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LANÇADO TEMA DO PRÊMIO BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE 2016 

Curta a página da  

Secretaria Municipal de Saúde 

Em sua quinta edição, o 

Prêmio Boas Práticas em 

Saúde 2016 terá como tema 

Os Desafios da 

Sustentabilidade do SUS. 

As inscrições dos trabalhos 

vão de 11 de julho a 05 de 

agosto, com evento de 

premiação marcado para 14 

de dezembro, no Centro de 

Eventos da Universidade 

Federal de Santa Catarina 

(UFSC). Neste ano, mais 

uma vez, as categorias são 

Práticas de Atenção e 

Práticas de Gestão. 

TÁ SABENDO? 
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Os trabalhadores da saúde pública de Florianópolis têm feito com que o município se 

mantenha em destaque no cenário nacional. As premiações no InovaSUS, Brasil 

Sorridente e IDSUS, recebidas nos últimos anos, e os bons indicadores de saúde da 

Capital – como o primeiro lugar no PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica - atestam o esforço das equipes ofertando serviços de 

qualidade para a população. 

  

De acordo com o secretário de Saúde, Daniel Moutinho Junior, o principal objetivo do 

evento é a troca de experiências e informações para que as boas práticas e seus 

resultados possam ser disseminados em toda a rede. “Em cada peculiaridade local 

podem surgir práticas exitosas que contribuam para sanar ou minimizar dificuldades 

enfrentadas nas tarefas cotidianas.” 

  

O prêmio 
 

O prêmio de Boas Práticas busca divulgar os trabalhos que estão sendo feitos em todos 

os setores da Secretaria de Saúde para que contribuam com a melhoria da qualidade dos 

serviços no município.  
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MORTALIDADE INFANTIL CAI 13% NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 

A taxa de mortalidade infantil no primeiro ano de vida em Florianópolis caiu 14% nos 

últimos três anos, em relação ao mesmo período, a partir de 2009, ficando em 7,6 por 

mil nascidos vivos. O índice é o mais baixo entre as capitais brasileiras e está ainda 

mais distante da taxa nacional, que é de 14,6. Os melhores países europeus nesse 

quesito têm taxas em torno de 5 a 6.  

  

A tendência de queda iniciou-se em 2013, quando a Capital atingiu marca histórica: 

apenas 5,2 por 1.000 nascidos vivos, uma redução de 46% em relação com 2012. Os 

índices são resultado do fortalecimento, nos últimos anos, da Atenção Primária em 

Florianópolis, atingindo 100% de cobertura populacional da Estratégia de Saúde da 

Família e reforçando as ações para a saúde da criança e da gestante. 

TÁ SABENDO? 
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