
 
 

 

 

 

 

 

Conselho Deliberativo de Saúde (CDS) 

 

ATA Nº  001/2022 Data:  12 de janeiro de 2022 

Local: on line  google meet 

Conselheiros Presentes: 

• Marcos Antônio da Silva – Titular substituto SEPLAGTD 

• Edson Simões da Rocha Filho – Titular Secretaria de Finanças 

• Maria Tereza Mazoco Times – Titular Procuradoria Geral do Município 

• Luciana Caroline Albuquerque D´ Angelo – Titular Secretaria de Saúde 

• Natália Rayane Couto Barbosa – Titular Câmara Municipal do Recife 

• Lúcia de Fátima Miranda e Silva – Titular SINDSEPRE 

• Graciliano Gama da Silva – Titular SINDACS-PE 

Conselheiros Ausentes: 

 Igor Corrêa de Andrade – Titular do SIMPERE 

Convidados Presentes: 

• Fernanda Albuquerque – Gerente da Saúde Recife 

• Daniela Lafayete - Gestora de Unidade de atenção à saúde, AMPASS 

• Adriana Pereira – Chefe de Divisão de Regulação Médica, AMPASS 

• Manuela Cardoso – Gestora da Rede Credenciada 

• Ericka Marques – servidora da AMPASS 

• Edson Oliveira – Divisão de Prevenção e Promoção à Saúde – AMPASS 

 

Presidente do Conselho: 

• Marcos Antônio da Silva – Titular substituto - SEPLAGTD 

 

Designação dos Membros: 

Portaria nº 0560 de 18 de março de 2021 (publicada no DOM de 16/03/2021) 

O Sr. Marcos abre a reunião saudando todas e todos e passa a palavra. A Sra. Fernanda Albuquerque 

inicia apresentando a tabela de reajuste proposto para os procedimentos realizados pelo SOS 

NEURO, disse que os serviços são imprescindíveis para o atendimento e de extrema necessidade. 

Conforme a necessidade de negociação realizada pela Sra. Dra. Daniela Lafayete, usou o índice 

IPCA, tomando como base outubro de 2019 a 2021, foi apresentado uma contraproposta onde não 

foi aceita, então usando a tabela vigente do SASSEPE, o reajuste impacta no início, mas é justo. Sra. 

Daniela Nunes, diz que não são valores exorbitantes. O SOS NEURO é de suma importância para 



determinados procedimentos únicos que outros prestadores de serviço não fazem. São determinados 

exames que nos mantém informados como está o andamento do paciente em algumas situações. 

Outros prestadores pedem reajustes, mas no momento o pleito da prioridade do Saúde Recife é essa 

parte de oncologia e neuro. Foi uma negociação justa com seriedade, muita cautela e é um prestador 

antigo sem dificuldades de negociação. Dra. Luciana Caroline informa que na SAÚDE também 

precisa fazer reajuste, é só se resguardar com esses valores e se tem recurso, não tem como fugir. Sr. 

Marcos Antônio diz que conforme a colocação de Dra. Luciana Caroline diante da justificativa posta 

com o que vivenciamos no dia a dia, sabemos que esse reequilíbrio financeiro e o pedido de reajuste 

são plausíveis, com isto, pede que os conselheiros se pronunciem se estão a favor do aumento. Sra. 

Caroline ressalta em se resguardar dos valores e cotações necessárias, se tem reserva para este 

reajuste e em não perder o prestador de serviço. Sra. Teresa Mazoco concorda na mesma ponderação 

que Dra. Luciana, mencionou. Sr. Marcos Antônio intervém dizendo que a votação ficará para a 

próxima reunião pela verificação desse trabalho. Sra. Tereza Mazoco concorda e solicita à outra 

tabela que usou como parâmetro. Sra. Fernanda Albuquerque informa que em comum acordo com 

o conselho só foi utilizada a tabela do SASSEPE, mas pode-se ver outra tabela de um plano privado 

e trazer para apresentar na próxima reunião. Sra. Manuela Nunes informa que levou em uma reunião 

os valores apresentados por ser 3 vezes maior em relação a da SASSEPE. Sra. Fernanda 

Albuquerque informa que pode ser apresentado outra tabela inclusive os e-mails recebidos para o 

conselho decidir. Sra. Lúcia de Fátima lembra que em relação aos valores privados tinha valores 

maiores que o do SASSEPE. Segundo Sra. Fernanda Albuquerque pode ser apresentado outras 

tabelas para votação, ver outros planos no mesmo modelo de alta gestão. Sr. Marcos Antônio 

concorda e que será apresentado para votação o pleito do reajuste. Sra. Fernanda Albuquerque faz 

apresentação do resumo da Saúde Recife com base no ano de 2021 para se discutir em que podemos 

melhorar. Fala dos Princípios, Perfil dos Beneficiários atualmente com 18.377, sabendo-se que 70% 

são servidores acima de 44 anos, e na procura por melhoras nos atendimentos COVID voltado a 

todos os beneficiários. Atualmente só temos um paciente na UTI e 01 na enfermaria, resultando 219 

