
 
 

 

 

 
 

 

Conselho Deliberativo de Saúde (CDS) 
 

ATA Nº 07/2022 Data:  15 de julho de 2022 às 09h 

Local: On line Google Meet 
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 Igor Corrêa de Andrade – Titular do SIMPERE 
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 Adriana Pereira – Chefe de Divisão de regulação médica, AMPASS 

 Daniela Lafayete – Gestora de Unidade da rede credenciada e atenção à saúde - AMPASS 
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 Ericka Marques – servidora, AMPASS 
 Fernanda Albuquerque – Gerente da Saúde Recife 
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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) 

Sr. Marcos dá início a reunião saudando os presentes e passa a palavra a Sra. Fernanda Albuquerque que diz 

que por não ter um assunto mais complexo a ser deliberado pelo Conselho, vamos mostrar os números mais 
preocupantes, o que continua sendo feito no 1º semestre para os conselheiros terem uma noção mais geral do 

que está sendo trabalhado no Saúde Recife. É um trabalho muito sério e um veículo de comunicação positiva 

diante de tantas dificuldades, que infelizmente vem aumentando gradativamente devido a falta de receita. 

Tem sido procurado pelos beneficiários as clínicas de psicologia que crescem mês a mês. O Sr. Edson Batista 
diz que houve um aumento de 55% na demanda de casos leves com adolescentes, adultos e idosos devido a 

pandemia. Ansiedade, angústia psíquica, tem levado muitas pessoas a atentarem contra a própria vida. Até 

agora temos acolhido na pré-avaliação que é só um suporte psicoterápico. O que assusta é a demanda, antes 
eram autorizadas 15 guias, hoje não temos menos de 50 guias diárias onde já chegamos a 100 guias, tudo em 

saúde mental. A Sra. Lúcia de Fátima comenta que estamos vivendo num mundo doente, muitos com doença 

mental. Adianta que não tiveram nenhuma reclamação do Saúde Recife, estamos conseguindo atender o 



servidor da melhor forma possível. Diz que o curso foi muito bom e proveitoso, mesmo on line foi de fácil 

entendimento. Sr. Edson Batista complementa dizendo que precisam desmistificar esse preconceito em 

relação a saúde mental, podendo acontecer com cada um de nós. Rever conceitos, trabalhar nossa mente, 

inclusive o Brasil foi classificado há 2 anos atrás como 2º lugar por causa da ansiedade. Isso é efeito da 
somatização dos problemas, a intolerância, não saber lidar com o outro, devemos aprender com alegria e 

respeito. Sempre compartilho com Kátia sobre nossas crianças altistas, precisamos cuidar e mesmo tendo um 

ótimo atendimento para essas crianças e mães. Sempre precisamos melhorar, claro, mas não estamos aquém 
da realidade de outras clínicas, continuamos nossa luta, nossa Autarquia faz o possível, dentro da legislação. 

No geral é um trabalho em conjunto e estamos tendo resultados. Comemoramos e sofremos juntos, somos 

parceiros do Conselho, a reunião é importante e vamos mostrar coisas boas. E para encerrar sobre o Programa 
+ Vida, estive com uma senhora que o filho de 16 anos foi internado devido a COVID e me perguntou se eu 

era do Saúde Recife, afirmei e falei meu nome, e ela ficou grata, fazia uma imagem ruim porque só escuta 

falarem mal. O foco é prevenção, então acompanhar e fazer encaminhamento são importantes, fiquei 

contente. As falhas corrigimos juntos. O Sr. Marcos Antônio diz que só por uma simples iniciativa, dedicação, 
compromisso e comprometimento, tem sido proveitoso para sociedade como um todo, em especial aos 

assistidos. A respeito da ansiedade devido a pandemia, vi num programa de TV que infelizmente o Brasil está 

na ponta como o primeiro. Cabe reflexão, o conflito de opiniões que é perigoso e só traz prejuízo. Agradeço 
pelas palavras e pelo estudo da amiga Lúcia. O Sr. Edson Batista diz que quando pensamos em conjunto no 

Programa onde Fernanda deu o ponta pé inicial, e que em reunião com Kátia, eu, Adriana e outros, concluímos 

que nós faríamos esse trabalho, foi mais um desafio e é isso que estamos fazendo sem contratar terceiros e 

devido a situação financeira da Autarquia. A Sra. Lúcia de Fátima comenta da preocupação com os jovens e 
crianças que estão adoecendo, o olhar da Saúde Recife para esse momento é importante e também que esse 

tratamento não só passa pela saúde, mas também pela educação nas instituições e em casa. O Sr. Marcos 

