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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 11 agosto de 2021, excepcionalmente, de forma virtual 

pelo aplicativo Google Meet, reuniu-se o Conselho Deliberativo de Saúde, presidida 

pelo Sr. Marcos Antônio da Silva, Presidente em exercício, representante da 

Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, Sra. Fernanda 

Albuquerque, Gerente do Saúde Recife, Sr. Edson Simões, representante da 

Secretaria de Finanças, Sra. Maria Tereza Mazoco Times, representante da 

Procuradoria Municipal, 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 AMPASS, gestora de unidade de rede credenciada e atenção à 

saúde, Sr. Edson José Batista, da AMPASS, divisão de prevenção de doenças e 

promoção a saúde, Sra. Katia Salgado, da AMPASS, Auditora Interna, Sra. Natália 

Barbosa, representante da Câmara Municipal do Recife e Sr. Graciliano Gama, 

SINDACS-PE. O Sr. Marcos Antônio iniciou a reunião informando as pautas que 

seriam abordadas: o reajuste dos cardiologistas da COOPECARDIO e a 

explanação no andamento do PROGRAMA + VIDA COM SAÚDE. A Sra. Fernanda 

Albuquerque iniciou a apresentação explicando o que foi proposto para o reajuste 

por parte do Recife Saúde para os cardiologistas da COOPECARDIO, informa que 

foi acatado parcialmente a proposta, e que a cooperativa apresentou uma 

contraproposta ao SAÚDE RECIFE. A Sra. Maria Tereza solicita que seja feito um 

comparativo com outras tabelas para avaliar se aumento proposto está dentro do 

que é praticado no mercado. Sr. Marcos propôs que se faça uma parametrização 

com outro plano (SASSEPE), com isto, não foi aprovado o aumento pelo Conselho. 

A Sra. Fernanda Albuquerque fala no segundo ponto que é o PROGRAMA + VIDA 

COM SAÚDE voltado para o beneficiário pós-COVID. O Sr. Edson Batista e a Sra. 

Kátia Salgado estão à frente do projeto informam o que está sendo feito e o que 

ainda será feito. Sr. Edson Batista fala sobre o programa dizendo que se inicia com 

as pessoas do pós-COVID, contudo, antes da saída do hospital as enfermeiras 

auditoras fazem um questionário visando detectar a necessidade do atendimento 
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pós-COVID. A Sra. Kátia Salgado fala sobre o programa e fazendo um 

levantamento da demanda. Priorizou o COVID por causa do momento que estamos 

vivendo. O PAD – Programa de Acompanhamento Domiciliar, é um suporte 

humanizado aos servidores fazendo a busca de pacientes que tiveram alta para 

ajudar nos problemas apresentados no pós covid. Sra. Kátia Salgado diz que o 

trabalho que está sendo feito é para ajudar os beneficiários. Sr. Edson Batista diz 

que o diferencial do trabalho é humanístico no tratamento para minimizar ao 

máximo as sequelas e ainda realizam ligações para conscientizar a importância dos 

cuidados e sobretudo a vacinação. Sra. Adriana Pereira diz que o projeto é uma 

satisfação pelo trabalho desenvolvido, fazendo a captação dos pacientes pós-

COVID para ajudá-los. O Sr. Edson Batista fala da dificuldade, mas juntamente com 

a equipe realiza agendamento e tenta minimizar os problemas. Agradece o 

empenho de todos e todas que fazem o SAÚDE RECIFE. A Sra. Lúcia de Fátima 

parabeniza a equipe e diz que o diferencial do SAÙDE RECIFE é essa preocupação 

com o lado humano na busca de parcerias para ajudar a todos. O cuidado com a 

medicina preventiva é muito importante. A preocupação com os servidores com 

COVID e as vidas perdidas também. Parabeniza a todos. O Sr. Edson Batista diz 

que o SAÚDE RECIFE acompanha as campanhas no mês e em agosto é lilás no 

combate à violência contra as mulheres. A próxima campanha é setembro amarelo 

– saúde mental. O Sr. Graciliano Gama agradece a equipe e atenção dada ao 

servidor, sempre em busca de melhorias. A Sra. Luciana Albuquerque parabeniza 

a iniciativa pelo cuidado e diz que a Secretaria de Saúde está preparando um 

protocolo pós-COVID. A Sra. Maria Tereza informa os contatos do SASSEPE para 

que a Sra. Fernanda Albuquerque entre em contato para solicitar a tabela usada 

pelo plano. O Sr. Marcos Antônio encerra a reunião dizendo que foi muito proveitosa 

e ressalta que é preciso explorar a primeira pauta para sedimentar a 

parametrização e se despede agradecendo a participação de todos. 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. 

 
 
 
 
 
Marcos Antônio da Silva 
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Lúcia de Fátima Miranda e Silva 
 
 
 
 
 
Luciana Caroline Albuquerque D’Angelo 
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Natália Rayane Couto Barbosa   
 
 
 
 
 
Lúcia de Fátima Miranda e Silva 
 
 
 
 
Graciliano Gama da Silva 
 
 
 
 
Edson Simões da Rocha Filho 
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