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EDITORIAL
por Dr. George Trigueiro
Presidente do SINDHOSPE

Foto: Divulgação/SINDHOSPE

O processo de interiorização e a expansão 
do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco é 
o grande destaque desta edição da Revista 
Sindhospe. Uma das principais bandeiras da 
nossa gestão está saindo do papel com as 
Delegacias Regionais do Agreste Meridional 
(sede Garanhuns) e Sertão Central (sede 
Petrolina) e, por último, a de Caruaru, inaugu-
rada neste mês de junho, contemplando a 
região do Agreste Central do Estado com 26 
cidades. Sendo o segundo maior polo médico 
de Pernambuco. O processo de interiorização 
do Sindicato não para. A próxima será cidade 
a receber uma Delegacia será Goiana.

Com as novas delegacias inauguradas pelo 
Sindhospe, mais de 1500 estabelecimentos 
na saúde privada e filantrópica foram benefi-
ciados. O que mostra o fortalecimento do 
setor em Pernambuco e o caminho certo que 
estamos percorrendo para construir uma 
estrutura sólida, com ganhos para todos os 
envolvidos.

Nesta edição, trouxemos também informa-
ções sobre os benefícios aos Associados do 
Sindhospe. São disponibilizados os serviços 
de assessoria jurídica, desconto em cursos, 
acesso a programas de acreditação nacional e 
internacional e acesso a uma agenda de 
debates sobre o setor médico. Por fim, fecha-
mos uma grande parceria com o Sebrae/PE. A 
partir de agora, os nossos associados que se

enquadrarem nas categorias Microempresa 
(ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
poderão contar com o apoio do Sebrae para 
capacitações, consultorias e missões empre-
sariais no âmbito nacional.

Há destaque também para todas as nossas 
ações realizadas em 2018. As inaugurações, o 
fechamento das Convenções Coletivas de 
Trabalho, a promoção e participação de 
cursos e eventos foram apenas algumas das 
atividades do Sindicato. Por fim, homenagea-
mos o Dr. Omena, conceituado médico caru-
aruense e que já foi presidente do Sindicato 
dos Hospitais de Pernambuco.

Uma boa leitura a todos!



Depois de Garanhuns e Petrolina, o 
Sindhospe inaugura, nesta quarta-feira (5 de 
junho), a Delegacia Regional do Agreste Cen-
tral em Caruaru. A nova sucursal do Sindhos-
pe, situada na Av. Portugal, nº 465, no bairro 
Universitários, estará sob a gerência dos 
médicos Dr. Pedro Melo e Dr. Marcelo Capela 
e representa um importante avanço para a 
região, que detém o segundo maior polo 
médico de Pernambuco. No total, 26 cidades 
serão atendidas com a nova Delegacia em 
Caruaru. 

“A chegada da Delegacia do Sindhospe refor-
ça junto a todo o sistema a importância que 
Caruaru tem como o segundo maior polo 
médico de Pernambuco e o que o representa 
para a saúde da população assistida. Temos 
uma expectativa muito boa de que haverá um 
fortalecimento para o setor da região a partir 
de agora. Será mais um ponto a agregar e 
convergir para o desenvolvimento”, explicou 
o Delegado Pedro Melo.

Com a Delegacia Regional do Agreste Cen-
tral, a região apenas comprova o crescimento 
já demonstrado pelos associados. A crise 
financeira, que assola o Brasil nos últimos 
anos, não impediu que investimentos fossem 
feitos em empreendimentos públicos e priva-
dos, principalmente na Capital do Agreste. 
Elevando, assim, a qualidade no atendimento 
ao público e mostrando a preocupação em 
aumentar a quantidade de serviços ofereci-
dos.

