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Institucional 

 Revista Healthcare Management: trouxe nota com o Dr. José Marcelo A. de 

Oliveira, diretor-presidente do Hospital. https://bit.ly/3BJW3Jj.  

Centro Especializado em Oncologia  

 O Estado de S. Paulo - Especial Retrato do Câncer: Dr. Ariel Kann, Head de 

Oncologia Clínica, concedeu entrevista sobre a qualidade de vida como forma de 

prevenção do câncer https://bit.ly/3P3j0Kk.   

 Terra – Portal Byte: Dr. Thiago Jorge, oncologista, fala sobre formas inovadoras de 
combater o câncer https://bit.ly/3Q1zgNg.  

 OncoNews: Divulgação de estudo sobre os fatores que determinam a sobrevida de 

pacientes com câncer de pulmão. https://bit.ly/3zsnEMh.  

 Portal Hospitais Brasil: Divulgação do curso de extensão: “Trilha de Melhores 

Práticas em Enfermagem em Oncologia” oferecido pelo Hospital. 

https://bit.ly/3cWDEOW.  

Centro Especializado em Obesidade e Diabetes 

 TV Globo – Jornal Nacional: Dr. Ricardo Cohen, coordenador do COD, 

participou de reportagem sobre estudo publicado pela The Lancet que diz que 

perder peso é a melhor forma de controlar o diabetes tipo 2. O coordenador do 

COD é um dos autores do estudo. A matéria também foi publicada no G1. 

https://bit.ly/3P2ihJq http://glo.bo/3OX0weJ.  

 Portal Hospitais Brasil: Publica notícia sobre estudo científico do COD com pacientes 

que apresentam nefropatia avançada https://bit.ly/3bA7RD8.  

Centro Especializado em Aparelho Digestivo 

 Veja Saúde: Especial sobre intoxicação alimentar contou com a participação da 

gastroenterologista do Centro, Dra. Maíra Marzinotto. https://bit.ly/3d9lUzX.  

 OncoNews: Dr. Rodrigo Perez, coordenador do núcleo de Coloproctologia, participou 
de vídeo sobre estudo publicado no Journal of Clinical Oncology a respeito de câncer 
retal https://bit.ly/3vDYh9j.  

Covid-19 

 Jornal do Dia Online: Dr. Stefan Cunha, infectologista, falou sobre pandemia 

de Covid-19 estar ou não acabando https://bit.ly/3cWTLfE. O conteúdo foi 

replicado no portal MSN Notícias https://bit.ly/3zuoKr8.  
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 UOL: Participação do Dr. Luciano Ribeiro em matéria sobre mitos e verdades a 

respeito do sonambulismo https://bit.ly/3zOkeVA.  

 O Estado de S. Paulo: Dra. Caroline Reigada, nefrologista, participou de matéria sobre 

problemas cardíacos em jovens e atletas; aparece tanto no impresso quanto no digital 

https://bit.ly/3OVqL53 https://bit.ly/3oZk7jC. O conteúdo foi replicado no Terra e no 

MSN Notícias https://bit.ly/3JsFfZh https://bit.ly/3QBwJtp.   
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