
No mês de fevereiro é realizado o 
Fevereiro Laranja, campanha criada 
para conscientizar a população so-
bre a prevenção, diagnóstico e com-
bate a leucemia, um tipo de câncer 
do sangue e, consequentemente, 
frisa a importância da doação de 
medula óssea. Atualmente, essa do-
ença ocupa a nona posição nos tipos 
de câncer mais comuns em homens 
e a 11ª em mulheres. Você pode co-
nhecer mais sobre a leucemia no 
instagram e facebook @sigahcp.
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“Assumo essa missão 
à frente da superin-
tendência financeira 
com muito entusias-
mo. Voltado à gestão 
por resultados, vim so-
mar esforços aos demais 
superintendentes e colaboradores 
do HCP na construção de um hos-
pital mais sustentável, atuando na 
redução de custos com qualidade 
e no aumento das receitas. Estou 
muito feliz por fazer parte da equi-
pe desse conceituado hospital, com 
76 anos de muita história e dedica-
ção ao paciente com câncer.

Alberto Moreira, superintendente 
financeiro do HCP. 
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PROJETO LGPD SPCC

Com a participação dos superintendentes 
Hélio Fonsêca, Josenildo Sá, Filipe Bitu e 
Alberto José, juntamente com mais de 
100 líderes, em evento online, ficou com-
provada a responsabilidade, engajamento 
e seriedade do HCP e HCP Gestão com a 
privacidade e tratamento de dados.
O time da Escobar Advocacia e o DPO 
(encarregado de dados) João Job apre-
sentaram o Projeto LGPD SPCC, iniciado 

A medula óssea fica dentro das 
cavidades ósseas, sendo conhecida 
popularmente por “tutano”. O 
transplante de medula óssea é um 
tipo de tratamento para doenças que 
afetam as células do sangue, como 
leucemia e linfoma. O transplante 
substitui uma medula óssea 
doente, ou deficiente, por células 
normais para a reconstituição 
de uma nova medula saudável. 
 
Pode ser doador qualquer pessoa 
entre 18 e 55 anos com boa saúde. 
 
É possível se cadastrar na Fundação 
Hemope (0800 0811 535) ou no 
Hemocentro Recife (81) 3182.4651/ 
3182.4648.                              .     

Antes da doação, o doador faz 
uma série exames para confirmar 
o seu bom estado de saúde. Não é 
preciso mudar os hábitos de vida, 
trabalho ou alimentação para doar.

Seja um doador de 
medula óssea 

REDE FEMININA

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 30/03/22. 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.  

neste mês de fevereiro na nossa institui-
ção e nas unidades que compõem o HCP 
Gestão para adequação à Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais. 
Um passo significativo para disseminação 
da cultura de privacidade de dados e ama-
durecimento dos processos de negócio.
Para conhecer mais sobre o projeto, fale 
com o DPO pelo e-mail: dpo@hcp.org.br 
ou telefone (81) 98949.5260. 
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A UTI Clínica da nossa instituição foi 
selecionada para participar do “Saúde 
em Nossas Mãos: Melhorando a Segu-
rança do Paciente em Larga Escala no 
Brasil”, que busca otimizar a prevenção 
das Infecções Relacionadas à Assistên-
cia à Saúde (IRAS). O projeto faz parte 
do Programa de Apoio ao Desenvolvi-
mento Institucional do Sistema Úni-
co de Saúde (PROADI-SUS) e prove o 
suporte técnico e metodológico para 
implementações e aprimoramento no 
desempenho da Segurança do Pacien-
te quanto à prevenção de infecções.  

Durante a implantação do programa, o 
HCP será acompanhado pelo Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz, de São Paulo. É es-
perada uma redução de 30% das taxas 
de Infecção relacionada à assistência, 
que são: Infecção da Corrente Sanguínea 
associada ao cateter central (IPCSL), In-
fecção Trato Urinário associado ao cate-
ter vesical de demora (ITU) e Pneumonia 
Associada a Ventilação Mecânica (PAV). 
 
Acompanhe a nossa intranet para mais in-
formações.



