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A Diretoria de Controle, Avaliação e Auditoria  trabalha, desde 2014, na revisão de contratos e 
convênios , editais de chamada pública e contratação de médicos em diversas especialidades 
para a redução das filas de espera para exames e consultas.  A meta é deixar todas as 
especialidades em no máximo 90 dias de espera para agendamento.  
Atualmente,  67% das consultas e exames  são marcados em menos de 30 dias e 20% estão 
entre 30 e 120 dias. A expectativa é de que os 13%  restantes dos exames e consultas na fila de 
espera sofram a redução esperada até o fim de 2015. 
O município conta com 40 prestadores de serviços contratualizados, além do Hospital de 
Caridade, do Hospital e Maternidade Carlos Correa e Clinirim. Em 2014, outros prestadores 
foram incluídos, como o Hospital da Policia Militar, Ortofisioterapia, Clinica  Tórax, SOS Cardio, 
Clínica Ciência e Somed.  

MUTIRÃO DE CONSULTAS E EXAMES REDUZIRÁ FILAS DE ESPERA 

Curta a página da  
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Setor de Processamento 
Você sabia que desde abril de 2014 o processamento da produção das unidades de saúde e dos 
prestadores contratados foi assumido pelas gerências de Controle e Avaliação e de Tecnologia? 
Com a mudança, foram feitos ajustes nos registros que representaram aumento da produção de 
consultas especializadas aprovadas em 222%, na comparação com 2013. A integração do Setor 
de Processamento com os serviços de Média Complexidade, como Policlínicas, CAPS, CEO e 
UPAs, e com a rede de Atenção Primária, juntamente com o Setor do SCNES e GETEC (InfoSaúde), 
vem sendo a principal estratégia para aumentar a produção aprovada junto ao Ministério da 
Saúde.  
Esforços também estão sendo direcionados para diminuir as faltas de pacientes agendados nas 
consultas e exames, sendo que esta perda representa em torno de 30% do total de 
especialidades marcadas, tanto na rede própria quanto nos contratualizados. 

Mais credibilidade 
O Componente  Municipal de Auditoria do Sistema Único de Saúde de Florianópolis foi criado 
pelo decreto 12.047/2013 para dar continuidade a uma série de medidas decorrentes da adesão 
ao Pacto pela Saúde, firmado em 2007. Com o CMA/SUS, o município passa a implantar a 
auditoria sobre toda a produção de serviços de saúde, públicos e privados, sob sua gestão, 
tomando como referência as ações previstas no Plano Municipal de Saúde e em ações conjuntas 
com o Controle- Avaliação e Regulação assistencial.  
O sistema permite avaliar a eficiência, a efetividade e a economia das ações e serviços de saúde. 
Além disso, presta cooperação técnica em tempo real e propõe medidas corretivas, serve de 
suporte ao controle social, subsidia o planejamento e o monitoramento com informações 
validadas e confiáveis. 
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CONFIRA AS PARCERIAS MAIS RECENTES PARA REDUÇÃO DAS FILAS 

A nova parceria com o Hospital de 
Caridade aumentará a oferta de cirurgias 
eletivas de média complexidade em até 
600 procedimentos por mês. Além disso, 
serão oferecidos mais exames, 
atendimentos de consultas de urgência e 
emergência e internações. 

Convênio com o Hospital da Polícia 
Militar (HPM) de Santa Catarina irá 
oferecer consultas, exames e cirurgias de 
média complexidade pelo SUS na 
unidade. Com isso, a oferta de serviços 
oferecidos na Capital aumentará em 
mais de 600 procedimentos cirúrgicos e 
2,7 mil consultas de média complexidade 
por ano. 

Atualmente, cerca de 35% das consultas ou exames especializados marcados pela Secretaria Municipal de 
Saúde não são realizadas por absenteísmo do usuário.  Para mudar essa realidade, a atual gestão planeja 
o uso de serviço de mensagem de celular para lembrar do compromisso aos pacientes até 48 horas antes 
do horário agendado. 
A SMS conta com um grande aliado no combate a este problema, o Conselho Municipal de Saúde, que é 
informado sobre o monitoramento da fila de espera e os índices de absenteísmo, acompanhando e 
contribuindo de forma a otimizar o acesso e a maior ocupação das vagas disponibilizadas pela Central de 
Regulação.  

SERVIÇOS 
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