
 ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REALIZADA
NO DIA 23.11.2018

DATA: 23 DE NOVEMBRO DE 2018

LOCAL: ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO CEARÁ- ESMEC

PAUTA PRINCIPAL: 

• APRECIAÇÃO  DA  MINUTA  DO  RELATÓRIO  MÉDICO  DE  CIRURGIA  PARA
JUDICIALIZAÇÃO.

PAUTA SECUNDÁRIA: 

• APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO REALIZADA DIA 21/09/2018

Iniciados os trabalhos, o Secretário-Executivo do Comitê repassou as deliberações da última
reunião do Comitê, com a leitura da ata da reunião realizada dia 21 de setembro de 2018, a
qual foi devidamente aprovada pelo colegiado.  Em continuidade aos trabalhos, foi dada a
palavra  a  Dra.  Cíntia  Menezes  Brunetta,  Juíza  Federal,  a  qual  apresentou  a  minuta  do
relatório  médico  para  cirurgia,  no  intuito  de  qualificar  ainda  mais  as  informações  na
judicialização na saúde. Devendo o laudo médico conter: doença e/ou diagnóstico com CID e
nome da cirurgia. Informar também o nome do procedimento conforme a tabela SIGTAP
(Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos) do SUS, informar a posição do
paciente na fila de espera do sistema de regulação (informação dada pelo paciente) com
provável data de realização, categorizar seguindo critério SWALIS ( Surgical Waiting List Info
Systerm). O presente relatório foi aprovado por unanimidade, o qual ficará disponibilizado
na seção  “Direto  à   saúde”  do Tribunal  de  Justiça  do Ceará.  Ato  contínuo os  membros
presentes foram divididos em duas equipes; uma para organizar os curso/eventos para o ano
de 2019 (Calendário de curso será entregue na primeira reunião de janeiro) e a segunda para
discutir a situação da judicialização no Estado e medicamentos/objetos mais judicializados
no Estado do Ceará (após levantamento será apresentando na reunião de março).  Por fim,
foi  sugerido  que,  sempre  que  possível  cada  representante  das  instituições  pudessem
divulgar o trabalho e os eventos promovidos pelo Comitê aos profissionais do interior.

Deliberações do Comitê:

1. Ficou acordado que a próxima reunião será no dia 14 de dezembro de 2018;

2.Na próxima reunião, o representante do Conselho Regional de Farmácia Dr. Pedro Martins
ira apresentar a cartilha de “Judicialização de medicamentos: Apoio Técnico - Farmacêutico
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para  a diminuição e/ou qualificação das  demandas”  abordando os  principais  pontos  e a
forma de utilização da mesma.

3.  Deliberado ainda que,conforme oficio  do Gabinete  do Conselheiro Arnaldo Hossepian
informando sobre nova data da III Jornada de Direito e Saúde,  que as reuniões do comitê do
mês de janeiro e fevereiro serão para discussão e elaboração/revisão de enunciados das
súmulas,  na  forma ali  determinado.  Sendo  convocados  todos  os  membros  do  comitê  e
representantes da sociedade civil que atuam em matéria de saúde pública e suplementar.

Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  Dra.  Antônia  Dilce  Rodrigues  Feijão,  Coordenadora do
referido Comitê, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual
eu,___________ Manuel Yury Trindade, Secretário Executivo do Comitê, lavrei a presente
ata.

Fortaleza/CE, 23 de novembro de 2018.

Antônia Dilce Rodrigues Feijão, Juíza de Direito, coordenadora do Comitê - TJCE

Cintia Menezes Brunetta, Juíza Federal - JFCE

Isabel Maria Salustiano Arruda Porto, Procuradora de Justiça do MPCE

Karine Matos Lima, Defensora Pública Estadual - DPE

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira, Suplente da Secretaria de Saúde do Estado -SESA

Camila de  Souza Barbosa, Representante da Secretaria de Saúde do Estado- SESA

Veruska Queiroz de Castro, Assistente, Suplente da Secretaria de Saúde do Município de
Fortaleza- SMS

Fábio de Lima Ferreira, Rep. do Conselho Regional de Enfermagem (COREN, Titular)

Pedro Henrique Martins, Rep do Conselho Regional de Farmácia (CRF, Titular)

Manuel Yury Trindade,Secretário Executivo do Comitê e Funcionário do TJCE para o NAT-
JUS/CE 
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