
 

 

 

 

 

 

 

Conselho Deliberativo de Saúde (CDS) 

 

ATA Nº 09/2022 Data: 15 de setembro de 2022 às 09h 

Local: Google Meet - on line 

Conselheiros Presentes: 

Marcos Antônio da Silva – Titular substituto da SEPLAGTD 

Edson Simões da Rocha Filho – Titular da SEFIN 

Maria Tereza Mazoco Times – Titular da PGM 

Luciana Caroline Albuquerque D´Angelo – Titular Secretaria de Saúde 

Natália Rayane Couto Barbosa – Titular da Câmara Municipal do Recife 

Lúcia de Fátima Miranda e Silva – Titular do SINDSEPRE 

Ilzenaide Mendes de Oliveira – Suplente do SINDACS-PE 

Carmem Dolores Alves – Titular SIMPERE 

 

Conselheiros Ausentes: 

Graciliano Gama – titular do SIMPERE 

Convidados Presentes: 

Fernanda Albuquerque – Gerente do Saúde Recife 

Daniela Lafayete – Gestora de Unidade de Rede Credenciada e atenção à saúde - AMPASS 

Adriana Pereira – Chefe de Divisão de Regulação Médica - AMPASS 

Kátia Salgado – Auditora Interna - 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 Antônio inicia saudando a todas e todos passando a palavra para A Sra. Fernanda 

Albuquerque que saúda e fala sobre o levantamento do custo de internamento da Rede Credenciada 

x Clínica Florence, dá boas-vindas a Sra. Carmem Alves, titular do SIMPERE. Inicia falando da 

chegada da nova clínica, o novo internamento e o cuidado paliativo. Não é só a qualidade do serviço 

com redução de custos, é um tipo de internamento que não onera tanto como em outro hospital. O 

paciente fica mais próximo da família, vale muito a pena ver a apresentação, encaminharei para o 

grupo. Fizemos cálculos simples, não são todos os pacientes que podem utilizar esse serviço, 

fazemos a análise com o auditor para poder saber como fazer a transferência. Não precisando 

identificar o paciente, ele tem 80 anos foi admitido em 14 de julho e submetido a uma cirurgia 

neurológica, internado na UTI, então analisando, custa R$ 2 mil a diária global no Saúde Recife, 

onde negociamos o valor de R$ 2.268,00 com a Florence. A dieta que não está incluída no nosso 



pacote global, custa na média de R$ 1.800,00 e o acordado já estaria no pacote, quando necessário 

cobram uma taxa de isolamento de 8% (oito por cento) do valor da diária que é R$ 22,00 para a 

diária do acompanhante pela tabela do Saúde Recife. Acordou que o almoço com o jantar seria 

mesmo valor e a remoção também com ida e volta relevante ao valor da diária e da dieta, além da 

qualidade que quem participou da reunião sabe dos cuidados paliativos oferecidos pela clínica o 

quanto é importante e algo novo, vem sendo sucesso. Foi um ganho trazer para o Saúde Recife e 

podemos também fazer uma redução nos valores de internamento. A Sra. Katia informa os tipos de 

pacientes que podem proceder para essa migração, diz que o Dr. Lucas explanou na reunião sobre 

os perfis desses pacientes, após a visita médica de enfermagem, identificamos e avaliamos esses 

pacientes, geramos um relatório a partir da auditoria que alguns são migrados, que se encaixem 

dentro da proposta da clínica. No caso do paciente de 80 anos que ficou com sequelas mesmo após 

cirurgia, tem perfil, daria melhores condições de vida e preparar a família a viver com essa mudança, 

esse foi o estudo que fizemos, e a outra coisa é o trabalho para aceitação da família dessa mudança 

de comportamento em relação ao próprio paciente, quando a dieta é inclusa. Tem uns que 

conseguimos negociar, mas outros não devido à necessidade de uma dieta especial. Com a dieta 

inclusa na diária global ficamos mais tranquilos, após avaliação da auditoria o paciente é migrado, 

avaliamos perfil, custo x benefício, essa é a ideia. A Sra. Fernanda Albuquerque estava informando 

