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1. Identificação
1.1. Informações Territoriais
UF

Santa Catarina

Município

Florianópolis

Área

675,4 km²

População

492. 977 pessoas

Fonte: IBGE, 2019.
1.2. Secretaria de Saúde
Nome do Órgão

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis

Número CNES

6364403

CNPJ

08.935.681/0001-91

Endereço

Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100.

E-mail

geplan.sms@gmail.com

Telefone

(48) 3239-1514

Fonte: SCNES, 2019.
1.3. Informações da Gestão
Prefeito

Gean Marques Loureiro

Secretário de Saúde
em Exercício

Carlos Alberto Justo da Silva

E-mail secretário

gabinetesmsfpolis@gmail.com

Telefone secretário

(48) 3239-1540

Fonte: PMF, 2019.
1.4. Fundo de Saúde
Lei de criação

Tipo Lei – 3081

Data de criação

21/11/1988

CNPJ

08.935.681/0001-91

Natureza Jurídica

Administração Pública Direta

Nome do Gestor do Carlos Alberto Justo da Silva
Fundo
Fonte: PMF, 2019.
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1.5. Plano de Saúde
Período do Plano de
Saúde

Plano Municipal de Saúde 2018-2021

Status do Plano

Aprovado

Fonte: PMF, 2019.
1.6. Informações sobre Regionalização

O município pertence à região da Grande Florianópolis. Está organizado em quatro regiões
intramunicipais.
Fonte: SMS, 2019.
1.7. Conselho de Saúde
Instrumento Legal de Criação Tipo Lei – 3291
Endereço

Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100.

E-mail

cmsaude.floripa@gmail.com

Telefone

(48) 3239-1549

Nome do Presidente

Carlos Alberto Justo da Silva

Número de conselheiros por
segmento

Usuários

16 titulares

Governo

6 titulares

Trabalhadores

8 titulares

Prestadores

2 titulares

Fonte: CMS, 2019.
Ano de referência: 2018
1.8. Casa Legislativa
1º RDQA 2018

2º RDQA 2018

3º RDQA 2018

Data de entrega do
Relatório

Data de entrega do Relatório

Data de entrega do Relatório

05/ 06/ 2018

23/10/ 2018

04/ 04/ 2019
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Considerações:

Todos os Relatórios de Prestação de Contas Quadrimestrais da Secretaria Municipal de Saúde de
Florianópolis foram também apresentados ao Conselho Municipal de Saúde.

2. Introdução
Florianópolis é a capital e o segundo município mais populoso do estado de Santa Catarina. Possui
o 3º maior IDH-M do país (1º entre as capitais) e o maior da região sul. É conhecida por suas belezas
naturais, espalhadas nas 42 praias que cercam a ilha de Santa Catarina, porção insular da cidade.
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Florianópolis vem contribuindo significativamente
para a construção de um Sistema Único de Saúde (SUS) eficiente que promova inovações na busca da
equidade e respeito às necessidades da população.
Nos últimos 10 anos, principalmente, o município adotou um direcionamento importante na
estruturação e qualificação da rede de saúde, o que gerou importantes mudanças estruturais, assistenciais
e gerencias. A ampliação da Atenção Primária, a construção de Unidades de Pronto Atendimento, de
Centros de Apoio Psicossociais, de Policlínicas, e melhoria da qualificação dos profissionais da rede tem
gerado importantes resultados, impactando diretamente nos indicadores de saúde e possibilitando que a
rede cresça de maneira sustentável.
Uma iniciativa importante foi adoção de uma nova metodologia de planejamento, que possibilitou
o alinhamento dos instrumentos de gestão do SUS aos instrumentos de gestão governamentais, de forma
que as ações planejadas orientam a elaboração do orçamento e da alocação dos recursos.
Com relação à estrutura, inúmeras Unidades da Secretaria de Saúde tiveram sua estrutura física
adequada por reformas e manutenções prediais para melhor atender o cidadão de Florianópolis. Buscouse da mesma forma ampliar a oferta de serviços aos cidadãos da cidade de forma que tivéssemos fila
reduzida em procedimentos e consultas especializadas, por exemplo, oftalmologia, endoscopia,
colonoscopia, dentre outras.
Com relação aos processos da Secretaria, tem se buscado trabalhar com foco no usuário buscando
sempre a segurança do paciente e do trabalhador e a máxima eficiência do sistema. Podem-se listar
alguns projetos estratégicos que tem qualificado a rede de atenção à saúde, como por exemplo, o projeto
do PACK, a publicação dos protocolos de enfermagem, inúmeras especialidades com matriciamento
implantados, etc.
O PACK é um guia para médicos e enfermeiros de atenção primária que visa facilitar a tradução
do conhecimento científico para a prática clínica. Ele abrange cerca de 40 sintomas e 20 condições
crônicas comumente encontradas nos pacientes que buscam atendimento na atenção primária. Cada uma
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de suas mais de duas mil recomendações práticas está ligada à base de evidências científicas do BMJ Best
Practice, uma das mais importantes ferramentas mundiais de apoio a profissionais de saúde para tomada
de decisão clínica.
Ainda em 2018, em consonância com os esforços da SMS de Florianópolis na melhora da
qualidade dos serviços e compromisso com a formação para o SUS foram criadas 10 vagas ao ano
opcional (R3) do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade com enfoque para
gestão.
Neste contexto, a SMS neste ano avançou no trabalho focado na melhoria contínua da qualidade,
na busca de ofertar além de mais acesso aos serviços de saúde, serviços com mais qualidade aos cidadãos
de Florianópolis.
Para o alcance do referido objetivo, o processo de auditoria interna foi expandido paras as
unidades assistenciais e a gestão tem sido cada vez mais baseada em resultados, considerando os projetos
abaixo listados.
- Em parceria com Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Universidade Federal de
Santa Catarina no aperfeiçoamento do Sistema de Análise de Custos. A profissionalização da utilização
da análise de custos de maneira sistemática no processo de avaliação dos resultados e tomada de decisões
culminou com a Estruturação do Programa Municipal de Gestão de Custos.
- O Sistema de Acreditação em Saúde foi lançado no segundo semestre de 2018, no âmbito da
Atenção Primária. 100% dos Centros de Saúde aderiram à proposta e já estão na fase de elaboração do
plano de melhoria. O Sistema de Acreditação em Saúde de Florianópolis, inspirado em programas de
acreditação de outros países, como o de Portugal, objetiva institucionalizar uma cultura de melhoria da
qualidade e da segurança, considerando as melhores práticas e buscando fortalecer a confiança dos
cidadãos e dos profissionais de saúde, nos serviços de saúde da SMS.
Como resultado de todo esforço empreendido pelos trabalhadores e gestores do sistema de saúde
de Florianópolis, a Atenção Primária de Florianópolis apresentou destaque nacional como capital
brasileira com melhor desempenho no Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), tendo
93% das Equipes de Saúde da Atenção Primária com classificação: Bom, Muito Bom e Ótimo.
Florianópolis conquistou em 2018, como reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelas Equipes
de Saúde Bucal, o 3º lugar no Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, entre os municípios com mais de
300 mil habitantes.
Ainda que se coloque em destaque no cenário nacional, Florianópolis tem buscado aperfeiçoar
seus processos, para prover serviços de saúde cada vez melhores aos cidadãos do município.
Projetos que seguem em estruturação, para lançamento em 2019:
- Programa de Atendimento Pré-Clínico;
- Programa Municipal de Acreditação em Saúde para os demais âmbitos da atenção;
- Abertura da Unidade de Pronto Atendimento do Continente.
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3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada 2018: 492.977 pessoas
3.2. Pirâmide etária último censo (2010):

