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JORNAL 
interno

“Ter atitude é cuidar da saúde”, é com 
essa campanha que o HCP entra no 
Novembro Azul, para estimular o cui-
dado com a saúde do homem, mais 
fortemente o cuidado com o câncer de 
proposta, o segundo mais comum en-
tre os homens no Brasil (atrás apenas 
do câncer de pele não-melanoma). E 
você, homem, foi ao médico este ano? 
Se tem 45 anos ou mais, procure um 
urologista. 

CAMPANHA
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O HCP fez parte do Mova-se Running Re-
cife 2021 em atenção ao câncer de mama. 
O evento aconteceu em dois dias, sendo 
o primeiro em 23/10, no Paço Alfândega, 
com palestras informativas e debates, e 
contou com a presença do coordenador 
do departamento de Cirurgia Pélvica HCP, 
dr. Vandré Carneiro falando sobre câncer 
hereditário.
No dia 24 de outubro, no Recife Antigo, a 
corrida Mova-se Running pintou de rosa o 
bairro mais charmoso da cidade e reabriu 

o calendário de corridas de rua do Re-
cife. Foram percursos de 5 e 10 km para 
os apaixonados pela prática esportiva, 
realizado dentro de um rigoroso proto-
colo de convivência com a COVID-19.
A equipe de comunicação e marketing 
do HCP atuou desenvolvendo ações 
internas e externas com o objetivo de 
engajar colaboradores e participantes 
para a programação e, ainda, promover a 
imagem da instituição enquanto hospi-
tal referência no tratamento de câncer. 
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QUALIDADE

Reforma finalizada, foi no último sába-
do (23) a inauguração oficial da urgência. 
O momento contou com a presença dos 
doadores responsáveis pela requalifica-
ção, as empresas Metropolitana e Ro-
doviária Caxangá, especialmente a ma-
triarca, a senhora Niege Rossiter Chaves. 
“Minha mãe tem muito amor pela vida. 
Ao ser diagnosticada com câncer, há 
12 anos e, depois, receber a importan-
te notícia da cura, quis retribuir para a 
sociedade e, assim, a filantropia entrou 
em nossas vidas. Também entendemos 
que é uma forma de cuidar dos nossos 
mais de dois mil colaboradores e seus 
familiares, que podem precisar do servi-
ço do HCP”, explica Paulo Chaves Júnior, 
empresário. 
Com 280 m² e 34 leitos divididos nas 
áreas verde, amarela e vermelha e, ain-
da, espaço para acomodação de novas 
macas, se necessário, a urgência do HCP 
tem capacidade de atendimento para 
1.500 pacientes por mês.  A obra foi rea-
lizada pela empresa Tecnocom Engenha-
ria.

Urgência 



SIPATMA 

“Cuidando de si para cuidar do próximo” 
foi o tema da Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes de Trabalho (SIPATMA), 
organizada pela CIPA. O evento contou 
com cinco palestras informativas que 
tiveram entre os temas: competências 
socioemocionais no trabalho, gerencia-
mento de resíduos de saúde, como li-
dar com o estresse e a ansiedade, entre 
outros.

Workshop

VNI na Prática Clínica foi o tema do 
Workshop de Fisioterapia realizado com 
o objetivo de aprofundar os conhecimen-
tos dos participantes quanto a indicação 
e a contraindicação da VNI (ventilação 
não-invasiva). O evento de parceria com 
a Faculdade de Comunicação Tecnoló-
gica e Turismo de Olinda (FACOTTUR) e 
UNINASSAU Paulista, contou com a par-
ticipação de profi ssionais e acadêmicos 
da área. 

Novidades 

Essa semana lançaremos dois instru-
mentos superimportantes para nossa 
instituição. Para proporcionar um am-
biente de trabalho mais harmônico, pau-
tado em um relacionamento ético, foi 
elaborado o Manual de Conduta e Ética. 
Este material reforça o compromisso em 
estabelecer os valores éticos e morais 
que deverão nortear as políticas e con-
dutas profi ssionais. A nossa Ouvidoria 
interna também irá agregar por possibi-
litar que nossos colaboradores tenham 
um canal exclusivo para sugestões, elo-
gios, críticas, denúncias, reclamações, 
tudo de forma confi dencial e sigilosa.

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

Em dia de reinauguração da unidade do 
Arco-Mix no bairro da Cohab, no Cabo 
de Santo Agostinho, a equipe do HCP 
foi recebida em clima de muita alegria 
para a entrega do Troco Solidário. Com 
o valor de R$ 56.377,46, será possível a 
aquisição de próteses mamárias para 
pacientes que passaram pela mastecto-
mia, cirurgia de retirada da mama para 
tratamento contra o câncer de mama.

O fi sioterapeuta e aluno do Programa 
de Pós-Graduação Interinstitucional em 
Saúde Integral do IMIP com o HCP na 
modalidade doutorado, Donato da Silva 
Braz Júnior, teve seu estudo publicado 
na renomada revista internacional Res-
pirology.  O artigo mostrou que pacien-
tes com Covid-19 em situação crítica 
e em tratamento com Ventilação Man-
datária Intermitente (VMI), tinham um 
risco de 10 vezes maior de morte em 
comparação a pacientes não ventilados 
mecanicamente. Outro ponto estudado 
foi sobre fatores que infl uenciaram na 
mortalidade de pacientes gravemente 
doentes pelo coronavírus. 

Troco Solidário 

Respirology 
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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
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Idealizada pelo Empório Barrozo, Gastro 
Bar na Rua da Aurora, a Exposição Foto-
gráfi ca De Peito Aberto já está disponível 
para visitação do público. A ação faz par-
te do Outubro Rosa e conta com a par-
ticipação de seis pacientes do HCP que 
tiveram câncer de mama. O projeto tem 
como fotógrafo Moisés Jorge, produção 
visual de Patrícia Góes e texto da jorna-
lista Natascha Costa. A exposição pode 
ser conferida até o dia 21 de novembro, 
de quarta a domingo, a partir das 14h. 
No local, os frequentadores poderão re-
alizar doações HCP através de QRCOD’s 
expostos na galeria. 
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Pélvis 

A Rede Feminina articulou mais uma 
doação importantíssima para o HCP. O 
ambulatório de cirurgia pélvica acaba de 
receber um novo bisturi eletrônico, equi-
pamento indispensável para os procedi-
mentos realizados no setor. O valor de 
cerca de R$ 7 mil foi doado pela empresa 
Max Soluções Inteligentes.   