que pela Florence o valor é de R$ 2.682,00 e em outro hospital é R$ 3.805,00. A Sra. Carmem Alves 

diz que irá se apropriar do Conselho, qual o nosso papel, o que se discute basicamente depois fazer 

uma visita para uma explicação melhor do que está sendo apresentado. É uma proposta de um novo 

serviço de atendimento? Um serviço de reabilitação em Recife? E comenta que está precisando de 

um serviço. A Sra. Fernanda Albuquerque confirma que sim, detalhando ser para pacientes 

internados em UTI dentro do perfil que a Sra. Kátia falou. Só trazemos para o conselho serviços 

novos que ainda não estão no roll do Saúde Recife. Por ser um serviço novo, posso passar a Lei para 

você ir vendo as atribuições do conselho e o que tem para deliberar de novos serviços. Através de 

uma apresentação mostramos esse valor que valia a pena o custo, pela qualidade não tinha o que 

discutir, financeiramente como já sabemos o Saúde Recife é deficitário. Então o dia que preferir e 

estiver disponível podemos conversar, Carmem. O Sr. Marcos Antônio informa que irá inclui-la no 

grupo de whatsapp. Nos sentimos lisonjeados por tê-la ao grupo e como tal, confirmando sua 

participação a partir de hoje. A Sra. Fernanda Albuquerque diz que o Conselho deliberou 

positivamente e a pendência era ver se era viável e se havia redução nos custos para não onerar ainda 

mais o sistema. A Sra. Carmem Alves pergunta se é um novo modelo de clínica de reabilitação? É 

uma clínica para internação de UTI, configura dessa forma, tem diárias humanizadas com cuidados 

paliativos para aqueles pacientes que precisarem de uma reabilitação mais intensiva, fazemos a 

migração e alguns que estão com cuidados paliativos em condições que o hospital não tem mais o 

que fazer, afirma a Sra. Fernanda Albuquerque. Já na parte clínica e médica aqueles que na UTI tem 

horário de visita, trazemos a família pra perto por 24 horas, parte da casa para junto deles, na 

reabilitação tem uma sala extraordinária, jardim sensorial, diversos serviços mencionados pela a Sra. 

Kátia e seria bom que pudéssemos fazer com todos mais existem critérios para os que tem mais 

necessidades ou para os com cuidados paliativos. A Sra. Lúcia de Fátima saúda a Sra. Carmem, diz 

que na última apresentação o Dr. Lucas relata um atendimento mais humanizado, diferenciado de 

um tratamento básico de UTI sem família com todos os critérios, essa condição de estar a presença 

da família. A Sra. Fernanda Albuquerque diz, é um modelo orientado pelo Tribunal de Contas, tem 

um edital posto no site da Prefeitura. Todas as clínicas que quiserem, podem se credenciar mediante 

nossas regras e valores. A clínica nos procurou para ofertar o serviço e eu trouxe para o Conselho. 

A Sra. Daniela Lafayete faz a colocação que Dr. Lucas informou que a clínica recebeu um prêmio 

por ser um dos 140 melhores lugares incríveis para se trabalhar no Brasil, reconhecida pela pesquisa 

da Fundação Instituto de Administração Emplyee Experience (FIA-FCEx), mediante opinião de 

colaboradores, pacientes e da família, isso para 2022 e primeira ou segunda em saúde no Brasil. A 

Dra. Luciana Caroline, conforme reunião passada ressalta ser um passo importante e bem atual no 

que se refere aos cuidados paliativos mais humanizados. É o que a Florence propõe e o Saúde Recife 

já nos traz isso. É de extrema importância e sensibilidade, nos trazerem isso para conhecermos e 



aprovarmos, só quero reforçar o passo que estamos dando. O Sr. Marcos Antônio diz que quanto a 

questão do impacto financeiro apresentado para essa proposta de serviço, acordamos no sentido de 

ser submetido ao outro Conselho que faz a análise financeira. A Sra. Fernanda Albuquerque encerra 

a apresentação, assim não havendo nenhuma solicitação por parte de nenhum conselheiro. O 

próximo passo é a homologação do contrato. O Sr. Marcos Antônio explica como acontece o 

credenciamento: diz para se convocar todos que tem habilidade para prestar esse tipo de serviço, 

então os que acorrem a convocação, participam do credenciamento, se submetem às condições que 

a administração decidiu, avaliou e definiu quanto deveria pagar pelo serviço e o corpo técnico da 

