestruturação do prédio esteja 
concluída.
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CÂNCER DE MAMA

Preparada pelo departamento de Co-
municação e Marketing do HCP, você 
pode conferir a mais nova campanha 
da instituição – Fera HCP - nas esta-
ções de metrô do Recife, e nos painéis 
de led das empresas Stampa (José 
Bonifácio e Rosa e Silva), Trend Mídia 
(Cais de Santa Rita e Abdias de Carva-
lho) e Mude (orla de Boa Viagem). Par-
ceiros do HCP, estão junto com a nos-
sa instituição na missão de oferecer 
tratamento de qualidade ao paciente 
com câncer.  

Com o objetivo de estimular o cuidado 
com a saúde das mamas em todos os 
meses do ano, o HCP ampliou a sua ofer-
ta diária de mamografias de 50 para 70 
senhas desde o mês de agosto e lança a 
campanha “Outubro Rosa o Ano Inteiro”. 
Para agendar, as mulheres precisam ter 
40 anos ou mais e não ter feito a última 
mamografia a menos de um ano. 
Para facilitar a marcação dessas consul-
tas, a startup Recifense TI Saúde entrou 
nessa parceria e disponibilizou uma pla-
taforma de marcação de mamografias 
online, que pode ser acessada pelo link 
hcp.org.br/outubrorosa. Basta preencher 
o cadastro, escolher a data e o horário 
do exame e, em seguida, aguardar a con-
firmação do agendamento por e-mail. 
No dia e hora marcada a paciente deve 
procurar o serviço de Raio-x do HCP. 

CAMPANHA

Na Vista do Povo
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Outubro Rosa 
o Ano Inteiro 

“No HCP você percebe 
aquele movimento de 
voluntários e funcio-
nários que, muitas ve-
zes, se confundem pela 
igual dedicação. O hospital 
é formado por duas famílias, uma 
verde e outra rosa, que se misturam e 
se completam para minimizar o sofri-
mento e oferecer um tratamento dig-
no ao paciente. Deus que nos colocou 
aqui para amar e oferecer amor ao 
próximo. É perceptível o comprometi-
mento de todos. O HCP é vida, amor, 
respeito, solidariedade e perdão”. 
Maria da Paz, presidente da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer.



Consultoria Deloitte   

Gestores do Hospital de Câncer de Per-
nambuco (HCP) e HCP Gestão reuni-
ram-se com o conselho administrativo 
e fiscal da Sociedade Pernambucana 
de Combate ao Câncer (SPCC) na ma-
nhã da última segunda-feira (30) para 
o lançamento da construção do novo 
Planejamento Estratégico, que será re-
alizado em parceria com a consultoria 
Deloitte Brasil, com foco na sustentabi-
lidade econômico-financeiro HCP/SPCC. 
Seguindo todas as regras que o mo-
mento pandêmico ainda pede, o evento 
aconteceu na biblioteca, com transmis-
são online. Ao todo, mais de 60 pesso-
as acompanharam esse momento, que 
marca o início de novos rumos na gestão 
do hospital.   

Ergonomia em pauta 

Colaboradores participaram da 2ª turma 
da aula de ergonomia, promovida pelos 
setores da Qualidade e SESMT. O encon-
tro foi voltado para profissionais da en-
fermagem e secretárias dos ambulató-
rios com o objetivo de promover um dia 
a dia mais satisfatório e menos estres-
sante. A ergonomia estuda a relação dos 
equipamentos, bem como as condições 
de trabalho com o ser humano. 

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

Nos últimos dias 27 e 28 de agosto, o 
HCP sediou a primeira Jornada de En-
fermagem Oncológica da Residência. O 
evento foi organizado pela própria equi-
pe de residentes e buscou abordar a 
atuação da enfermagem na oncologia. 
Em razão da pandemia, o evento foi res-
trito para convidados, entre ouvintes e 
palestrantes. Entre os temas abordados: 
inserção no mercado de trabalho pós-
-residência e perspectiva de futuro no 
campo da oncologia; radioterapia; cui-
dados paliativos; e oncologia pediátrica. 

Jornada de Enfermagem 
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Colaborador,

Envie sua sugestão 
para 

comunica@hcp.org.br
e participe do jornal.

Jornal em
versão digital

hcp.org.br/jornalcomunica

MURAL DA GRATIDÃO

Instagram

Parabéns Equipe Top do HCP
@claudia.beltrao

Parabéns que Deus abençoe toda essa 
equipe maravilhosa. Amo Muito.
@leyslanesoares

Parabéns pra todos vocês voluntários, 
que trabalham com amor ao próximo.
@wellingtonazeve

Parabéns a todos os psicólogos, em 
especial a Dr. Nildienny, que esteve 
presente durante o meu tratamento e 
me ajudou muito. 
@nalvacorreia_

Parabéns a todos esses profissionais 
maravilhosos ,especialmente a Édla, 
que cuidou tão bem e com tanto ca-
rinho da minha filha. Deus os abençoe.
@ivaneidemarcolino

Parabéns a todos nutricionista do HCP. 
Vocês são anjos na vida dessas pesso-
as. Cuidaram muito bem do meu espo-
so Rogério. Meu respeito e admiração.
@amorim_lucineide
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Rede de solidariedade  

Receber um bolinho de chocolate com 
amor é alegria em dobro. Os pacientes 
e acompanhantes receberam, na On-
cologia Clínica, bolinhos da marca Bau-
ducco. A entrega foi feita pelas mãos da 
Rede Feminina, nosso grupo voluntário. 
Os lanches são fruto de uma doação 
feita pela CasaRosa, instituição que aju-
da mulheres com câncer de mama em 
Pernambuco. A ONG é parceira da Rede 
Feminina e, por isso, ajuda com doações 
quando é preciso.
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O Bazar Solidário, com produtos doados 
pela Receita Federal, continua a todo va-
por. Em um ano atípico como 2021, no 
qual ainda vivemos em meio à pande-
mia, o HCP vem conseguindo realizar o 
evento inteiramente online e de forma 
democrática. O melhor de tudo isso, 
além do objetivo principal que é ajudar 
o HCP, está sendo a união motivada pela 
empolgação dos colaboradores, tanto do 
HCP quanto do HCP Gestão e da Rede 
Feminina. Você já fez as suas compras?  

Bazar HCP   
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Facebook

Muito bem. O HCP precisa de ajuda. É 
muita luta. Obrigado a todos que fa-
zem parte desse trabalho.
@José Carlos 

Cada história uma Vitória e exemplo de 
superação e resiliência, um trabalho 
magnífico do serviço de fonoaudiolo-
gia, parabéns por tudo.
@Anne Pereira Barbosa

Parabéns a todos o profissionais mul-
tidisciplinar desta instituição que é o 
HCP e, em especial, a minha médica 
Dra. Ana Carolina Branco. Obrigada Dra. 
por cuidar tão bem de mim e todos 
que passam por suas mãos     
@Andrea Mota


