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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 10hs do dia 14 julho de 2021, excepcionalmente, de forma virtual pelo 
aplicativo Google Meet, reuniu-se o Conselho Deliberativo de Saúde, sob a 
presidência do Sr. 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, do AMPASS, chefe de divisão de regulação médica, Sra. 
Daniela Lafayette, do AMPASS, gestora de unidade de rede credenciada e atenção 
à saúde, Sr Edson José Batista, do AMPASS, divisão de prevenção de doenças e 
promoção a saúde, Sra. Katia Salgado, do AMPASS, auditora interna, Sra. Natália 
Barbosa, Vereadora representante da Câmara Municipal do Recife, Glauco 
Cavalcanti, Ericka Marques, Sheila Machado e servidores do AMPASS, Silvana 
Lopes, também do AMPASS, divisão de auditoria e faturamento de contas médicas, 
Graciliano Gama, SINDACS-PE. O Sr.George Pierre dá boas vindas informando 
sobre a política de prevenção à saúde e sobre o pedido de reajuste dos prestadores 
de serviços, como pontos de pauta. Antes de iniciar a Sr.Lucia de Fátima informa 
sobre o recebimento de inúmeras solicitações de adesão ao SAÙDE RECIFE e que 
a maioria foram concedidas, judicialmente. O Sr. George retoma passando a fala 
para o Sr. Edson Batista que, iniciando com uma saudação a todos, faz uma 
declaração fraternal a todos em nome de sua equipe a todas as famílias brasileiras 
pelas perdas de 536.000 mil vidas nesse período de pandemia, também se 
solidariza com os profissionais da linha de frente pela ética e profissionalismo e a 
Secretária de Saúde. Em seguida apresenta o programa de prevenção e promoção 
à saúde, “PROGRAMA + VIDA COM SAÚDE”, buscando melhor atendimento na 
prevenção e recuperação de saúde conscientizando da prevenção em problemas 
de hospitalização, em oncologia, diagnósticos de vasculopatias, transtornos 
mentais, principalmente COVID-19, explica que os adolescentes também entram 
nesse programa. É uma manutenção à saúde visando minimizar sequelas 
emocionais e físicas. Diz que a vacina é importante, que o cuidador é necessário 
para a recuperação do paciente. O grande objetivo é monitorar pós alta de acordo 
com a necessidade de recuperação das sequelas promovendo o bem-estar para 
evitar recorrências nas internações. Trabalhar o lado social das pessoas 
acompanhando e monitorando para melhor qualidade de vida. O público-alvo são 
os pacientes pós-operatórios, a Sra. Adriana Pereira diz que o apoio psicológico 
tira dúvidas, minimiza ansiedade, diz também que o apoio aos pacientes mutilados 
é um serviço de esclarecimento e incentivo a socialização evitando danos 
emocionais. Trabalha a medicina preventiva, tratando da doença antes que se 
desenvolva, acompanhar as doenças pré-existentes na família e diz que tudo isso 
está dentro do programa. O Sr. Edson Batista diz que pacientes pós COVID 
recebem apoio de fisioterapia, acompanhamento médico por causa das sequelas.  
A Sra. Kátia Salgado fala sobre a vasculopatia que observou que o pós internação 
é importante acompanhando devido os sintomas apresentados. O Sr. Edson Batista 
informa que identificado o público alvo, são encaminhados para a assistência 
especializada e cadastrados no programa, onde são monitorados e avaliados pela 
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equipe em geral do SAÚDE RECIFE. E afirma que prevenção é vida, saúde mental 
e física e qualidade de vida! Agradece dizendo e pedindo para que todos abracem 
essa causa “Prevenção com o SAÚDE RECIFE”. O Sr. George Pierre e outros 
agradece a apresentação e falam da importância da implantação do programa. A 
Sra. Fernanda Albuquerque diz que precisa de efetividade no diferencial na vida 
dos servidores e ratifica a importância da prevenção buscando a sustentabilidade 
do SAÚDE RECIFE. O Sr. George Pierre pergunta a todos da concordância da 
aprovação do programa. A Sra. Lucia de Fátima parabeniza os envolvidos e da 
preocupação do lado humano dos servidores e ressalta a parceria do sindicato que 
é de suma importância. A Sra. Luciana Albuquerque diz que as ações de prevenção 
são positivas, com menos internações, mortalidades e diz da importância quanto 
ao acompanhamento da reabilitação respiratória, psicológico e a prevenção mais 
efetivamente no cuidado pós COVID devido a diversas sequelas apresentadas. 