“O polo médico de Caruaru tem crescido 
exponencialmente nos últimos dez anos, 
tanto no setor público quanto o privado. A 
chegada da Faculdade de Medicina em Caru-
aru que agregou muito também. Além disso, 
todos os serviços estão em ampliação. A 
Unimed está construindo um novo anexo, 
assim como o Hospital São Gabriel, o Institu-
to Pernambucano, a Clínica Santa Águida e a 
Manoela Florência ampliaram os serviços de 
diagnóstico e de assistência. Portanto, mesmo

SINDHOSPE INAUGURA
DELEGACIA EM CARUARU
Espaço atenderá 26 cidades do Agreste Central de Pernambuco

Caruaru vista do Monte do Bom Jesus / Foto: A. Júnior/Wikimedia Commons
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Vista noturna de Caruaru / Foto: Thiago Barcellan/Wikimedia Commons

na crise, estamos na expectativa de um cres-
cimento ainda maior na próxima década”, 
resumiu o Dr. Marcelo Capela.

A Delegacia Regional do Agreste Central está 
localizada no mesmo prédio da Sociedade de 
Medicina de Pernambuco Regional de Carua-
ru, na avenida Portugal, nº 465, no Bairro 
Universitário. No espaço, serão oferecidos 
serviços como assessoria jurídica gratuita, 
auditório e sala de reunião para uso dos asso-
ciados, reuniões para alinhamentos das 
necessidades do setor de saúde, conversas 
sobre convenções coletivas e cursos em 
diversas áreas. A inauguração, inclusive, será 
com a realização de um curso promovido pela 
Enaess.

“Este é apenas mais um passo para interiori-
zação do atendimento ao setor de saúde, 
uma das bandeiras da nossa gestão. A nova 
Delegacia representa, a partir de agora, um 
grande centro da saúde em Pernambuco e 
que precisava ser assistida. Contamos com o 
apoio de todos para que o trabalho seja bem 
feito e bem aproveitado para o nosso desen-
volvimento”, pontuou o presidente do 
Sindhospe, Dr. George Trigueiro.

PROGRAMAÇÃO
• 8h às 17h
Palestra Modelos de Faturamento (ENAESS)
• 19h
Solenidade de inauguração da Delegacia 
Regional do Agreste Central, em Caruaru

SERVIÇO
Delegacia do Sindhospe em Caruaru
• Data da inauguração: 05 de junho de 2019
• Endereço: Avenida Portugal, nº 465
Bairro Universitário, Caruaru/PE
• Contato: (81) 3137.9821
• Cidades atendidas: Agrestina, Alagoinha, 
Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, 
Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, 
Cachoeirinha, Camocim de São Felix, Carua-
ru, Cupira, Gravatá, Ibirajuba, Jatáuba, Lagoa 
dos Gatos, Panelas, Pesqueira, Poção, Riacho 
das Almas, Sairé, Sanharó, São Bento do Una, 
São Caetano, São Joaquim do Monte e 
Tacaimbó.

DEPOIMENTOS

André Longo
Secretário de Saúde do Governo
de Pernambuco

"Parabenizo a Diretoria do Sindhospe pela aber-
tura da nova Delegacia, em Caruaru - cidade 
com o segundo maior Polo Médico do Estado. 
Tal iniciativa valoriza e reconhece a importância 
da interiorização na oferta de serviços de saúde, 
além de facilitar treinamentos e capacitações 
para a Região, impactando positivamente no 
atendimento aos usuários"

Dr. Severino Omena
Ex-presidente do Sindhospe

“Com a Delegacia do Sindhospe em Caruaru, o 
contato com os estabelecimentos da região 
torna-se mais eficiente.  Será possível ouvir mais 
e orientar porque o Sindicato tem um Departa-
mento Jurídico para auxiliar os seus associados. 
Esse é o grande benefício.
Caruaru também precisava ter essa representa-
tividade por ter um grande polo médico em 
Pernambuco. É a oportunidade de se aproximar 
mais dos estabelecimentos, assim como está 
acontecendo com as delegacias em Petrolina e 
Garanhuns, por exemplo.”



6

O Sindhospe criou, no início deste ano, a 
Coordenadoria de Relações Institucionais 
com o intuito de captar parceiros no merca-
do. O objetivo do departamento, comandado 
por Silvio Marinho, é trazer para o Sindicato 
empresas que levem benefícios das mais 
diversas formas aos associados e, também, 
contribuir para a chegada de novos sócios. 

