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O ano novo já começou e, com ele, 
a campanha de janeiro faz alusão 
ao mês do câncer de colo do útero, 
também chamado de câncer cervical. 
A doença é a terceira mais frequen-
te em mulheres brasileiras, segundo 
dados do Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), além de ser a quarta causa de 
morte no sexo feminino por esse tipo 
de câncer. Em razão disso, o HCP re-
força a importância da prevenção, que 
consiste na vacinação contra o Papi-
loma Vírus Humano (HPV), principal 
causa do câncer de colo de útero, e 
na realização do exame preventivo – o 
Papanicolau – em mulheres de 25 a 64 
anos de idade e que já tenham inicia-
do a vida sexual.

CAMPANHA

Janeiro Verde
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A equipe de cirurgia oncológica do HCP 
participou do XV Congresso Brasileiro de 
Cirurgia Oncológica, onde teve quatro arti-
gos aceitos dentre os 10 melhores avalia-
dos. Um deles foi classificado em primeiro 
lugar no Prêmio Fernando Gentil de Incen-
tivo e Pesquisa em Cirurgia Oncológica na 
categoria Apresentação Oral.
Intitulado de “Avaliação da Expressão de 
Marcadores da Ativação Plaquetária e Sua 
Correlação com a Tumorigênese e Progres-
são Tumoral em Pacientes com Câncer 
Gástrico”, o artigo tem autoria de Jeronimo 
Paulo Assis; Mario Rino Martins; Rogerio 
Luiz dos Santos; Luciana Mata da Silva; 
Cecília Araújo Carneiro Lima; Leuridan Ca-
valcante Torres; Nora Manoukian Forones, 
todos do corpo médico do HCP. O estudo 
aprofundou-se na descoberta de novos 
marcadores que possam ser aplicados na 
prática clínica, impactando no tratamento 
e, principalmente, no prognóstico do pa-
ciente com câncer gástrico.
Segundo o doutorando Jeronimo Assis, 
para a pesquisa, foi realizada a coleta de 
sangue de pacientes com diagnóstico de 
câncer gástrico e de pessoas saudáveis 
para avaliar os níveis de mediadores solú-
veis de pacientes com diagnóstico de cân-
cer gástrico e de pessoas saudáveis para 

avaliar os níveis de mediadores solúveis 
de ativação plaquetária.
O trabalho tem muito a agregar ao HCP, 
pois evidencia a qualidade dos estudos 
realizados na instituição, especialmen-
te pela Dinter UNIFESP/HCP, Programa 
de Pós-Graduação Interinstitucional 
em Medicina Translacional com a Uni-
versidade Federal de São Paulo – UNI-
FESP/EPM, na modalidade doutorado. 
De acordo com Dr. Guilherme Costa, 
superintendente de Ensino e Pesquisa, 
artigos como o desenvolvido pela equi-
pe de cirurgia oncológica, demonstram e 
solidificam o ensino e pesquisa no HCP. 

ACONTECEU NO HCP

Pesquisa desenvolvida no HCP
ganha prêmio em cirurgia oncológica
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Após uma longa batalha iniciada quando 
foi infectado pela Covid-19 em outubro 
de 2020, o médico paliativista do Hos-
pital de Câncer de Pernambuco (HCP), 
Dr. Luiz Henrique Campelo, está pronto 
para retornar às atividades na instituição 
a partir a partir deste mês.  Há um ano, 
Dr. Luiz Henrique foi desenganado pela 
medicina depois de ter desenvolvido um 
quadro grave da doença. Ele conta que 
na fase mais crítica teve 98% de com-
prometimento pulmonar e que, por isso, 
precisou passar por um tratamento in-
tensivo.
Foram 62 dias de internação, dentre os 
quais ele foi submetido a uma terapia 
utilizada na UTI chamada ECMO. “Meu 
pulmão estava tão inflamado que não fa-
zia as trocas gasosas. A máquina cumpria 
toda a função do pulmão”, relata. Um dos 
momentos mais difíceis durante a inter-
nação do especialista foi quando entrou 
em coma induzido, sendo entubado por 

