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Principais Características S-CODES
•

Desenvolvido para controle e gerenciamento das demandas judiciais, posteriormente
implementado para demandas administrativas e instâncias pré-processuais

•

Acesso via web - medidas de segurança (acesso controlado e monitorado)

•

Arquivo digital

•

Acompanha o processo judicial e registra demais diligências administrativas

•

Módulos específicos para cada etapa de processamento da demanda (favorece o
controle e agiliza o seu processamento)

•

Permite visualização pela Procuradoria de registros de diligências, pareceres técnicos e
acompanhamento do cumprimento de cada demanda, diminuindo comunicação paralela

•

Extração de relatórios gerenciais automatizados e personalizados
Vencedor do Concurso Nacional de Práticas Exitosas no Manejo da “Judicialização”
e da Gestão Do Acesso Aos Bens De Saúde- (MS -2011)
Concorreu ao Prêmio Innovare - Poder Judiciário - 2013
Conhecido e bem avaliado pelo TCU-2015

S-CODES – Estrutura em Módulos
PROTOCOLO - dados cadastrais do autor
PROCESSUAL - dados da ação judicial (rito, prazos, partes, patronos)
TÉCNICO - dados da doença, do serviço, relatórios técnicos, acervo de
notas técnicas para posterior edição
ATENDIMENTO - dados do objeto da ação/condições do cumprimento/$

DISPENSAÇÃO - recibos eletrônicos
HISTÓRICO – registros, datas, usuários

Ambientes Auxiliares - S-CODES
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Módulo de cobranças judiciais
Módulo de Regulação
Módulo Saúde Mental
Acervo técnico para edição, CID 10, CBD
Cadastro de médicos, juízes, advogados, defensores, promotores de
justiça, varas, locais de tratamento, produtos e serviços e outros
Comunicações por telegramas e e-mail via S-CODES ( textos livres ou
padronizados)
Controle de estoque -quantidade, autonomia, fornecedores, entradas e
saídas e valor financeiro
Relatório de compras
Relatórios customizados
(lista exemplificativa)

Produtos S-CODES
S-CODES
Produtos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfil da judicialização- local ou regional, por período
Custos- por categoria/produto, por autor por região, por período
Ranking das doenças, medicamentos, materiais, nutrição e procedimentos
Ranking médicos e serviços/profissionais de direito
Análise de produtos passíveis de submissão à CONITEC
Registro de diligências para cumprimento/defesa
Relatório de compra valor financeiro/estimado para compra-atendimento
Controle de estoque/estoque sem data de retorno /estimativa de consumo
Agendamento retorno/relatórios de recibos
Identificação de duplicidade de atendimento
Inativação automática de demandas sem retiradas
Relatórios evolutivos
Cruzamento de dados para investigação de possíveis ilícitos na judicialização
em saúde
(lista exemplificativa)

Exemplo de relatórios automatizados

Com flexibilidade de seleção de filtros
alternativos e selecionáveis, com
possibilidade modelagem de layout de
dados a serem apresentados no
relatório de acordo com a necessidade
do usuário

Exemplos de gráficos com dados S-CODES
EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS

(número de ações/10.000 Hab) - por Departamento Regional de Saúde, em 2015

Média no Estado

AUMENTO DA POPULAÇÃO EM 4% E AUMENTO DO IPJS EM 46% - EM CINCO ANOS

MEDICAMENTOS MAIS JUDICIALIZADOS- 2015
AVALIAÇÃO DA CONITEC x DISPONIBILIZAÇÃO DO SUS

