Ata da 5ª reunião do Conselho de Saúde da AMPASS no dia 13/05/2020.
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Saúde da Autarquia Municipal de
Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS, realizada às 09h horas do
dia 13 de maio de 2020, excepcionalmente de forma virtual pelo aplicativo Zoom, reuniuse o Conselho Deliberativo de Saúde, sob a presidência do Senhor George Pierre de
Lima Souza, Secretário Executivo de Licitações e Compras, representante da Secretaria
de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura do Recife, estando presentes; o
representante da Câmara Municipal, o Vereador Gilberto Alves; a representante da
Procuradoria Geral do Município, Sra. Paula Mendonça; a representante titular da
Secretaria de Finanças, Sra. Ana Claudia Lima Carvalheira; a Sra. Lúcia de Fátima
Miranda da Silva, representante do SINDSEPRE; o representante titular do SINDACS,
Graciliano Gama da Silva e Dra. Fernanda Albuquerque, Gerente do Saúde Recife. Na
abertura da reunião, usou da palavra, o Senhor Presidente, George Pierre de Lima Souza,
que colocou que fosse abonada a ausência do Conselheiro representante da Secretaria
de Saúde, Dr. Jailson Correia, pelo expediente extraordinário no combate à pandemia
COVID 19, a qual por unanimidade foi acatada. Em seguida, fez a leitura da Ata da
Reunião anterior, do dia 15/04/2020, que foi lida e aprovada por todos os presentes. O
Presidente George Pierre sugeriu que a pauta da reunião fosse apresentada pela Gerente
do Saúde Recife, Dra. Fernanda Albuquerque, e deixou espaço aberto para informes e
homenagens. Neste momento a representante do SINDSEPRE, a Sra. Lúcia de Fátima,
questiona acerca do atendimento, quais hospitais estão credenciados para atender e
também sobre o atendimento cardiológico para poder o Sindicato repassar as
informações aos servidores. O Sr. Graciliano Gama, representante do SINDACS, por sua
vez deseja feliz dia das mães, e diz do trabalho diário junto ao Sindicato, e agradece a
Dra. Fernanda Albuquerque toda a parceria do Saúde Recife, assim como agradece ao
Presidente Sr. George Pierre pelo apoio. Em seguida, o representante da Câmara
Municipal, Vereador Gilberto Alves, com uso da palavra coloca mais uma vez o mandato à
disposição deste Conselho, fala da reunião que acontecerá no dia de hoje no período da
tarde, com os Vereadores e Secretários para apresentar as informações do que vem
sendo feito em relação ao COVID, e diz que a prioridade da Câmara estão sendo as
matérias referentes ao combate à pandemia. O Sr. Presidente também abre espaço para
parabenizar as mães, desejando um feliz dia das mães e registrar também homenagem e
o reconhecimento aos profissionais de enfermagem pelo seu dia e todo o trabalho
prestado nesta pandemia. A Sra. Lúcia de Fátima pede a palavra novamente, registra e
agradece todo o empenho da Dra. Fernanda Albuquerque, Gerente do Saúde Recife,
junto aos Sindicatos, com objetividade, prontidão e eficiência. Com a posse da palavra o
Presidente, Sr. George Pierre, sugere aprovação de Voto de Aplauso, para Dra. Fernanda
Albuquerque pelo seu trabalho desempenhado no Saúde Recife. Voto de Aplauso este,
aprovado por unanimidade por este Conselho de Saúde. O Presidente passa a palavra
para a Dra. Fernanda Albuquerque que apresentou a pauta do dia que são as
informações acerca do COVID, como as conversas com os sindicatos, o funcionamento
da rede credenciada, os números de internações, óbitos, abertura de um canal para os
questionamentos, falta de leito e de estrutura de alguns hospitais que ainda estão
finalizando a montagem da área de isolamento. Na sua apresentação, Dra. Fernanda
mostrou que dos 08(oito) hospitais de pronto atendimento, conforme relatório recebido na
noite de ontem, não tem mais nenhum leito disponível em hospital adulto, apenas no
Hospital Jorge de Medeiros, que é pediátrico, e atende crianças até 14 anos, tem 03(três)
leitos de enfermaria disponíveis. Também foi dito que a rede credenciada está superlotada,
tanto UTI quanto enfermaria. Aconteceram 03 (três) casos, que precisaram ser
encaminhados para rede pública municipal e Dra. Fernanda Albuquerque questionou o
Vereador Gilberto Alves da possibilidade de agilizar/viabilizar esses encaminhamentos

dos servidores para rede pública ou se o trâmite é o normal para toda população? Dra.