Programação teórico/prático 
de 2022

A Superintendência de Ensino e Pesqui-
sa (SEP) divulgou a programação teórico/
prático de 2022 que abrange todas as 
atividades referentes aos programas da 
Comissão de Residência Multiprofissio-
nal em Saúde (COREMU) e da Comissão 
de Residência Médica (COREME). O ob-
jetivo do planejamento é apresentar ao 
público interno do HCP todas as ações 
promovidas pelo setor que trabalha com 
conhecimento através da pesquisa. Con-
fira a programação em nosso intranet.

Troco Solidário

A primeira doação do Troco Solidário de 
2022 foi realizada pela rede de super-
mercados Novo Atacarejo. Através dos 
trocos doados pelos clientes no ato da 
compra, o estabelecimento arrecadou 
R$ 64.734,20 para o HCP.

Instagram

Vamos doar. Passei por uma cirurgia e 
foram 10 dias de recuperação. Só te-
nho a agradecer o atendimento nota 
mil dos médicos, das enfermeiras, au-
xiliares de limpeza. Parecia que estava 
no hotel de luxo. Só tenho a agradecer 
ao Hospital de Câncer de Pernambuco.
@joelmadantas40 

Muitos acham que alguns centavos não 
valem a pena deixar como troco soli-
dário, vale a pena sim. Sempre deixo 
meu troco solidário sempre que vou ao 
mercado Novo, porque eu sei o quanto 
esse hospital é importante pra popula-
ção pernambucana. Sou uma paciente 
HCP e fui muito bem tratada lá.
@josefaleal_94

Parabéns a todas as doutoras e dou-
tores.
@rosicleideirma

Aos profissionais da saúde hoje quero 
desejar as coisas boas de Deus. Feliz 
dia aos mastologistas, que Deus possa 
abençoar todos vocês
@coutinhoedineide

Parabéns a Denise e todos os mastolo-
gistas que integram a equipe do HCP!!
@alice_cpalbuquerque

Facebook

Parabéns a toda equipe de mastologis-
ta desse hospital e em especial a você 
Dra. Denise Sobral! Grande abraço!! 
Gloria Melo Gloria Melo

Parabéns para todos os Mastologistas, 
em especial ao meu Masto Dr.Peixoto.  
Lena Lima

Parabéns a esses anjos da família HCP. 
Deus abençoe cada um (mastologis-
tas).   
Azenilda Mendes De Albuquerque 
Mendes

Parabéns hospital. Merece muito mais. 
Devo primeiramente a minha vida a 
Deus e segundo a equipe médica do 
HCP.
Elenita Sipriano

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

Os novos membros da CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes) to-
maram posse na última sexta-feira 
(11), na biblioteca de Ensino e Pesquisa 
do Hospital de Câncer de Pernambuco 
(HCP). A nova gestão da comissão em 
2022/2023 soma 15 eleitos e 15 indica-
dos, entre titulares e suplementes que 
reforçarão o compromisso dos colabora-
dores com a segurança e a qualidade no 
trabalho dentro do HCP.

A biblioteca do departamento de Ensi-
no e Pesquisa do HCP acaba de ganhar 
novas cadeiras. São 10 unidades doadas 
pela equipe de fisioterapia hospitalar da 
instituição, adquiridas através do valor 
de inscrição do Workshop de Fisiotera-
pia – VNI na Prática Clínica e Vias Aéreas 
e Assistência Ventilatória Básica, realiza-
da por eles no final de 2021. Foram 72 
participantes e R$2.300,00 arrecadados. 

Doar para o HCP é fácil, rápido e seguro. 
Utilize a chave pix: soudoador@hcp.org.br 
 
Ao doar qualquer valor você ajuda no tra-
tamento oncológico de nossos pacientes.  
 
Toda doação a gente agradece de cora-
ção.

Novos colaboradores, admitidos no mês 
de janeiro, participaram da integração na 
biblioteca. Sejam todos bem-vindos à 
família HCP, desejamos sucesso na nova 
trajetória profissional.

Eleitos tomam posse 
na CIPA

Novas cadeiras

Doe pelo pix

Integração
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