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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 

27 de outubro de 2021, de forma virtual pelo aplicativo Google Meet, reuniu-se o 

Conselho Deliberativo de Saúde, com o Sr. Marcos Antônio da Silva, Presidente em 

exercício, a Sra. Fernanda Albuquerque, Gerente do Saúde Recife, o Sr. Edson Simões, 

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

SINDSEPRE, a Sra. Maria Tereza Mazoco Times, representante da Procuradoria 

Municipal, 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, Sra. Sheila 

Machado, , Sra. Silvana Lopes, ambas da equipe técnica da AMPASS, Sra. Ericka 

Marques, servidora da AMPASS e Sr. Graciliano Gama, representante do SINDACS-

PE. O Sr. Edson Batista deu início discutindo a tabela da COOPERCÁRDIO e os 

serviços de oncologia oferecidos pela Saúde Recife. A Sra. Daniela Lafayette diz que o 

atendimento oncológico e o processo do serviço voltado para os pacientes e que junto 

com a equipe técnica composta por Adriana, Edjane e Simone analisam e repassam 

para o Saúde Recife onde é avaliado e liberado. A demanda dos pacientes é espontânea 

e que eles próprios procuram a clínica mais viável. Hoje temos SEQUIPE (88), 

UNIONCO (27), NEON (19) e MULTIHENE (7) e o IRWAN com 23 pacientes. Eles são 

incluídos no sistema onde o oncologista faz análise técnica, libera para autorização para 

o paciente iniciar o tratamento, além desses temos cirurgias oncológicas. Os que tem 

atendimento prévio são direcionados para um acompanhamento psicológico e 

nutricional quando necessário. Trouxemos esse tema por conta do outubro rosa para 

mais uma vez incentivar e direcionar os pacientes a procurar prevenção apesar de 

tantas dificuldades diante da pandemia. O quanto antes for diagnosticado o câncer mais 

rapidamente se inicia o tratamento buscando a cura. Durante a pandemia houve uma 

procura maior, com isto, damos um apoio maior aos nossos pacientes. No outubro rosa 

fizemos um bom trabalho e atingimos nosso objetivo. Sinto-me orgulhosa ao vencer 

esse desafio e ver o trabalho pronto, parabenizo ao Sr Edson e equipe, parceiros com 

suas contribuições e conclusão desse trabalho. Todo trabalho voltado para os 

necessitados e para pacientes onde fazemos o controle nutricional. Os que fazem 

mastectomia radical ou total disponibilizamos prótese se necessário para melhorar a 
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estética e autoestima do paciente. Através de nossas parcerias junto com a rede 

credenciada acompanhamos passo a passo por contato telefônico, e-mails e uma 

atenção maior aos mais debilitados. Além do alto custo existem algumas drogas que 

estão fora do roll de liberação, mas após análise da direção e diante da necessidade, 

para evitar demandas judicial, e atendendo os pedidos de acordo com a prescrição 

médica. A parceria com sindicatos e contatos com os pacientes busca atualização dos 

dados. A Saúde Recife está para ajudar da melhor forma possível. Sra. Lucia Pereira 

parabeniza o novo presidente do conselho e fala da importância na política de 

prevenção em todas as áreas e o diferencial do lado humano e principalmente atenção 

aos pacientes com câncer que na sua maioria são mulheres. Parabeniza também aos 

que já fazem parte e aos que estão chegando, que abraçaram a causa e agradece a 

Dra. Daniela pelo atendimento que o presidente da associação teve acometido por um 

enfarto e foi assistido de forma igualitária. O Sr. Edson Batista diz ser importante o 

reconhecimento quanto aos méritos e formação profissional para os resultados. Tratar 

com respeito e humanidade quem procura o serviço do Saúde Recife vencendo as 

burocracias. Prevenção é vida! Fazer o melhor e sente-se honrado pela participação da 

equipe e agradece. Sr. Marcos Antônio parabeniza a todos pelo que foi apresentado. O 

Sr. Graciliano Ramos destaca o atendimento às comunidades e fazendo com que  se 

tenha uma melhor na prevenção, promoção à saúde e as parcerias com os sindicatos, 

sempre repassando os conteúdos para que possam acompanhar o que tem de bom, 

sugestão da inclusão do Saúde Recife na rede social, aproveita e diz que mês de 

outubro é importante e de algumas datas comemorativas constrói caminhos para cuidar 

melhor do servidor, com programas e prevenções acredita e valoriza o Saúde Recife 

cada vez mais com serviços de qualidade. Sra. Fernanda diz que algumas datas 

comemorativas incluindo seu aniversário no Dia do Médico dizendo que outubro é o mês 

da saúde. Falando na tabela informa que os 10 códigos impactantes da 

COOPERCARDIO e que a demanda reprimida por causa do Decreto no período da 

pandemia com a suspensão de alguns procedimentos e cirurgias eletivas, tomando 

como parâmetro 2019 devido a queda em 2020/2021, com uma despesa de 128.000,00 

(cento e vinte e oito mil reais) custeados com os códigos mais utilizados pela cooperativa 

que são os mais rotineiros. Somos deficitários sem previsão de aumento de receita. 

Internamente está sendo monitorado todos os processos que estão sendo retomado, 

aguardando aprovação do conselho, enviarei todos os códigos solicitados de reajuste e 

que apresentamos uma proposta, depois uma contra proposta equiparando a tabela da 

SASSEPE, acordado com o Conselho estou aguardando para ser deliberado. A Sra. 

Lúcia Pereira pergunta se houve aumento nos casos coronários e a Sra. Fernanda 

afirma que sim. Informa que o número de pacientes com AVC e infarto aumentou muito 
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após a pandemia, inclusive na última reunião o SASSEPE foi o indicado para esse 

comparativo. Sr. Marcos Antônio diz quer o SASSEPE foi usado como comparativo, 

nesse momento abre a fala para as discussões. A Sra. Fernanda diz que a equiparação 

do SASSEPE com a cooperativa na maioria dos códigos e que ficou pré acordado 

positivamente, mas seria para a aprovação. Colocou em votação e com manifestação 

de todos e em concordância ficaria a decisão para a próxima reunião, assim todos se 

apropriam e decidirão o impacto e repercussão do aumento para os usuários e 

administração do plano em geral. Sra. Lúcia Pereira parabeniza o servidor e a Sra. 

Fernanda pelo seu aniversário e menciona o sindicado pela boa relação com o Saúde 

Recife em vários procedimentos. O Sr. Graciliano Ramos parabeniza Sra. Fernanda e 

reforça a opinião do Saúde Recife na rede social e a retomara da reunião presencial. O 

Sr. Marcos parabeniza a Sra. Fernanda e aos servidores dizendo que o servidor público 

é para servir ao público e fazer o melhor para a sociedade. Sr. Edson Batista parabeniza 

Sra. Fernanda e ao novo presidente do conselho desejando boas-vindas. 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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