“Estamos buscando parceiros nas indústrias 
de equipamentos médicos, fornecedores de 
medicamentos, laboratórios, hotéis, institui-
ções financeiras e outras instituições como 
Sebrae e Senac para que os nossos associa-
dos tenham benefícios”, explicou o chefe do 
departamento.

Silvio Marinho é formado em Ciências Contá-
beis e no seu currículo tem experiência com 
auditoria interna no Grupo João Santos e 
Celpe. Ocupou ainda cargos de gestão no 
Governo do Estado, como na ATI, Empetur, 
Secretaria de Saúde e de Habitação. Em 
novembro de 2017, ele deixou a área pública 
para se dedicar à sua empresa e, no final de 
2018, foi convidado para criar Coordenação 
de Relações Institucionais do Sindhospe.

Confira a lista das parcerias oficiais firmadas
até o momento:

NOVIDADE

SINDHOSPE CRIA 
DEPARTAMENTO DE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
Objetivo do setor é trazer para o Sindicato empresas que
levembenefícios das mais diversas formas aos associados

PARCEIROS OBJETO

SÍNTESE LTDA

TARUMAN VIAGENS E TURISMO

RPM SOLUÇÕES ENERGÉTICAS

PRA UEBI

SEBRAE RECIFE

SEBRAE PETROLINA

SEBRAE SERRA TALHADA

SEBRAE CARUARU

FBS GESTÃO E NEGÓCIOS

FACULDADE NOVA ROMA

COMPRAS ELETRÔNICAS

PACOTES DE TURISMO

SOLUÇÕES EM ENERGIA

MARKETING DIGITAL

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
E CONSULTORIA

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
E CONSULTORIA

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
E CONSULTORIA

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO
E CONSULTORIA

CONSULTORIA

CONCESSÃO DE DESCONTO
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Os 31 anos do Sindhospe, comemorados 
em 2019, se confundem com a história do Dr. 
Severino Omena. Ele é uma das principais 
vozes do nosso Estado no que diz respeito à 
ginecologia obstetra. Dos seus 83 anos de 
vida, 52 foram dedicados a esta especialida-
de, tendo realizado mais de 40 mil atendi-
mentos no serviço privado. O médico possui 
atuação marcante no Agreste do Estado, 
tendo papel fundamento no desenvolvimen-
to do polo médico da região.

Foi dele a iniciativa do programa de Preven-
ção ao Câncer de Colo de Útero, em 1975. 
Dr. Omena também é o fundador do Hospital 
Santa Efigênia, em Caruaru, considerado o 
maior do Agreste, com UTI e maternidade, 
além de implantar os serviços de Cirurgia 
Cardio-Vascular e Transplante Renal, tão 
necessários para a região. No âmbito político, 
foi secretário de saúde do município de 
Altinho. Ocupou ainda os cargos de médico 
plantonista na maternidade naval do Recife e 
presidente da Sociedade de Medicina de 
Pernambuco Regional Caruaru, além de ter 
presidido o nosso Sindicato dos Hospitais de 
Pernambuco. 

HOMENAGEM

DR. OMENA: 52 ANOS
DEDICADOS À SAÚDE
DO PERNAMBUCANO

Foto: Marcelo Ferreira/Movimento
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BALANÇO

O ano de 2018 foi de muito trabalho no 
Sindicato dos Hospitais de Pernambuco (Sin-
dhospe). Foram desenvolvidas ações por 
todo o Estado, alcançando centenas de pes-
soas e unidades hospitalares pernambucanas. 
Nossa diretoria esteve presente em grandes 
eventos médicos, como a Fenaess (Federação 
Nacional dos Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde) e a participação na Câmara Setorial 
do Estado de Pernambuco. Tais participações 
engrandecem o conhecimento de todos, 
proporcionando assim melhores ideias e um 
desenvolvimento mais amplo e ágil de nossas 
unidades.

• INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA 
REGIONAL DO AGRESTE MERIDIONAL
(SEDE GARANHUNS) 
A nova delegacia chegou para atender as 
cidades da região do agreste meridional 
proporcionando aos filiados ainda mais servi-
ços, como assessoria jurídica e cursos de 
capacitação.

• INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA
REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL (SEDE 
PETROLINA)
A segunda Delegacia Regional do Sindhospe 
com sede em Petrolina foi inaugurada em 
setembro de 2018 atendendo as cidades do 
sertão de Pernambuco - Sertão do São Fran-
cisco, Sertão Central, Sertão de Itaparica, 
Sertão do Araripe e Sertão do Moxotó.

• PARTICIPAÇÃO NO LIDE
O presidente do Sindhospe, George Trigueiro, 
coordenou o grupo de Saúde do Lide no 
encontro com o governador Paulo Câmara.

• PARTICIPAÇÃO NA FEDERAÇÃO
NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS
DE SERVIÇOS DE SAÚDE (FENAESS)
Dr. George Trigueiro é o vice-presidente e o 
Dr. Fernando Murta ocupa o cargo de diretor.

• PARTICIPAÇÃO NA DIRETORIA
DA ESCOLA NACIONAL DE
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS
DE SAÚDE (ENAESS)
Dr. George Trigueiro é o presidente e o Dr. 
Fernando Murta ocupa o cargo de diretor.

• IMPLANTAÇÃO DO SETOR CIENTÍFICO 
E DE INOVAÇÃO DO SINDHOSPE
Contratação do Prof. Eurico Noblat para a 
Coordenação Científica e de Inovação.

• PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO RECIPOLIS - POLO 
DE TECNOLOGIA EM SAÚDE COM
DR. GEORGE TRIGUEIRO (CONSELHEIRO)

SINDHOSPE: MUITO
TRABALHO EM 2018

ENAESS
Escola Nacional de Ensino em Serviços de Saúde
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• HOMENAGEM NA CÂMARA DE
VEREADORES PELOS 30 ANOS
DO SINDHOSPE
O Sindhospe foi homenageado pelos seus 30 
anos de história em duas casas legislativas. 
Na Câmara Municipal do Recife, a homena-
gem foi proposta pelo vereador Jayme Asfora. 
Já na Assembleia Legislativa de Pernambuco, 
pela deputada Priscila Krause.

• NOMEAÇÃO DO DR. FERNANDO 
MURTA PARA O CARGO DE ASSESSOR 
TÉCNICO DA FENAESS JUNTO À CONFE-
DERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
(CNSaúde)

• IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DE 
COMPLIANCE NO SINDHOSPE

• PARCERIA COM A ENAESS NOS CURSOS
Sindhospe montou uma grade de cursos para 
realizar para os associados em parceria com a 
ENAEES durante todo o ano de 2018, totali-
zando oito cursos com mais de 300 inscritos. 
Os cursos foram realizados no Recife, em 
Petrolina e Garanhuns abordando temáticas 
como E-social; Gestão de riscos com a Refor-
ma Trabalhista; entre outros.

• LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES
DAS CÂMARAS TÉCNICAS
Com a coordenação do Diretor Metropolita-
no, Dr. Luciano Almeida, o Sindhospe implan-
tou Câmaras Técnicas para reunir os associa-
dos e levantar as suas necessidades. Neste 
ano, serão realizados encontros com as 
seguintes Câmaras Técnicas: Home Care; 
Oncologia; Nefrologia; Oftalmologia; Odon-
tologia; SADT/Imagem; Clínicas/ Consultó-
rios; Filantrópicos/ SUS; Pediatria.

• PARTICIPAÇÃO CÂMARA SETORIAL 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO
O Sindhospe tem participação na Câmara 
Setorial do Estado de Pernambuco junto à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
de Pernambuco e Agência de Desenvolvi-
mento Econômico de Pernambuco (AD 
DIPER).

• CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPE-
CIALIZADO PARA ASSESSORIA JURÍDICA 
GRATUITA AOS ASSOCIADOS

• FECHAMENTO DAS CONVENÇÕES 
COLETIVAS DE TRABALHO (CCT)  COM 
OS SINDICATOS DOS PROFISSIONAIS  
DE SAÚDE

• REALIZAÇÃO DO HOSPITALMED 2018
O Sindhospe participou ativamente do Hos-
pitalMed 2018, considerada a maior feira 
hospitalar do Norte-Nordeste. No evento, o 
Sindhope promoveu o 7º Congresso Norte/-
Nordeste de Gestão em Saúde, o 1º Fórum 
Sindhospe de Controle de Infecções Relacio-
nadas à Assistência à Saúde e o 7º Workshop 
Norte-Nordeste para Profissionais do Setor 
Saúde, com cerca de 30 cursos ofertados. 
Além disso, criou dois prêmios nas áreas de 
Gestão Hospitalar e Infecções Relacionadas à 
Assistência à Saúde (IRAS) - Prêmio Prof. Dr. 
Edmundo Ferraz para Médicos Infectologis-
tas ou médicos responsáveis pelos CCIHs de 
unidades de saúde com trabalhos científicos 
de Controle de IRAS e Prêmio Enf Lourdes 
Porfírio para profissionais de saúde, não 
médicos, com trabalhos científicos em IRAS.



O Sindhospe, através da Coordenação de 
Departamento Científico e de Inovação e 
Inovações, comandada pelo professor Eurico 
Noblat, preparou uma programação de even-
tos de qualificação para os associados. Uma 
grade completa de cursos, seminários, simpó-
sios, palestras, congressos e oficinas, já 
começaram a ser ofertados desde março, em 
parceria com a Enaess, com o intuito de levar 
conhecimento e novas experiências aos 
nossos sócios.

O objetivo do Sindhospe é abordar temas 
inéditos e de novas tendências aos partici-
pantes dos cursos. A programação incluirá 
eventos na Região Metropolitana do Recife e 
também no interior do Estado. Além do 
Recife, Petrolina, Garanhuns e as novas sedes 
de Caruaru e Goiana serão contempladas 
com as qualificações.

Faturamento e modelos de remuneração por 
pacotes DRG, E-Social, gestão de faturamen-
to, marketing digital para área médica e 
gestão de custos serão apenas alguns dos
assuntos abordados pelo Sindicato nos 
cursos. Temas completamente envolvidos 
atualmente com o setor e também com proje-
ções sobre o futuro da área. 

“Queremos levar inovação aos associados 
com os cursos. Chegamos aos temas que 
serão abordados através de estudos e de 
novas tendências, após uma análise do cená-
rio que está ocorrendo no mundo. Assim, 
teremos qualificações para manutenção e 
sustentabilidade dos negócios em Saúde e na 
melhoria da qualidade, assistência e seguran-
ça do paciente. Este será o nosso foco”, expli-
cou o professor Eurico Noblat.

A forma
mais segura
de tratar o seu
resíduo.

 comercial@brascongestaoambiental.com.br

/brascongestaoambiental @brascongestaoambiental

Brascon Gestão Ambiental 81 3125 0006

Novos enventos de qualificação em 2019 / Foto: Divulgação/SINDHOSPE
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QUALIFICAÇÃO

PROGRAMAÇÃO PARA
SÓCIOS EM 2019 
Cursos, seminários, simpósios, palestras, congressos
e oficinas começaram a ser realizados a partir de março
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BIBLIOTECA
Além da realização de eventos de qualifica-
ção, o Sindhospe também foca no conteúdo 
teórico para os associados. Portanto, com 
esta finalidade, o Sindicato dos Hospitais de 
Pernambuco, também em conjunto com a 
Enaess, instalou na sede do Recife uma 
biblioteca com livros e exemplares para con-
sulta dos associados. Todo o material, refe-
rente ao sistema de saúde, já está disponível 
para os interessados que queiram realizar 
pesquisas ou estudos.

TEMAS DOS CURSOS EM 2019
• Faturamento e modelos de remuneração
   por pacotes DRG e demais
• E-Social: Aspectos Técnicos da Rotina
   Trabalhista
• Modelo Avançado de Gestão com ênfase 
em Clínicas particulares e populares
• Sistema de saúde com ênfase no paciente
• Gestão de Faturamento para Gestores
• Sistema de Gestão Hospitalar - Inovações
   e Tendências
• Marketing Digital para a Área Médica
• Gestão de Custos: Como elaborar, mapear
   e acompanhar os custos para o setor
   de saúde

