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MANIFESTAÇÃO Nº 5714025, DE 28/04/2020 - DFORSP/SADM-SP/UCIN

Excelentíssimo Juiz Federal Diretor do Foro
 
Em cumprimento ao Despacho SUGA 5709393, junto aos presentes

autos cópia do Relatório 5716754  extraído do processo 0003387-
56.2020.4.03.8001 que trata do registro das Oficinas LIODS Medicamentos
realizadas no iJusplab no exercício de 2019.

Após a realização das oficinas LIODS Medicamentos foram criados
grupos de whatsapp para discussões dos assuntos e foi apresentada uma pesquisa
para os municípios, em dezembro de 2019, com as seguintes questões:

1 - O Município tem quantos postos para retirada de medicamentos?
2 - A retirada se dá apenas na Unidade Básica de Saúde (UBS)?
2.1 - Se a resposta anterior for Outros, favor especificar.
3 - Existe controle informatizado para entrega de medicamentos?
4 - Como é feito o controle de medicamentos em depósito e o

controle da entrega efetuada?
5 - Com que frequência é efetuado/atualizado esse controle?
6 - Existe alguma forma de divulgação sobre quais medicamentos

estão disponíveis na UBS?
6.1 - Em caso de resposta "Sim" na questão anterior, quais as

formas de divulgação?
7 - Existe alguma forma de divulgação sobre como obter os

medicamentos?
7.1 - Em caso de resposta "Sim" na questão anterior, quais as

formas de divulgação?
8 - Se houver, no site do Município, link onde o cidadão possa

pesquisar dados sobre medicamentos, favor inserir abaixo.
Obtivemos 44 respostas dos municípios que estão disponíveis no

arquivo anexo doc SEI n. 5716786.
Com relação ao estabelecido pela organização dos dados e

desenvolvimento da tabela, Dra. Katia Roncada, presidente do CLISP à época,
verificou junto a AGES/TRF-3 a possibilidade de criação de campos no PJ-e. Foi
testada a abertura de campos livres para medicamentos e respostas com
formatação, de forma que é possível a criação dos campos indicados na reunião
de 11/10/2019 no PJ-e caso assim seja deliberado pelo CNJ.

Sobre o Acessa SUS, informamos que o TRF-3 formalizou a adesão
ao programa em 10/12/2019.



 
Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por Gisele Molinari Fessore,
Diretora da Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e
Inovação, em 29/04/2020, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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