De volta à rotina

45 dias. Naquele período, Dr. Luiz Henri-
que, também conhecido como Lula pela 
família e amigos, perdeu aproximada-
mente 40 kilos. 
O médico acrescenta que, com tantos 
anos de experiência cuidando das pes-
soas, “estar do outro lado” foi desafiador 
e, ao mesmo tempo, transformador. “Me 
ver no próprio leito fez com eu desse 
ainda mais valor aos pequenos momen-
tos e a me colocar mais no lugar do ou-
tro. Mudou o sentido de tudo”, declarou. 
Agora, Dr. Luiz tem motivos de sobra 
para comemorar. Em reabilitação física, 
aos poucos, está voltando à rotina, aten-
dendo no consultório particular e fazen-
do suas atividades como antes. Para 
2022, ele só tem gratidão pela nova vida 
e não vê a hora voltar para o HCP, como 
ele mesmo diz: “O hospital que amo tra-
balhar e me sinto querido por todos”. 
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Conclusão da residência

A reta fi nal de 2021 no HCP também foi 
marcada pelas apresentações dos tra-
balhos de conclusão de curso dos resi-
dentes. Certamente, todos os estudos 
trouxeram temas relevantes e que têm 
muito a agregar. Em ordem, se apresen-
taram: Dr. Marcelo Augusto, do progra-
ma de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Em 
seguida, Dr. Augusto Amorim, do Progra-
ma de Oncologia Cirúrgica; Dra. Gabriela 
Calado, Programa de Mastologia; Dr. Lu-
cas Montarroyos, Programa de Patologia; 
Dra. Marcella Falcão, Programa de Anes-
tesiologia; Dr. Gabriel Lotero, Programa 
de Patologia. 

Gincana do Bem 

O HCP participou da 20ª Gincana do Bem, 
ação que é promovida anualmente pelo 
Arco-Mix e Atacarejo Arco-Vita. Foram 
quatro toneladas de alimentos doados 
à nossa instituição. O evento benefi ciou 
várias entidades com uma grande quan-
tidade de alimentos. “Uma doação muito 
importante para o HCP, um hospital que 
alimenta milhares de pessoas por dia e 
que conta com a ajuda da sociedade”, 
pontuou Juliane Carvalho, gerente de 
captação de recursos.

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

A semana do Natal é sempre mágica e 
de muitos simbolismos. Para celebrar 
a data, os colaboradores do HCP foram 
surpreendidos com uma apresentação 
musical no refeitório, durante o almoço 
especial de Natal. As melodias fi caram 
por conta da orquestra Uninassau, que 
se disponibilizou a vir tocar para todos.  
Na mesma semana, a Rede Feminina e o 
grupo Renascer organizaram uma cantata 
de Natal, no jardim da instituição. A ação 
chamou atenção dos pacientes que, no 
mesmo dia, também assistiram a uma 
peça teatral natalina. 

O Programa de Educação Permanente 
em Cuidados Paliativos do Hospital de 
Câncer de Pernambuco (HCP) chegou ao 
fi m após quase um ano de aprendizados 
voltados para profi ssionais da saúde, 
com aulas divididas em módulos teóri-
cos e módulos práticos. A capacitação 
foi viabilizada pelo Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e 
fez com que a instituição desse o pri-
meiro passo para a formação de dezenas 
de profi ssionais no serviço de cuidados 
paliativos.

Natal no HCP

Pronon
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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

REDE FEMININA
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Fundado em 1995 no HCP, a Agência 
Transfusional tem um papel fundamen-
tal na assistência à saúde do paciente. 
O setor é responsável pela transfusão 
de sangue e de hemocomponentes (pro-
dutos extraídos do sangue) em pacien-
tes oncológicos conforme a solicitação 
médica. Em parceria permanente com a 
Fundação de Hematologia e Hemotera-
pia de Pernambuco (Hemope), a Agência 
Transfusional do HCP realiza de 600 a 
700 transfusões ao mês e funciona 24 
horas por dia. O principal objetivo do se-
tor é possibilitar o tratamento com san-
gue em quem mais precisa. 

Você Sabia? 

Natal Solidário

O que você faz com R$ 10,00? 
Aqui no HCP você pode adquirir uma 
moto e, ainda, ajudar no dia a dia do 
nosso paciente. Iniciativa da Rede Fe-
minina, uma moto Okm e um capacete 
serão sorteados no dia 29/01/22. Para 
participar, você deve adquirir o seu nú-
mero com o voluntariado ou no setor de 
captação de recursos. O valor arrecada-
do será utilizado para a compra de um 
veículo utilitário para a locomoção dos 
pacientes que precisam ir para a Casa de 
Mirella, por exemplo. 