Prof. Eurico Noblat, Coordenador do Departamento Científico
e de Inovação do SINDHOSPE / Foto: Divulgação/SINDHOSPE

• LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES
DAS CÂMARAS TÉCNICAS
Com a coordenação do Diretor Metropolita-
no, Dr. Luciano Almeida, o Sindhospe implan-
tou Câmaras Técnicas para reunir os associa-
dos e levantar as suas necessidades. Neste 
ano, serão realizados encontros com as 
seguintes Câmaras Técnicas: Home Care; 
Oncologia; Nefrologia; Oftalmologia; Odon-
tologia; SADT/Imagem; Clínicas/ Consultó-
rios; Filantrópicos/ SUS; Pediatria.

• PARTICIPAÇÃO CÂMARA SETORIAL 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO
O Sindhospe tem participação na Câmara 
Setorial do Estado de Pernambuco junto à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
de Pernambuco e Agência de Desenvolvi-
mento Econômico de Pernambuco (AD 
DIPER).

• CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPE-
CIALIZADO PARA ASSESSORIA JURÍDICA 
GRATUITA AOS ASSOCIADOS

• FECHAMENTO DAS CONVENÇÕES 
COLETIVAS DE TRABALHO (CCT)  COM 
OS SINDICATOS DOS PROFISSIONAIS  
DE SAÚDE

• REALIZAÇÃO DO HOSPITALMED 2018
O Sindhospe participou ativamente do Hos-
pitalMed 2018, considerada a maior feira 
hospitalar do Norte-Nordeste. No evento, o 
Sindhope promoveu o 7º Congresso Norte/-
Nordeste de Gestão em Saúde, o 1º Fórum 
Sindhospe de Controle de Infecções Relacio-
nadas à Assistência à Saúde e o 7º Workshop 
Norte-Nordeste para Profissionais do Setor 
Saúde, com cerca de 30 cursos ofertados. 
Além disso, criou dois prêmios nas áreas de 
Gestão Hospitalar e Infecções Relacionadas à 
Assistência à Saúde (IRAS) - Prêmio Prof. Dr. 
Edmundo Ferraz para Médicos Infectologis-
tas ou médicos responsáveis pelos CCIHs de 
unidades de saúde com trabalhos científicos 
de Controle de IRAS e Prêmio Enf Lourdes 
Porfírio para profissionais de saúde, não 
médicos, com trabalhos científicos em IRAS.
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O Sindhospe confirmou presença na edição 
2019 do HospitalMed, maior encontro hospi-
talar do Norte-Nordeste, que será realizado 
de 23 a 25 de outubro, no Centro de Con-
venções. Este ano o tema central do Con-
gresso será "A era da Tecnologia, Inovação e 
da Informação no Setor de Saúde".

No evento, o Sindhope comandará uma 
grande programação científica em três fren-
tes. A programação contará com o 8º Con-
gresso Norte/Nordeste de Gestão em Saúde, 
o 2º Fórum Sindhospe de Controle de Infec-
ções Relacionadas à Assistência à Saúde e o 
8º Workshop Norte-Nordeste para Profissio-
nais do Setor Saúde, com cerca de 30 cursos 
ofertados abordando a temática sobre o 
desenvolvimento profissional: seus impactos 
no resultado e na melhoria da qualidade dos 
serviços de Saúde. 

O professor Eurico Noblat é um dos coorde-
nadores dos eventos do Sindhospe e afirma 
que o principal objetivo das palestras e dos 
minicursos é dar uma visão sobre a gestão 
das unidades hospitalares aos profissionais. 
"Estamos buscando o equilíbrio entre a 
gestão clínica e a gestão comercial, buscando 
aproximá-los e tendo o melhor resultado pos-
sível para o paciente. É conseguir reduzir os 
custos sem diminuir a qualidade do serviço 
ofertado", explica.