Parabeniza pela iniciativa do programa para o fortalecimento das ações. A Sra. 
Fernanda Albuquerque explica que é o início para construção das ações de 
prevenção e que serão apresentados os desdobramentos posteriormente. 
Destacou que com algumas clínicas que tem programa de prevenção pós covid, 
está se negociando para que o atendimento seja no mesmo preço de uma consulta, 
diz também que na próxima reunião será apresentado por cada setor as ações a 
serem desenvolvidas. O Sr. George Pierre informa que como não houve nenhuma 
opinião contrária para aprovação quanto a implementação do programa de 
prevenção, foi aprovado por unanimidade. A Sra. Fernanda Albuquerque aborda 
sobre os 04 (quatro) prestadores mais importantes para continuidade dos serviços 
na rede e que solicitam reajustes contratuais: COOPECÁRDIO, SINGULAR, 
PONTO STRESS e INTERNE. Complementa que não estando em momento 
financeiro confortável, mas a ausência de reajuste nos valores pagos vem desde o 
início de seus contratos. A Sra. Fernanda Albuquerque fala do termo de 
Credenciamento do Saúde Recife e os prestadores que os valores estabelecidos 
na tabela própria poderão ser ajustados após 1 ano pelo índice do IPCA e que 
baseado nisso será apresentada uma contraproposta. A Sra. Daniela Lafayette 
informa que o pedido foi justificado para o reequilíbrio em alguns procedimentos 
que se faz necessário por conta de aumentos dos insumos usados no tratamento 
da Covid, diz também que tem procedimento de extrema importância para 
identificar sintomas e detecção da trombose, porque é um exame oneroso, diz que 
foi feito um estudo onde buscou tabelas de preços praticados por planos de saúde 
e feita a comparação com a tabela do Saúde Recife. Informou que foi repassado a 
Sra. Fernanda Albuquerque para fosse apresentando a todos. A Sra. Fernanda 
Albuquerque solicita do Conselho aprovação para que seja feita a contraproposta 
aos prestadores informa ainda que o reajuste é só para os procedimentos 
realizados por estes prestadores. O Sr. George Pierre abriu a palavra aos 
conselheiros e conselheiras já acordando com a indicação de que haja informe da 
contraproposta do reajuste, a ser apresentado na próxima reunião. A Sra. Lucia de 
Fátima pergunta se o valor desse reajuste onera para os associados, o Sr. George 
responde que não. Graciliano parabeniza a apresentação e solicita que assuntos 
como este sejam abordados nas reuniões periódicas do SAÚDE RECIFE e sabe o 
quanto é importante o reajuste e a importância disso onde o servidor será atendido 
com produto de qualidade e saúda a Secretária de Saúde pelo excelente trabalho 
e atenção ao Sindicado. O Sr. George Pierre informa que está aprovado pelos 
conselheiros o reajuste usando o índice do IPCA para a proposta apresentada, por 
um período menor que aquele não corrigido, e diz que tem procedimento que 
mostra um valor menor do que o anterior, havendo assim a compensação em 
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relação aos outros procedimentos. Encerra parabenizando mais uma vez a 
apresentação inicial do programa de prevenção, a clareza e transparência na 
apresentação da Sra. Fernanda Albuquerque e o Sr. Edson Batista agradece 
novamente pela participação e que o serviço público tem que funcionar 
beneficiando a 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.  
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