área faz a avaliação, en passant o procedimento de credenciamento acontece assim. Desse modo, 

diante do que vimos na apresentação acaso algum conselheiro tenha alguma consideração a fazer, 

gentileza se pronuncie, senão a Sra. Fernanda Albuquerque passe para saber se todos estão de acordo 

e a gente homologa o que foi apresentado. O Sr. Edson Batista acha muito importante o 

credenciamento para a Rede. A Sra. Carmem se abstém devido não ter esclarecimentos e propriedade 

no assunto. O Sr. Marcos Antônio aceita a decisão e sugeri aos demais que a votação da homologação 

fique para próxima reunião. A Sra. Ilze Mendes diz que o Sindicato está de total acordo, sempre pelo 

melhor para o servidor e opina pela homologação, com a senhora Carmem se abstém de votar em 

razão de ter propriedade acerca do assunto, com isto o Sr. Marcos Antônio agradece e informa que 

todos acordaram com a homologação. A Sra. Fernanda Albuquerque fala sobre um novo 

credenciamento não passível de liberação, sendo de um serviço já existente inclusive de dificuldade 

no setor de oncologia. Temos 4 grandes clínicas, as maiores de Pernambuco onde grande parte de 

nossa despesa hoje é direcionada para oncologia, infelizmente com a pandemia muitos não puderam 

fazer os exames de rotina e acredito que isso elevou a fazerem mais exames e que percebemos uma 

crescente procura pelos serviços. Hoje temos a SEQUIPE, UNIONCO, NEOH MEMORIAL e a 

Multihemo. Temos dificuldade nos percentuais de redução de valores acordados anteriormente, onde 

fomos procurados pela clínica IONE Instituto de Oncologia do NE. Procedemos semana passada 

com o contrato, ele é situado na Ilha do Leite, especializado em tratamento quimioterápico e 

acompanhamento oncológico. No momento temos 4 pacientes em acompanhamento e 2 com 

proposta de iniciar o tratamento. O diretor tem um vasto conhecimento no setor público sendo 

passível de negociação, a luta do Saúde Recife é trazer melhor qualidade diante da nossa situação 

financeira. Estamos abertos a sugestões, críticas para tentar melhorar os serviços e por ser público 

não tem a viabilidade de negociação como no privado. Somos um ente público, na qualidade de 

indireta, mas nem por isso descansamos deixando de procurar o melhor. É um ganho relevante e a 

intenção é de compartilhar com os senhores. Em qualquer dúvida que tenham, temos um espaço para 

termos sempre essa conversa, estou aberta para acolher as críticas, reclamações para melhorar no 

que puder. A Sra. Lúcia de Fátima fala que havia recebido algumas demandas de reclamação, bom 

saber que já tem uma nova clínica credenciada. A Sra. Fernanda Albuquerque diz que a responsável 

por essa gestão é Sra. Adriana, ela conversa com os pacientes através de um canal direto fazendo 

também o acolhimento. O Sr. Edson Batista saúda a todos conselheiros, fala sobre o setembro 

amarelo que a equipe está trabalhando na promoção da saúde, que é o mês de prevenção ao suicídio 

e alerta quanto ao cuidado com a saúde mental onde o tema é: “A VIDA É A MELHOR ESCOLHA”, 

e é mesmo. Precisamos nos afastar desse mal chamado “preconceito” e como trabalhar nossa saúde 

mental, a escuta terapêutica vai conseguir reverter esse desenvolvimento do ser que tem sofrimento 

psíquico, tentamos compartilhar e ajudá-los nesse mês, no dia 10 do mês é considerado o Dia 

Mundial de Prevenção ao suicídio. Tivemos este cartaz que vocês estão vendo e outro auxiliando, já 

mandamos para os e-mails sobre este alerta, nós temos 3 representantes de sindicatos que são 

parceiros e pedimos ajuda na divulgação desse alerta pós pandemia de isolamento social. Temos 

obrigação de divulgar. Existem 10 clínicas em psicologia, psicoterapia para as pessoas através de 

orientação médica, tem 2 clínicas de hospital guia para tratamento chamado day clinic que a pessoa 

passa o dia com vários serviços e, tem 1 em Olinda com internamento fechado. O tratamento tem 

que ser preventivamente, ambulatorialmente e se for um pouco mais delicado para o day clinic. 