PRÊMIOS

O Sindhospe também anunciou para este ano 
a 2ª Edição do Prêmio Sindhospe nas áreas 
de Gestão Hospitalar e Infecções Relaciona-
das à Assistência à Saúde (IRAS). O primeiro 
será voltado para profissionais que desejam 
apresentar trabalhos acadêmicos nas áreas 
de inovação em gestão de serviços de saúde. 
O Prêmio Prof. Dr. Edmundo Ferraz para 
Médicos Infectologistas ou médicos respon-
sáveis pelos CCIHs de unidades de saúde 
com trabalhos científicos de Controle de 
IRAS. Por fim, o Prêmio Enf Lourdes Porfírio 
para profissionais de saúde, não médicos, 
com trabalhos científicos em IRAS. Em breve, 
o Sindicato vai divulgar o edital com os deta-
lhes para inscrição.

SINDHOSPE
CONFIRMADO NO
HOSPITALMED 2019
Maior encontro hospitalar do Norte-Nordeste, que será
realizado de 23 a 25 de outubro, no Centro de Convenções.

Hospitalmed 2018 / Foto: Divulgação/SINDHOSPE
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NOTAS
SINDHOSPE

• HOMENAGEM
O Sindhospe parabeniza a Associação Médica 
de Pernambuco (AMPE) pela comemoração 
do 178º aniversário de fundação. Para cele-
brar a data, a AMPE realizou a entrega da 
Medalha Maciel Monteiro aos homenageados 
Antônio Vieira da Rocha Filho, Gilda Kelner e 
Jaime dos Santos Souto em abril deste ano, 
na sede da Associação Médica de Pernambu-
co, no Recife. O evento incluiu também a 
entrega do Prêmio Diva Montenegro aos 
acadêmicos de Medicina que se destacaram 
em pesquisas científicas.

• SEGURANÇA
O Sindhospe e associados participaram de 
reunião no Centro Integrado de Operações 
de Defesa Social (CIODS), da Secretaria de 
Defesa Social do Estado de Pernambuco 
(SDS/PE), para encontrar soluções referente 
à questão de melhorar a segurança do Polo 
Médico da Ilha do Leite. Para implementação 
em curto prazo ficaram alinhados: atuação 
mais ostensiva em horários estratégicos; cria-
ção de grupos contato direto com a SDS; 
relocação de equipes para pontos mais vulne-
ráveis.

• PARCERIA
O Sindhospe anunciou uma importante 
parceria os seus associados que se enquadra-
ram nas categorias Microempresa (ME) e 
Empresa de Pequeno Porte (EPP). A partir de 
agora, eles contam com o apoio do Sebra-
e/PE para capacitações, consultorias e mis-
sões empresariais no âmbito nacional. O 
Acordo de Parceria Institucional entre as duas 
instituições vai atender os associados da 
região metropolitana do Recife e da Zona da 
Mata, Agreste e Sertão.

• CONSUMIDOR
Foi bastante proveitosa e positiva a reunião 
da Diretoria e Comissão Jurídica do Sindhos-
pe com o Secretário de Turismo do Governo 
de Pernambuco e Deputado Estadual Rodrigo 
Novaes, realizada em abril. O tema central do 
encontro foi o novo Código de Defesa do 
Consumidor. O Sindhospe agradece a recep-
tividade e compreensão do secretário em 
entender que o assunto precisa ser mais 
debatido, principalmente, nas questões rela-
cionadas aos artigos sobre Hospitais, Clínicas 
e Serviços de Saúde. O próximo passo da 
Diretoria do Sindhospe será marcar uma nova 
reunião com presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça da Assembleia Legisla-
tiva de Pernambuco, Waldemar Borges.

• DIRETORIA
O presidente do Sindicato dos Hospitais de 
Pernambuco, George Trigueiro, tomou posse, 
em março, como diretor da Confederação 
Nacional de Saúde (CNSaúde) para o triênio 
2019-2021. A presidência da CNSaúde será 
comandada pelo Dr. Breno de Figueiredo 
Monteiro nos próximos três anos. 

Posse da nova diretoria da CNSaúde / Foto: Divulgação/SINDHOSPE



A interiorização das ações do Sindhospe é 
um dos principais legados da gestão do presi-
dente Dr. George Trigueiro. As primeiras 
delegacias foram inauguradas em 2018: 
Delegacia Regional Meridional (em Gara-
nhuns) e Delegacia Regional do Sertão Cen-
tral (em Petrolina). Mais recentemente, as 
unidades hospitalares do Agreste Central do 
Estado ganharam mais uma unidade do 
Sindhospe, desta vez sede em Caruaru. Todo 
esse projeto é coordenado pelo Dr. Joaquim 
José de Lucena, Diretor Regional do Sindhos-
pe. 