Antônio retoma a pauta que é o relatório analítico do 1º semestre que será apresentado pela Sra. Fernanda e 
sobre o representante do SIMPERE. A Sra. Fernanda Albuquerque apresenta alguns números em relação a 

Rede Credenciada, os programas e o setor de oncologia que tem gerado maior despesa na saúde mental diante 

de um trabalho excelente pelo Sr. Edson Batista, nosso porta voz das clínicas acolhendo as mães que passam 
por situações difíceis. A questão do suicídio que vem crescendo também na saúde mental. Temos o day clinic 

com internação durante o dia em que atualmente temos o NAPPE com 7 beneficiários e o Espaço Rizoma 

com 6 beneficiários. Na internação integral só tem o Pronto Stress em Olinda com 2 beneficiários, isso em 

último caso e já temos, 1 cartaz “DIA DA LUTA Antimanicomial” lembrado em 18 de maio. Quanto aos 
autistas, temos 2 clínicas credenciadas, Clínica Espaço Saúde Vida em Piedade e a Clínica Multidisciplinar 

Plenitude em Olinda. Temos novas clínicas em análise e só 3 beneficiários na espera. O Sr. Edson Batista 

complementa que existiu a reforma psiquiátrica e é bem atualizada, a orientação no próprio manual é que só 
tenha internação em hospital fechado e no período de 60 dias, isso em caso extremo, suicídio, CIDs severos, 

por exemplo. Temos uma pessoa já há muitos anos que por determinação da justiça tem uma auxiliar de 

enfermagem como cuidadora por não ter familiar. A Sra. Fernanda Albuquerque falando sobre o PAD – 
Programa de Atendimento Domiciliar, informa que tem a Alternativa MED - 26 credenciados, 

interne/FiqBem com 55 credenciados, Home Care - 3 credenciados e Hemodiálise - 5 credenciados, entre 

esses 2 credenciados temos 24 beneficiários atendidos. O resumo do COVID no Programa + Vida Com Saúde 

em 2022 diminuiu bastante com 344 internações, 236 altas, 80 óbitos, 20 transferências e 02 evasões, isso 
graças a vacina, e ao SUS. O Programa continua na campanha de conscientização para o enfrentamento ao 

COVID, usando também cartazes com temas mensais de janeiro a julho cada um com um tema com a 

participação de nossa equipe técnica, o Sr. Edson e a Sra. Kátia e os estagiários Arthur e Matheus que auxiliam 
nas ligações e confecções dos cartazes. Em relação a nossa Rede Credenciada temos 152 prestadores sendo 

24 pessoas físicas e 128 pessoas jurídicas, dentre eles frisamos a participação das cooperativas com uma gama 

relevante de médicos, a COOPECARDIO, a COOPEURO e a COOPANEST-PE são 128 pessoas jurídicas 

com diversos profissionais. Tivemos 6 novas solicitações no 1º semestre, não tivemos nenhum 
descredenciamento, apesar das dificuldades, temos solicitações de novos. Hoje a Saúde Recife está abastecida 

de todas as especialidades. No atendimento global temos duas clínicas para os autistas a LEC e a AME, em 

Recife. Confirma e diz estar em fase final para credenciamento comenta a Sra. Daniela Lafayete. A Sra. 
Tereza Mazoco fala sobre as ações judiciais que resultam em tratamentos caríssimos, e pergunta se com os 

novos credenciamentos as demandas diminuem? A Sra. Fernanda responde que sim e que é uma clínica que 

está habilitada, já foi visitada pelo Sr. Edson Batista. A demanda sempre vai existir, mas apresentando uma 
boa defesa cai consideravelmente. A Sra. Tereza Mazoco pede para quando houver credenciamento avisar 

para Patrícia e Luciana, assim a gente peticiona, pedi decisão em sede de preliminar. O Sr. Edson afirma que 

foram in loco na Clínica AME com a Dra. Luciana e a Sra. Kátia o ambiente é bom, tem fotos no relatório, 



tem sala de estimulação sensorial. O conflito nas pessoas é gerado por conta da sedução desses advogados. 