altas e 73 óbitos. Quanto a Situação Financeira na rede credenciada feita até 10/2021 e sempre 

mostrando que a receita é menor do que a despesa é uma dificuldade desde o começo, precisamos 

achar uma solução para buscar o equilíbrio, isso será disponibilizado para discutirmos na próxima 

reunião. O Perfil Financeiro do beneficiário, recebem na maioria até 04 salários-mínimos, devido a 

isso influenciando na receita. Dentre esses existem outros fatores que contribuem para esse 

desequilíbrio, custos, longevidade, processos judiciais, falta do uso sustentável, falta de parceria 

com rede privada e necessidade de ajuste na legislação, através da contratação da BENNER, 

regulação interna, tabela única para reajuste, sugestão de alteração da legislação e atuação da divisão 

de promoção com os programas de prevenção que é de grande importância. Quem cuida da saúde 

evita internamento e é de grande impacto o autocuidado. Os valores apresentados pela auditoria que 

são as chamadas glosas seriam os valores que seriam pagos indevidamente, que são as economias 

observadas em cima desses valores. O Programa + Vida só relembrando o que foi apresentado em 

2020, o que foi desenvolvido, os pacientes que tiverem alta hospitalar, as campanhas entregues 

mensalmente (janeiro Branco, abril Verde, agosto Lilás, setembro Amarelo, outubro Rosa e 

novembro Azul). Isso é o resumo da Saúde Recife em 2021 e fica aberta para alguma sugestão, desde 

já agradeço. Sr. Marcos parabeniza pela brilhante apresentação e pelo trabalho e a importância da 

auditoria, pelo que foi desenvolvido que nos possibilita identificar, pelo zelo e cuidado e pela gestão. 

Sra. Lúcia de Fátima parabeniza pelo trabalho da equipe, do cuidado, da prevenção em acompanhar 

os pacientes e do programa de prevenção. Pergunta se o De Ávila já está em atendimento? E sobre 



a coparticipação, que fosse mais utilizado pelo servidor, para não usar indevidamente. Sra. Fernanda 

Albuquerque diz que é por ser limitado ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e é justamente por 

isso que faz usar e por isso que faz o controle de uso no mês, já em outros planos se usa sempre que 

necessário, é um fator importante para o uso sustentável. Sra. Lúcia de Fátima lembra a questão de 

tentarem alterar, mas isso não ocorreu. Sra. Fernanda Albuquerque informa que o De Ávila já está 

funcionando inclusive com emergência cardíaca. Já era uma indicação do Conselho que déssemos 

ênfase no que tínhamos carência que seria: emergências gerais e cardiológicas. Sr. Edson Batista 

detém a palavra com saudação a todos e lembra que dia 14 do corrente mês a Saúde Recife 

completará 17 anos de atendimento aos servidores municipais. Fala da necessidade de prevenção à 

saúde e lamenta que pelo uso errado de alguns servidores, pela falta de costume, talvez. Quanto à 

vacinação foi positiva por conta da insistência junto aos servidores. Lamenta ter perdido a 

apresentação, mas vimos como podemos fazer coisas boas, serviços com qualidade apesar de toda 

dificuldade, os resultados benéficos e assim crescemos nas diferenças. Agradece a Sra. Lúcia de 

Fátima e ao Sr. Graciliano Gama pelas divulgações e atualizações dos dados que por muitas vezes 

perdemos contato pela falta disso. Assim não perdemos o controle ajudando no orçamento do 

sistema. O intuito é a saúde dos beneficiários. Agradece a participação e apoio à campanha de 

prevenção. Sr. Marcos Antônio agradece pelas palavras oportunas e bem-vindas. Sra. Lúcia de 

Fátima comenta sobre a vacinação das crianças apesar da repercussão negativa do Governo Federal. 

O cuidado na prefeitura voltado para a vacinação. O nosso papel é de fazer o melhor. Vou divulgar 

e parabenizo por essa boa notícia. Sr. Marcos Antônio parabeniza à Saúde Recife e de acordo com 

suas palavras pelas coisas produtivas e levar ao conhecimento da sociedade do que deve ser. O Sr. 

Edson Batista apesar do que se fala pela gestão a nível nacional é inócua e que não nos leva a nada, 

e como temos gestores conscientes como o da nossa cidade, vê que criança é prioridade com saúde 

física e mental para um bom desenvolvimento. Parabéns aos gestores e à saúde Recife. Sra. Fernanda 

Albuquerque encerra agradecendo a participação de todos. O Sr. Marcos Antônio encerra 

encaminhando o que foi definido em fazer a verificação da tabela com outros planos e na próxima 

reunião a deliberação através da pesquisa, dando por encerrado. E assim, eu, Edson Simões, lavrei 

a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais integrantes do Conselho Deliberativo da 

Saúde da AMPASS. 

 

Deliberações 

Para a próxima reunião: 

• Apresentar tabela de planos privados para comparativo junto à tabela 

da SASSEPE. 

• Alternativa para buscar o equilíbrio entre despesas e receitas. 

 

Responsável pela elaboração da ata: Edson Simões - SEFIN 
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