
Realização: aPoio:

1ª Qualificação dos 
defensoRes Públicos 
em saúde Pública

Comissão de Saúde da

daTa: 1 e 2 de dezembro
local: sala 1 da fesudePeRj - av. marechal câmara, 314 | 4º andar | centro - Rj
infoRmaçÕes: (61) 3963 1747 ou comunicacao@anadep.org.br 

dia 01/12

8h30 - abeRTuRa oficial

9h - PalesTRa de abeRTuRa
Tema: “alteração da lei nº 8.080/90: integralidade e critérios de incorporação de tecnologias 
em saúde”
Palestrante: miriam Ventura da silva. doutora em saúde Pública, na escola nacional de saúde 
Pública sérgio arouca da fundação oswaldo cruz (fiocruz). especialista em bioética pelo 
instituto fernandes figueira fiocruz (2006). Professora assistente do instituto de estudos de 
saúde coletiva da universidade federal do Rio de janeiro.

10h30 - mesa Redonda

Tema: “mediação sanitária, experiências exitosas e os comitês de Resolução administrativa”
Palestrante: Ramiro sant’ana. doutorando em direito e Políticas Públicas pelo centro 
universitário de brasília – uniceub. mestre em direito estado e constituição (unb). defensor 
Público do distrito federal. membro do fórum nacional do judiciário para a saúde (cnj).

samantha monteiro de oliveira: defensora Pública do estado do Rio de janeiro e coordenadora 
da câmara de Resolução administrativa de demandas de saúde.

Rodrigo cerqueira de miranda: coordenador da comissão da saúde da anadeP e defensor 
Publico no estado do Pará

Thaísa Guerreiro de souza: coordenadora de saúde e Tutela coletiva da defensoria Pública do 
Rio de janeiro

dia 02/12 

9h - PalesTRa

Tema: “incorporação de Tecnologias em saúde e a estratégia da medicina baseada em 
evidências”.
Palestrante: Rosângela caetano. médica graduada pela universidade do estado do Rio de 
janeiro (1983). Residência médica em Pediatria (1985, hospital Pedro ernesto-ueRj) e em 
medicina Preventiva e social (1987, ims-ueRj). mestrado em saúde coletiva pelo instituto 
de medicina social- ueRj (1996) e doutorado em saúde coletiva pelo ims-ueRj (2002). 
atualmente, é professora adjunta do departamento de Planejamento e Politicas Públicas do 
instituto de medicina social da ueRj.

10h30 - VisiTa à câmaRa de Resolução de liTíGios de saúde

14h - PalesTRa

Tema: “assistência farmacêutica”
Palestrante: claudia Garcia serpa osorio de castro. 
mestre em ciências farmacêuticas pela universidade federal do Rio de janeiro (1996). 
doutora em saúde da criança e da mulher pela fundação oswaldo cruz (2002). É coordenadora 
responsável de disciplinas da ensP-fiocruz, supervisora de alunos de pós-doutorado e 
orientadora de alunos em cursos de doutorado e mestrado, especialização e iniciação 
científica, participando como professora colaboradora em cursos lato e stricto sensu. Foi 
consultora da organização mundial da saúde, da oPas-brasil e do ministério da saúde, e 
membro efetivo da comissão nacional de revisão da Rename (ministério da saúde), de 1997 a 
2000 e de 2005 a 2012. É líder de Grupo de Pesquisa do cnPq. 

16h - Reunião da comissão da saúde: balanço de 2016 e agenda para 2017.


