
 

ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE SAÚDE 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Saúde da Autarquia Municipal de 

Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS, realizada às 09hs do dia 

09 de junho de 2021, excepcionalmente, de forma virtual pelo aplicativo Google Meet. 

Reuniu-se o Conselho Deliberativo de Saúde, sob a presidência do Senhor George Pierre 

de Lima Souza, Secretário Executivo de Licitações, representante da Secretaria de 

Planejamento, Gestão e Transformação Digital da Prefeitura do Recife, estavam presentes 

na reunião, a Sra. Fernanda Albuquerque, Gerente do Saúde Recife, a Sra. Maria Tereza 

Mazoco Times, representante da Procuradoria Municipal, o Sr. Edson Simões, 

representante da Secretaria de Finanças, Sra. Lúcia de Fátima, representante do  

SINDSEPRE, Sra. Luciana Caroline Albuquerque D’Angelo, representante da Secretaria 

de Saúde, Sra. Adriana Pereira da AMPASS, Chefe de divisão de regulação médica, Sra. 

Daniela Lafayette, da AMPASS, Gestora de Unidade de Rede Credenciada e atenção a 

Saúde, Sr. Edson José Batista, Divisão de Prevenção de Doenças e Promoção à Saúde 

AMPASS, Sra. Katia Salgado, da AMPASS, Auditora interna, Sra. Natália Rayane Couto 

Barbosa, Câmara Municipal do Recife, Sra. Ilzenaide Mendes AMPASS, representante 

do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias de Pernambuco 

- SINDACS-PE; Sr. Carlos Campos Falcão, Auditor interno /médico AMPASS, Sra. 

Silvia Murta, O presidente do Conselho abriu a reunião informando os pontos de pauta 

que seriam apresentados pela Fernanda Albuquerque que seriam: Operações de 

funcionamento da rede por parte da COVID, mostrando aspectos positivos, e quanto aos 

prazos e pagamentos relacionados à rede credenciada, também levantou a questão que o  

Sr. Vendramini na reunião passada apresentou alterações com proposições, alternativas 

relacionadas ao financiamento da Saúde Recife, quando concluído irá apresentar esta 

proposta para a direção da Reciprev, após isto,  dando início a reunião,  passou a palavra 

para Sra. Fernanda Albuquerque que começou falando sobre os números da COVID, 

mudanças na rede credenciada decorrente do aumento de casos, também das dificuldades 

e da decorrência devido ao período de turbulência tanto na rede privada quanto na rede 

pública. Na oportunidade comentou o pedido de Graciliano Gama do retorno do Hospital 

D’Ávila, foi informado que o Hospital D’Ávila iniciou o atendimento só para pacientes 

de Covid, e que estão havendo alguns ajustes de outros serviços para o futuro. Dando 

continuidade foi apresentado um resumo que mostra números do perfil dos pacientes com 

Covid: mulheres 122, homens 107, pacientes grupo de risco 138, homens de grupo risco 

67, mulheres grupo de risco 71, com uma média de permanência hospitalar sendo de 8 

pacientes, onde esses grupos de risco são devidos à faixa etária, podendo atender todos 

da rede credenciada apesar das dificuldades. Quanto aos internados em enfermarias e 

UTI’s foram: altas 180, óbitos 61, Transferência do público para o privado 18, e 01 

evasão. A Sra. Luciana Caroline Albuquerque perguntou como procede com pacientes 

que necessitam de UTI e que não tem leitos. Para onde são encaminhados? O Sr. George 

Pierre lembra de dispor a cartilha orientativa, apresentada pela Srª Fernanda, no site do 

Saúde Recife. A Sra. Kátia Salgado expôs a dificuldade de transferência no CEMUB e 

Guararapes, eles ficavam aguardando no hospital para então serem transferidos. A Sra. 

Fernanda Albuquerque informou que tem baixa de pacientes em relação ao número total 

de contaminados. Existe um número considerado de servidores vacinados. A Sra. Lúcia 

de Fátima chamou atenção para que o Saúde Recife faça com os servidores uma 

conscientização para se vacinarem e uma política de prevenção. Dr. Edson José falou 

sobre as cartilhas de orientações da vacina, disse também da importância da atualização 

dos e-mails, telefones associados. A Sra. Kátia Salgado também questionou as 



arboviroses. Dr. Edson José informou que faz contato com as pessoas alertando e 

orientando os cuidados a serem tomados. A Sra. Fernanda Albuquerque abordou o 

segundo ponto de pauta, informou que as credenciadas e credenciados adotam prazo de 

autorização distinto do praticado pela ANS – Agência Nacional de Saúde, mais longo 

para liberação. Nessa linha, Drª Fernanda percebeu que para evitar maiores problemas 

deveria se adotar também o prazo da ANS. A Sra. Maria Tereza reafirmou a proposta de 

manter o prazo da ANS. O Sr. George Pierre menciona de que forma registrar esses prazos 

se seria através de uma instrução normativa ou portaria para esse registro? A Sra. Maria 

Tereza Mazoco disse que seria através de uma portaria. O Sr. George Pierre diz que a 

portaria deve ser publicizada em massa através do e-mail institucional da Prefeitura. 

Nesse momento a Sra. Lúcia de Fátima pergunta o que diferencia para melhores ou piorar 

os referidos prazos? A Drª. Fernanda Albuquerque diz que atualmente tem que esperar o 

prazo máximo para liberação, dependendo da situação é liberado com menor prazo. O Sr. 

George Pierre diz que é importante que a população só recorra a internamentos se for 

cirurgias emergenciais, nos casos de cirurgias eletivas, se puder esperar mais um tempo 

seria melhor, devido a situação atual. A proposta foi aprovada por unanimidade. O Sr. 

Edson Simões salienta que a assinatura da ata será realizada pelo aplicativo do Whatzapp. 

O Sr. George Pierre agradece a participação e continuamos na luta para vencer os desafios 

do dia a dia.  E assim, eu, Edson Simões, lavrei a presente ata, que será assinada por mim 

e pelos demais integrantes do Conselho Deliberativo de Saúde da AMPASS.  
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