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ATA DA 3ª REUNIÃO      ORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DE DIREITO MÉDICO, 
SANITÁRIO E DEFESA DA SAÚDE DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – 
SEÇÃO DE GOIÁS, NO EXERCÍCIO DE 
2022, REALIZADA EM 17/05/2022. 
 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (17.05.2022), às 08h15 na 
Sala de Sessões II da OAB/GO sendo transmitida simultaneamente pelo aplicativo Zoom Vídeo 
Communications, foi instalada a 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Direito Médico, Sanitário 
e Defesa a Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, no exercício de 2022, sob 
a Presidência da Vice-Presidente Daniela Almada, diante da ausência devidamente justificada do 
Presidente do Dr. Ricardo Baiocchi Carneiro. Estiveram presentes e justificaram ausência os 
membros: conforme lista de presença anexa. A Vice-Presidente comunicou que o Presidente, Dr. 
Ricardo, estará ausente  1. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM E ABERTURA – Verificada a 
existência de quórum, o Presidente declarou aberta a reunião.  2. LEITURA, DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO REALIZADA EM 19.04.2022: a ata da 2º Reunião 
Ordinária, realizada em 19.04.2022, foi lida e APROVADA POR UNANIMIDADE. 3. 
COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA 4..ORDEM DO DIA 4.1. Deliberação sobre o grupo 
de estudos direcionados, a Vice-Presidente comunicou que não houve adesão à última reunião e 
convocou a todos a participarem. Dr. Arthur deixou o seu número pessoal no chat para quem quiser 
participar do grupo do whatsapp da Comissão. Ao longo da semana, o link da reunião do grupo de 
estudos será repercutido no grupo da comissão. 4.2. Calendário da Saúde: mês da doação de 
sangue. Elaboração da cartilha e campanha de doação de sangue. Dr. Arthur informou que será 
buscado junto ao Editorial da OAB/GO a cartilha elaborada anteriormente, o documento será 
compartilhado no grupo, para que possa ser debatido. Continuou explanando que a Presidente dos 
Laboratórios para discorrer sobre os temas, principalmente a respeito do comércio de 
hemoderivados sob a ótica da bioética e abriu o convite para outros membros convidar outros 
palestrantes para formar uma mesa de debates. Dr. Gustavo sugestionou que fossem realizadas 
parcerias com Hospitais Públicos para aumentar a procura de doadores. Dr. Arthur informou que 
será buscado um local adequado para a participação de toda a sociedade 4.3.  Próximas reuniões: 
a Diretoria da Comissão pensa em convidar palestrantes para discorrer sobre tutelas de urgência 
em matéria de saúde e também sobre a nova resolução da telemedicina. Dr. Suenilson sugeriu uma 
palestra sobre erro médico e perguntou se esse assunto pode ser tratado na Comissão. Dr. Arthur 
esclareceu sobre a presença de colegas no grupo especialistas em violência obstétrica, que, 
inclusive, ofertam cursos sobre assunto e sugeriu convidá-las a palestrar. Dr. Arthur propôs para a 
mesa verificar com os profissionais palestrantes (erro médico - violência obstétrica; tutelas de 
urgência, novo CPEP e Resolução da Telemedicina) para calendarizar essas palestras. Processos 
Com Julgamento Iniciado: nenhum 4.4. Processos Com Julgamento Adiado: nenhum. 4.5. 
Julgamento De Processos/Pauta Do Dia: nenhum. 4.5.1. Conhecimento: nenhum 4.5.2 
Julgamento: nenhum. 5. COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES: nenhum. 6. 
ENCERRAMENTO: O Presidente da Comissão declarou encerrada a reunião, às 09h00, 
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agradecendo a participação dos Ilustríssimos Membros. Nada mais havendo para ser relatado, eu, 
Géssica Cruvinel Pereira Peixoto, lavrei a presente ata que lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente da Comissão. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Baiocchi Carneiro 
Presidente da Comissão de Direito Médico, 
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