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ATA DE REUNIÃO

Ata de Reunião do Comitê

Executivo Estadual para o
Monitoramento das Demandas de

Assistência à Saúde.

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quinze

(27/03/2015), às onze horas (11:00), na sala sede da Câmara de Saúde do

Judiciário (CSJ) n. 713, do Fórum da Comarca de Goiânia, situado na Rua 10,

n. 150, Setor Oeste, realizou-se a Reunião do Comitê Executivo Estadual para

o Monitoramento das Demandas de Assistência à Saúde. Presentes à reunião

Dr. Eduardo Perez Oliveira, Juiz de Direito e Presidente do Comitê Executivo

Estadual; Dra. Bárbara Gigonzac, Procuradora do Estado, Chefe do Núcleo

de Mandado de Segurança da ADSET/SES; Dr. Elder Bahia Balestra, Gestor

de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde; Dr. Érico de Pina Cabral,

Promotor, atual Coordenador do CAO Saúde, e Dr. Fernando lunes Machado,

Procurador do Estado. Dr. Eduardo iniciou a reunião informando aos presentes

que solicitou um levantamento detalhado das consultas analisadas pela

Câmara de Saúde do Judiciário, especialmente as dos últimos dois anos, para

uma análise de informações detalhadas dos medicamentos que estão sendo

solicitados e quais médicos estão receitando os mesmos, por exemplo, a fim de

possibilitar um "diagnóstico" da realidade sobre o assunto. Falaram da

possibilidade de um evento para se discutir sobre o tema mandado de

segurança, no âmbito do tema saúde, através de uma mesa redonda, a ser

oportunamente divulgada entre as classes profissionais pertinentes. Dr.

Eduardo sugeriu que os integrantes do comitê discutissem entre si sobre a

judicialização da saúde por outros meios eletrônicos, que não só a reunião)
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mensal realizada, facilitando a interação e divulgação de informações. Dr. Érico

acredita que primeiramente deveria se discutir sobre os medicamentos sem

registro na ANVISA. Ao final, Dr. Eduardo, com o consenso de todos os

presentes, definiu o dia 24/04/2015, às dez horas (10:00), para a próxima

reunião do comitê. Dr. Eduardo Perez Oliveira, Juiz de Direito e Presidente do

Comitê Executivo Estadual, agradecendo a presença e a dedicação de todos

os membros do Comitê, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Ana Cristina

Andrade e Borges Teles , secretária, lavrei a presente ata, que, lida

e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes.

Bárbàr£ feiíjartzác
Chefe do Nucleo.de Mandá'do\daSegurança da ADSET/SES

Elder Bahia Balestra
Gestor de Saúde da SES
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