Como já foi falado que antes da pandemia eu autorizava de 15 a 20 fichas e que atualmente é se 

desprender desses preconceitos, dessas sequelas. Em decorrência disso há anos que se tem sobre a 



saúde mental. Temos uma Rede muito boa. Temos uma escuta, orientação para o atendimento correto 

com ética e profissionalismo. Incentivamos a buscar isso, tem a uma marca terrível, estamos em 1º 

lugar no mundo, como o povo mais ansioso e com problema de saúde mental e em decorrência disso, 

inclusive, eclode a depressão. Temos entre crianças e adolescentes onde não era comum, atentando 

contra a própria vida. Tivemos um caso de adolescente que foi atendida no CAPs de afogados e tá 

com uma recuperação muito boa com tratamento complementar. Esse é o nosso papel de prevenção 

à saúde realizado por nossa autarquia com a ajuda da divulgação com os sindicatos e peço a Sra. 

Carmem para unir-se a esse trabalho. Tem elogios das mães com TEA do suporte psicoterápico para 

lidarem com os transtornos dos filhos. Isso é muito positivo para o nosso trabalho, consequentemente 

para o Saúde Recife e pra finalizar, temos que ter esse alerta, ajudar a se preparar para acolher com 

um olhar diferenciado, sem preconceito, encaminhar ao serviço, e que depressão é coisa séria. Temos 

Sra. Fernanda, Sra. Daniela ingressando na área de saúde mental, a Sra. Kátia que nos ajuda e a Sra. 

Adriana que lida com as pessoas com problemas. Estamos dispostos a esse suporte. Então o alerta a 

consciência, a desmistificação desse preconceito que se criou nesse segmento, é muito importante. 

A saúde mental tem que ser tratada com técnica respeitosa, com muita ética guardando os devidos 

sigilos que nos é confiado, encaminhando para serviços de qualidade, reinseri-las na sociedade. 

Agradeço a oportunidade e estou disponível para falar sobre o alerta da saúde mental. O Sr. Marcos 

Antônio agradece o acolhimento, palavras e os exemplos que nos enriquecem trazidos por dr. Edson 

Batista e outros participantes. A Dra. Luciana Caroline diz que a demanda pós pandemia aumentou 

demais, tem visto com seriedade e a gravidade de suicídio em crianças, tentativas de suicídios que 

aumentou na Secretaria de saúde. Fizemos a recomposição dos profissionais nos CAPs onde 

precisávamos de 127 e recompomos 111. A Sra. Lúcia de Fátima parabeniza o Sr. Edson Batista e 

acredita que o representante do SIMPERE não tem esse reconhecimento de prevenção e 

humanização, A Sra. Carmem ainda vai se apropriar desse trabalho. O Sr. Marcos Antônio diz que 

o que foi tratado e discutido e programado foi decidido nessa reunião. A Sra. Fernanda Albuquerque 

agradece a parceria do Conselho, por esclarecer trazendo novidades e sempre acolhendo as críticas, 

o apoio de vocês e estamos sempre de portas abertas. A Sra. Ilze Mendes parabeniza a todos os 

conselheiros pelo fortalecimento na questão do cuidado, Sra. Fernanda é muito solícita, temos 

recorrido muito a ela e dizendo que o setembro amarelo a gente fortalece a luta não só pelos 

preconceitos, mas que a gente consiga ter sensibilidade, empatia para não termos fins tristes de 

suicídio e contribuir para o melhoramento das condições de vida dos nossos colegas e agradece. O 

Sr. Marcos Antônio agradece a presença de todos e reitera a importante participação de Sra. Carmem. 

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 

 * Levantamento de custo de internamento na Rede Credenciada x Clínica 

Florence 

 

Responsável pela elaboração da ata: Edson Simões 
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