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Reorganização Interna - 2018

Antes de 

Fevereiro/2018
DAF

Respostas técnicas para

Defesa judicial

Dep. de Material e Logística
Cumpra-se / Descumprimento

Compra

Logística de atendimento

Depois de 

Fevereiro/2018
Dep. de Material e Logística
Divisão de Mandados Judiciais 

Respostas técnicas para

Defesa judicial

Cumpra-se / Descumprimento

Compra

Logística de atendimento



Levantamento

1) Revisão dos Processos

2) Levantamento dos dados: itens e posologia, patologia, 

período de atendimento

3) Levantamento de profissionais (município + estado):
Farmacêutico

Médico

Nutricionista

Enfermeira

Assistente Social

Advogado



Diálogos

1) Ministério Público: participação ativa em fórum, 

estimulando equipe voltada à judicialização

2) Judiciário Local: conversas com intermédio do MP, onde 

foram expostos os dois lados (judiciário x saúde pública)

3) Defensoria Pública: conversas com intermédio do MP, 

onde foram expostos os dois lados (defensoria x saúde pública)

➢ Competência financeira e técnica dos entes

➢ Prazos de cumprimento

➢ Defesas técnicas



Portaria CMJS – nº 22 de 16/05/2019

A necessidade de reorganização do fluxo entre judiciário e atendimento da
demanda judicial, com o objetivo de otimizar e apoiar tecnicamente as decisões judiciais
referentes ao fornecimento de medicamentos, insumos e dietas;

A necessidade de estar em conformidade com o estabelecido nas:
✓ Resolução CNJ nº 107/2010, que propõe medidas concretas e normativas para o aperfeiçoamento de

procedimento, o reforço à efetividade dos processos judiciais e à prevenção de novos conflitos";
✓ Recomendação CNJ nº 31/2010, propõe elaboração de "cadastro de pareceres, notas e informações

técnicas", de modo a fornecer aos magistrados e demais operadores do direito subsídios"para assegurar
maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde";

✓ Recomendação CNJ nº 43/2013 e Resolução CNJ nº 238/2016 que, determinou "a criação e manutenção,
pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde", com atribuição, dentre
outras, de "auxiliar os tribunais na criação de Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS), constituído
de profissionais da Saúde, para elaborar pareceres acerca da medicina baseada em evidências", com
"função exclusivamente de apoio técnico".

http://diariooficial.piracicaba.sp.gov.br/



Fluxograma de Piracicaba

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE

DEFENSORIA PUBLICA JUDICIÁRIO

OFÍCIO -
PACIENTE

DEPARTAMENTO DE 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DIVISÃO DE 
MANDADOS JUDICIAIS 

PROCURADORIA JURÍDICA

• DEFESA TÉCNICA
• DISPONIBILIDADE
• ELABORAÇÃO DA COMPRA

RESPOSTA

PETIÇÃO ADVOGADO

PROCESSOS PROCESSOS

CONSULTA 
PREVIA A 
CMJS 
(48h)

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE

LIMINARES
DESCUMPRIMENTOS
INDEFERIMENTOS
SENTENÇAS (FORNECIMENTO/SUSPENSÃO)

CMJS e
DIVISÃO DE 
MANDADOS JUDICIAIS



Resultados

Antes

• Fragmentação de departamentos

• Muitos descumprimentos

• Atendimentos em duplicidade

• Prazo de cumprimento em 24 / 

48h

• 100% de liminares concedidas

Depois

• Conexão dos departamentos

• Raros descumprimentos

• Exclusão da duplicidade

• Prazos de cumprimento em 15 / 

30 dias

• Liminares: concedidas e 

parcialmente concedidas

• Liminares indeferidas

• Extinção de processos



Resultados

➢ Com reorganização → Planejamento

➢ Levantamento estatístico para estudo de economia ao 

município

➢ Aprimoramento do atendimento

➢ Detecção de fragilidades

➢ Melhor comunicação com DRS e troca de informação para 

efetuar os atendimentos



Parecer Técnico – Padronização

Padronizações: PCDT’s ,  REMUME, Programas Municipais, Farmácia 

Popular com exposição de alternativas terapêuticas

CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias

no SUS)

Recurso Repetitivo 1.657.156/RJ:
1) Comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS;
2) Incapacidade financeira do paciente;
3) Existência de registro do medicamento na ANVISA

Comunicado de disponibilidade ou processo de aquisição



Piracicaba – Estatística das consultas



Exemplos

Extinção da ação:

✓ Epilepsia

✓ Clobazam 10mg e Lamotrigina 100mg: PCDT de Epilepsia no Componente 

Especializado

✓ Divalproato de sódio 250mg: alternativa no município, o Ácido Valpróico (de 

mesma classe terapêutica), além da Carbamazepina e Fenobarbital. Acrescentamos 

a necessidade de comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS

✓ Fralda Infantil: Fraldas Geriátricas a pessoas com mais de 65 anos e  a portadores 

de Deficiência no âmbito do Programa Farmácia Popular, podem ser adquiridas com 

desconto de 90% nas Farmácias Privadas credenciadas no Programa, mas as 

fraldas infantis não são contempladas.

✓ Extinção dos padronizados

✓ Havia capacidade financeira para o medicamento não padronizado e fraldas



Exemplos

Indeferido:
✓ Esclerose Múltipla

✓ Natalizumabe: PCDT de Epilepsia no Componente Especializado

✓ Padronizado na Farmácia de Alto Custo

✓ Rinosinusite com pólipo

✓ Dupilumabe: aprovado pela ANVISA para Demartite Atópica

✓ Patologia divergente

✓ Não houve comprovação de hipossuficiência financeira

✓ Fibromialgia e Artrose

✓ Óleo Verde / RSHO (THC): importado

✓ Sem comprovação

✓ Sem registro na ANVISA

✓ Concedido Parcial:
✓ Esquizofrenia

✓ Clozapina (Leponex): PCDT de Esquizofrenia no Componente Especializado, porém 

sem marca

✓ Haloperidol e Biperideno: padronizados na REMUME - Piracicaba

✓ Alegou sobre a necessidade de ser o Leponex, indeferiu o Haloperidol e Biperideno