Fernanda também colocou que tem 05(cinco) dias que não consegue leito, mas também
sabe que é uma preocupação geral. O Sr. George Pierre, Presidente deste Conselho,
sugeriu uma minuta de Ofício, do Presidente do Conselho, assinado conjuntamente com a
Diretoria de Saúde do Reciprev, a ser encaminhado à Secretaria de Saúde, para que
sejam feitas as tratativas, e conhecer a sensibilidade da demanda, enquanto a Sra. Paula
Mendonça, representante da Procuradoria do Município, diz que a regra é a central de
leitos para todos. A Dra. Fernanda Albuquerque apresenta os números de atendimento do
Saúde Recife para o COVID até a presente data, que são: 48(quarenta e oito) internações,
18(dezoito) altas, 08(oito) óbitos, 01(uma) transferência, 10(dez) pacientes internados em
UTI e 11(onze) pacientes em enfermaria. A Dra. Fernanda comenta ainda que a rede
credenciada é dividida entre o Saúde Recife, Sassepe e outros planos de saúde, o que
ocasiona a lotação e que o número dos internamentos não está crescendo. A Gerente do
Saúde Recife, comentou também, que no início da Pandemia teve uma solicitação muito
alta de testes para o COVID, o Saúde Recife colocou a Auditoria para acompanhar, com o
intuito que não houvesse uma solicitação indevida desses testes, e a partir desta ação
notou-se uma queda nesses pedidos de realização de testes. A Dra. Fernanda também
apresenta informações, em arquivo PDF, que segue anexado a esta ATA, com a rede
credenciada para atendimento. A título de conhecimento foi apresentada a faixa etária dos
beneficiários do Saúde Recife com COVID, que são pacientes com mais de 60 anos na
sua maioria. O Sr. Graciliano Gama questiona Dra. Fernanda Albuquerque acerca das
maternidades, uma vez que o hospital D’Avila fechou o atendimento das gestantes e os
partos. E a Dra. Fernanda explicou que o hospital enviou ofício para o Saúde Recife
informando que fechou todo o hospital para o atendimento do COVID, não atendendo
mais o Saúde Recife, finalizando os atendimentos. O Presidente, Sr. George Pierre,
pergunta se o hospital pediu descredenciamento? E Dra. Fernanda cita que não, porém já
foi conversado com o jurídico da AMPASS para que aconteça o distrato do contrato, uma
vez que foi avisado um dia antes, não cumprindo o estabelecido em contrato que seriam
70(setenta) dias de antecedência para a rescisão. A Gerente do Saúde Recife, Dra.
Fernanda, informa ainda que hoje só o Memorial Guararapes que fica em Prazeres,
atendendo para maternidade. E que as tratativas em busca de outras maternidades a
serem credenciadas continuam sendo realizadas. Para o atendimento de cardiologia,
consultas e cirurgias eletivas estão suspensas desde a publicação do Decreto Estadual,
em casos de urgência o Hospital Nossa Sra. do Ó, do Janga, e o Hospital Central de
Paulista estão atendendo. Foi apresentada a possibilidade de teleatendimento, porém a
opção foi avaliar mais o período de isolamento, mas está sendo feito um estudo do
monitoramento desses pacientes crônicos, para atendimento de cardiologista e
pneumologista por teleatendimento. O Presidente do Conselho, Sr. George Pierre, registra
ainda a necessidade da sensibilização da sociedade neste momento de isolamento, para
que sejam cumpridas as determinações do Estado e Município no que diz respeito às
medidas de enfrentamento ao COVID. A Sra. Lúcia de Fátima informa do trabalho dos
Sindicatos na orientação dos servidores em relação à Pandemia. O representante do
SINDACS, Sr. Graciliano Gama, comenta da reeleição por mais 04(quatro) anos na
condução do Sindicato, e reforça a atuação dentro do Conselho, agradece a parceria do
Saúde Recife, e das medidas tomadas pelo seu Sindicato. Sugeriu a criação de cartaz
informativo para que possa ser repassado aos distritos. Neste momento o Vereador
Gilberto Alves, solicita que seja dado um segundo Voto de Aplauso do dia, agora para o
representante do SINDACS, Graciliano Gama, pela sua reeleição, desejando parabéns e
sucesso. Por fim, não havendo nada mais a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada
a reunião, agradecendo a presença de todos, e eu, Ana Claudia Lima Carvalheira, lavrei
a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais integrantes do Conselho
Deliberativo de Saúde.
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