Se engana quem pensa que as ações do 
Sindhospe param por aí. Em breve, o Sindica-
to irá inaugurar a Delegacia Regional da Zona 
da Mata Norte e Região Metropolitana Norte, 
com sede em Goiana, aumentando ainda 
mais a sua presença em Pernambuco, ofere-
cendo serviços, como assessoria jurídica e 
palestras.

O polo médico de Caruaru é um dos mais 
importantes para Pernambuco, tendo em 
vista que aglutina cidades que ficam em seu 
entorno, como Agrestina, Sanharó, Bezerros,
Belo Jardim e Bonito. Os responsáveis pela

nova unidade são os delegados Pedro Melo e 
Marcelo Capela.

A primeira Delegacia a ser inaugurada foi a do 
Agreste Meridional do Estado, com sede em 
Garanhuns, em maio de 2018. A unidade é 
administrada pelo delegado José Tinoco 
Filho, vice-presidente do Sindhospe, e fica 
localizada na Avenida Djalma Dutra, s/n, no 
bairro de Heliópolis.

Aproximadamente 300 estabelecimentos de 
saúde passaram a ser beneficiados desde 
então. Além do município sede, outros cida-
des que ficam no entorno também passaram 
ser atendidas, como Águas Belas, Angelim, 
Bom Conselho, Brejão, Buíque, Caetés, 
Calçado, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, 
Iati, Itaíba, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa do 
Ouro, Lajedo, Palmeirina, Paranatama, Pedra, 
Saloá, São João, Terezinha, Tupanatinga e 
Venturosa.

Por fim, em setembro de 2018, foi a vez da 
Delegacia Regional do Sertão Central chegar 
a Petrolina. A cidade tem papel estratégico, já 
que é um grande polo médico, com hospitais, 
clinicas e laboratórios, além de abrigar univer-
sidades de Medicina.

COMPROMISSO COM
A INTERIORIZAÇÃO
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Foto: Divulgação/SINDHOSPE Recife

Os estabelecimentos de saúde que são 
associados do Sindhospe contam com uma 
ampla gama de benefícios. Entre eles está a 
assessoria jurídica, que conta com o suporte 
do escritório ETF Advocacia. A empresa se 
tornou parceira do Sindhospe em 2018, já 
sob a gestão do presidente George Trigueiro. 

Além deste benefício, os associados ainda 
contam com descontos nos melhores cursos 
do mercado, acesso a programas de acredita-
ção nacional e internacional e acesso a uma 
agenda de debates sobre o setor médico.

A assessoria jurídica trabalhista foi a grande 
novidade do Sindhospe para o ano de 2018. 
O novo benefício, oferecido de maneira 
gratuita ao associado, chegou em um 
momento de extrema valia, tendo em vista as 
recentes mudanças na legislação trabalhista.

BENEFÍCIOS AOS
ASSOCIADOS

“Para quem tem um pequeno laboratório, 
clínica ou hospital, contar com uma assesso-
ria jurídica por meio do Sindicato pode ser 
uma opção de custo-benefício que, realmen-
te, valha a pena”, ressaltou o advogado 
responsável pela ETF Advocacia, Guilherme 
Crisanto.

 “Lançamos esse projeto com o intuito de 
sempre prestar a melhor assistência aos asso-
ciados e estar sempre atento às suas necessi-
dades. O Sindicato dos Hospitais dinamizou 
esse serviço (assessoria jurídica) para que os 
associados possam realizar consultas, ter 
assessoria e acompanhar as demandas traba-
lhistas dos seus funcionários bem mais de 
perto”, destacou o presidente Dr. George 
Trigueiro.

Para ser sócio do Sindicato dos Hospitais de 
Pernambuco é muito fácil. Basta mandar um 
email para sindhospe@sindhospe.org.br ou 
ligar para o (81) 3222.6060.