Essa clínica vai minimizar muito esses conflitos. O Sr. Glauco complementa que a Habilit tá avançando no 

credenciamento e a SEASAM também tem atendimento global. A Sra. Fernanda Albuquerque comenta, que 

a oncologia realiza um trabalho sério com esses pacientes, na proximidade com as famílias, a conversa 
explicativa, por conta da ansiedade, acham que a Saúde Recife não vai suprir a medicação solicitada. Acredito 

que temos as maiores clínicas de quimioterapia no trabalho oncológico em Pernambuco, são SEQUIPE com 

103, NEOH com 18, UNIONCO com 31, Multihemo com 6, totalizando 158 beneficiários tratando 
quimioterapia. Diz, temos valores muito alto de passivo, tratamento da oncologia são valores altos e as 

clínicas são grandes. Fazemos a logística interna aos serviços prestados com mesma qualidade, mesmo 

tratamento. Temos feedback do tratamento, tivemos presteza e agilidade, passa pelo setor de regulação, pelo 
setor médico da BENNER em SP que faz a análise da droga e já vem sendo autorizada, so medicamentos 

altos e impacta na despesa do Saúde Recife no resumo dos saldos financeiros as despesas desde janeiro 

sempre estão na casa dos 5 milhões e 6 milhões, tivemos um aumento em maio, mas nos mantemos na média 

dos 6 milhões e o aporte da prefeitura é de 3,5 milhões. Os beneficiários em 1.900 mil e os boletos dos 
complementares. Não temos despesas administrativas, é só serviços médicos e odontológicos. Bem, fico à 

disposição para informações detalhadas sendo esses os pontos mais relevantes. A Sra. Lúcia, pergunta se o 

D´Avila atende Oncologia, a Sra. Fernanda Albuquerque responde que não. Os que usavam o serviço 
migraram para o UNIONCO. Tivemos um paciente e teve uma recuperação rápida, foi curada. O Sr. Edson 

Batista lembra que oferecem a mãe ou ao pai o tratamento psicoterápico paralelamente ao tratamento da 

criança. A Sra. Adriana Pereira comenta que tem uma preocupação grande por conta do crescimento de 

pacientes de oncologia, tentamos conduzir da melhor forma através de nossos prestadores, mas um grande 
impacto no financeiro, geração de novas drogas, buscando entendimento junto aos nossos prestadores, onde 

foi gerado algumas liberações. Temos reuniões frequentes por conta das questões financeiras. O custo 

elevado, a procura dos pacientes num nível elevado da doença, então é trazido pra reunião pra terem 
conhecimentos dos gastos, estamos tentando uma forma de diminuir esses custos. O Sr. Edson Batista faz 

uma ressalva as falas da Sra. Fernanda e da Sra. Adriana e diz que a divisão é parceira aos que sofrem com 

problemas de oncologia também. A Sra. Adriana Pereira comenta a parte preventiva porque atrelada a parte 
oncológica e outras comorbidades, com isso orientamos na prevenção para que não procure o tratamento tão 

tardiamente. A Sra. Fernanda Albuquerque retoma falando sobre o representante do SIMPERE, a necessidade 

de comunicar, não responderam ao convite e com isso precisamos deliberar para a importância e presença do 

representante ou a substituição para compor o Conselho. A Sra. Lúcia de Fátima comenta da importância 
porque na questão do autismo, das doenças mentais, os professores sempre têm alguma discussão na escola 

podendo trazer para trabalhar juntos e ter bons resultados e a importância do SIMPERE, e que essa nova 

gestão veio para agregar e ajudar. O Sr. Edson Simões informa que em 27 de maio foi enviado um ofício 
solicitando a indicação do novo representante, como não tivemos retorno, liguei e confirmaram o recebimento 

do ofício, e uns 4 dias depois indicariam. Recordo que ano passado com o Sr. Pierre fizemos contato e não 

houve nenhum interesse por parte do Sindicato, minha opinião seria comunicar o desligamento e partir para 
outro Sindicato. O Sr. Graciliano informa que está fazendo contato para saber se vão participar ou não. A 

preocupação é que todos os servidores possam participar e estamos nessa pendência de um representante, 

menos o SINDSEPRE e o SINDACS, sempre estamos aqui representando. O dos professores é significativo 

e se não tiver retorno podemos pautar a substituição na próxima reunião. O Sr. Marcos Antônio propõe reiterar 
o convite e até a próxima reunião não havendo retorno, adotaremos outra solução. A Sra. Tereza Mazoco fala 

que poderíamos deliberar sem esperar a próxima reunião e procurar outro sindicato. O Sr. Graciliano Gama 

lembra que tinha um ofício do Fórum dos Servidores com interesse dessa vaga, poderia levar para discussão 
no fórum. A Sra Lúcia de Fátima sugere que diante do prazo para o SIMPERE e quem tiver interesse já diria 

e o Conselho definiria quem seria melhor para nos ajudar. O Sr. Edson Simões concorda em mais uma 

tentativa e não havendo retorno partiríamos para outro. Todos concordam e Sr. Marcos informa que será 

reiterado o envio do ofício e agradece a todos. 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. 
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