
 

1ª Reunião do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Maranhão 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

Data: 19.06.2020 

Horário: 09:30 

Local: videoconferência, pela plataforma do Tribunal de Justiça do Maranhão,          
link disponibilizado em grupo de whatsapp. 

Assuntos abordados: Sugestões e possíveis alterações na Minuta de         
Resolução da Criação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário para as            
demandas de saúde – NAT-JUS, no âmbito do Tribunal de Justiça do            
Maranhão - TJMA.  

Participantes: 

-Des. José Jorge Figueiredo dos Anjos (Presidente do Comitê Estadual de           
Saúde do Estado do Maranhão) 

-Dra Laysa Paz (Juíza de Direito Auxiliar de Entrância Final) 

-Dra. Cynthia Pires (Assessora Jurídica- TJMA) 

-Mônica Ferreira- (Assessora Administrativa-TJMA) 

- Dr. José Valterson de Lima (Juiz Federal) 

-Dr.  Carlos Henrique Falcão de Lima (Procurador do Estado)  

- Dra. Emmanuella Bello Peixoto (Promotora de Justiça) 

- Dr. Pedro Ivo Pereira Guimarães Correa (Advogado) 

-Dr. Benito Pereira da Silva Filho (Defensor Público) 

- Dra. Adaltina Venâncio de Queiroga (Presidente do PROCON/MA) 

- Dr. Marcos Aurélio Mendes Lima (Chefe da Assessoria Jurídica do           
PROCON/MA) 

- Dr. Pedro Machado Filho (Coordenador-substituto Estadual de Vigilância         
Sanitária de portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, indicado         
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

* Ausência justificada de Dr. Anderson Sobral (Juiz Juiz de Direito Auxiliar de             
Entrância Final), estava em audiência na 1ª Vara Criminal.  



* Ausência justificada de Dr. Waldy da Rocha Ferreira Neto (Representante           
Secretaria de Saúde do Estado), que estava participando de outra reunião no            
mesmo horário: Comissão Intergestores Bipartite-CIB. 

 

PONTOS ABORDADOS: 

- O Desembargador José Jorge inaugurou a reunião apresentando sua equipe           
de trabalho e permitindo as apresentações entre os membros do Comitê.           
Informou acerca da Instalação da Vara da Saúde, mencionou sobre a parceria            
com a UFMA e tratativa com o Prof. Natalino Salgado e iniciou a roda de               
conversa deixando aberto o espaço para manifestações sobre possíveis         
sugestões e alterações acerca da minuta de criação do NAT_JUS. 

- Dr. José Valterson se manifestou sugerindo a possibilidade de firmar parceria            
também com a UEMA. 

- Dra. Emmanuella Bello  fez algumas pontuações na minuta:  

● Art. 1º - alteração no texto: “Demandas que envolvam direitos à saúde” e             
não apenas “saúde pública”, permitindo assim a participação da Saúde          
Suplementar; 

● Inciso II, Art. 2º- “protocolos clínicos de saúde suplementar”; 
● Art. 3º- A participação dos Conselhos de Classe: CMR, COREN,          

Sociedades Médicas, de Farmácia,dentre outras, ligadas à saúde;  
● Responsabilidade e sigilo da equipe médica; 
● Esclarecimento de fluxo, de como se darão as requisições solicitadas,          

tempo de resposta, para constar na minuta; 
● Art. 8º não menciona especificações sobre a plataforma NAT_JUS,         

como o funcionamento de acervo, requer maiores esclarecimentos. 

- Dr. Carlos Henrique Falcão também questionou se a Vara da Saúde atenderia             
exclusivamente saúde pública, pois disse receber muitas demandas da Saúde          
Suplementar que envolvem tanto o Estado quanto à rede particular. 

- Dr. Benito Filho também sugeriu a inclusão dos conselhos de classe e demais              
sociedades médicas. 

- Dra. Laysa Paz esclareceu que algumas das questões abordadas pelos           
membros constarão no regulamento de funcionamento do Núcleo de Apoio          
Técnico (NAT), tais como: sigilo e responsabilidades dos integrantes da equipe,           
além de questões mais específicas relacionadas à forma do canal de           
comunicação (plataforma do CNJ e-Natjus), prazos para a emissão das notas           
técnicas, atendimento das demandas de plantão pelo Natjus Nacional, também          
via e-Natjus, no qual a equipe técnica responsável é a do Hospital Albert             



Einstein (que atua sobre nas demandas de urgência médica). Esclareceu          
também que a Saúde Suplementar é um objetivo a ser alcançado em            
momento posterior, quando já mais sedimentada a parceria com os órgãos           
públicos, sendo que o Natjus a ser instalado já será de abrangência estadual,             
e não apenas a Grande Ilha de São Luís, o que já é um grande desafio. 

- Dr. Benito Filho sugeriu elaboração de Edital para seleção de membros da             
área da saúde a fim de formar o núcleo médico com maior transparência e              
propôs para que os órgãos de classe médicas (CRM, CRF, COREN) pudessem            
compor e indicar participantes para integrarem o Comitê.  

- Dr. José Valterson expressou interesse para estender o Termo de           
Cooperação e possível parceria com a Justiça Federal. 

- Dr. Carlos Henrique Falcão se incumbiu de intermediar reunião entre o            
Secretário de Saúde do Município e o Presidente do Comitê de Saúde,            
Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos. 

-Dra Adaltina Venâncio de Queiroga (Presidente do PROCON-MA) se dispôs a           
contribuir no que fosse necessário em relação às questões que cabem ao            
auxílio do Procon, tendo em vista o órgão receber demandas tanto de saúde             
pública quanto privada.  

Ao final das propostas apresentadas pelos integrantes, o        
Desembargador José Jorge finalizou a reunião agradecendo a participação de          
todos pelas questões discutidas e ampliando o espaço para reuniões sempre           
que algum membro do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Maranhão            
necessitar de esclarecimentos ou para apresentar eventuais propostas e/ou         
sugestões.  

 


