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INTEGRAÇÃO ENTRE INFOSAÚDE E SISREG

Na tentativa de melhorar o fluxo da solicitação de exames
e consultas especializadas, a SMS juntamente com os
municípios da Região de Saúde da Grande Florianópolis
tem buscado maneira de realizar a integração entre o
InfoSaúde e o SISREG (Sistema de Regulação). O Projeto
busca eliminar a necessidade de um intermediário entre
a solicitação (pelo profissional de saúde) e a inserção no
SISREG, de modo que o usuário possa sair do consultório
com a certeza de que já está na fila de espera, sem
aumentar o trabalho do profissional.
Para isso, Florianópolis tem realizado discussões com o
Departamento de Regulação do Ministério da Saúde, em
iniciativa inédita dentre os municípios do país. No
momento estamos aguardando resposta deste
departamento sobre a possibilidade de uma cooperação
técnica proposta.

PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS

O Prêmio de Boas Práticas em Saúde de
Florianópolis surgiu em 2012 como uma formaFlorianópolis surgiu em 2012 como uma forma
de promover a visibilidade, continuidade e
sustentabilidade de práticas desenvolvidas
pelos trabalhadores em todas as unidades de
trabalho da SMS.
Este ano realizaremos a 3ª edição deste prêmio e a inscrição de trabalhos pode
ser feita entre os dias 1º e 29 de agosto. O evento de premiação acontecerá no
dia 5 de dezembro na UFSC. Inscreva suas práticas e ajude Florianópolis a
continuar sendo uma referência nacional em saúde. Lembrando que os
trabalhos vencedores ganharão uma viagem para conhecer boas práticas
realizadas em outros municípios do Brasil (acesse o regulamento no site da SMS
através do item “Prêmio de Boas Práticas”, no menu do lado esquerdo).
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RETERRITORIALIZAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE OBRAS

Nos últimos 10 anos a rede de saúde de Florianópolis sofreu grande expansão, tanto
em número de profissionais quanto em número de unidades de saúde. Contudo,
como o crescimento populacional é dinâmico, sofrendo modificação a cada ano, é
necessário que o processo de territorialização também seja constantemente revisto.

Um grande avanço iniciado neste ano é a definição de
um índice de prioridade para a construção de novos

A UNIÃO ENTRE O PMAQ E OS 
INDICADORES MUNICIPAIS

Em 2011 Florianópolis foi um dos
primeiros municípios do Estado a iniciar
a discussão sobre o repasse do recurso
proveniente do PMAQ aos profissionais
da atenção primária.
Agora, em 2014, novamente de
maneira vanguardista, a SMS começa a

OFICINA DE AVALIAÇÃO DE 
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Uma parceria entre o Departamento
de Saúde Pública da UFSC e a SMS irá
propiciar a realização de uma
pesquisa sobre satisfação do usuário
com os serviços de saúde.
O grupo responsável está iniciando a
construção do instrumento que será

um índice de prioridade para a construção de novos
centros de saúde. Este índice considera critérios
sociodemográficos, geográficos, financeiros e de
condição de saúde da população, propiciando aporte
para uma decisão técnica.

maneira vanguardista, a SMS começa a
realizar definições sobre um pagamento
variável relacionado a indicadores de
saúde municipais. Diferentemente de
outros municípios brasileiros que
possuem pagamento por desempenho
(produção), Florianópolis pretende
focar nos bons resultados (indicadores)
conseguidos pelas equipes de saúde.
Assim, a gestão pretende minimizar as
disparidades entre o foco principal da
atenção primária do município e os
quesitos avaliados pelo PMAQ.

construção do instrumento que será
utilizado para avaliar a satisfação do
usuário.Caso você tenha interesse em
participar dessa discussão, entre em
contato com Edenice ou Daniela, pelo
telefone 32391514 ou por email
planejamento.pmf@gmail.com.
Conhecer o desejo do outro é
fundamental para a oferta de um
serviço mais adequado à população,
mas sempre de maneira equilibrada
com os preceitos técnicos, científicos
e operacionais.