Fonte: IBGE, 2010
A pirâmide foi elaborada utilizando os dados do censo de 2010, por se tratar do dado mais
fidedigno para apresentar a distribuição por faixa etária, entretanto todos os indicadores que utilizam
dados populacionais em suas fórmulas de cálculo tiveram como fontes de dados as estimativas
populacionais para o respectivo ano.

3.3. Nascidos Vivos
Número de nascidos vivos por residência da mãe.
Unidade
Federação
Florianópolis

2012
5.495

2013
5.630

2014
5.813

2015
6.135

2016
6.235

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC) Data da
consulta: 20/03/2019
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3.4. Principais causas de internação
Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.
Capítulo
CID-10

2014

2015

2016

2017

2018

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

1082

1095

1188

1298

1255

II. Neoplasias (tumores)

2209

2452

2439

2650

2180

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

177

142

164

186

177

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

250

285

290

267

355

V. Transtornos mentais e comportamentais

813

912

965

963

939

VI. Doenças do sistema nervoso

710

642

704

661

584

VII. Doenças do olho e anexos

168

252

217

234

260

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide

71

69

72

91

65

IX. Doenças do aparelho circulatório

1791

2039

2167

2101

2108

X. Doenças do aparelho respiratório

1648

1693

1750

1808

1910

XI. Doenças do aparelho digestivo

1950

2166

2207

2238

2442

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

356

439

430

443

471

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

453

551

561

553

585

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

1238

1259

1160

1234

1333

XV. Gravidez parto e puerpério

4575

4923

5066

5096

5244

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

404

573

579

543

649

XVII.Malf cong deformid e anomalias
cromossômicas

260

306

333

294

295

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

187

217

265

308

495

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas

2090

2437

2685

2958

2663

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

19

4

-

-

-

XXI. Contatos com serviços de saúde

545

433

520

632

567

20996

22889

23762

24558

24577

Total

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) / Data da consulta: 20/03/2019

3.5. Mortalidade por grupos de causas
Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10
Capítulo
CID-10

2012

2013

2014

2015

2016
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I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

79

100

89

105

95

II. Neoplasias (tumores)

504

565

592

639

614

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

7

5

7

6

6

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

51

63

63

86

77

V. Transtornos mentais e comportamentais

2

1

4

8

6

VI. Doenças do sistema nervoso

65

66

81

95

111

VII. Doenças do olho e anexos

1

-

-

-

-

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide

-

-

1

-

-

IX. Doenças do aparelho circulatório

624

645

683

671

772

X. Doenças do aparelho respiratório

219

229

238

255

264

XI. Doenças do aparelho digestivo

88

126

96

84

116

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

5

2

5

7

7

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

7

10

13

6

8

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

49

43

51

50

48

XV. Gravidez parto e puerpério

1

2

-

3

3

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

30

12

41

32

21

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas

13

9

21

10

16

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

22

12

26

15

25

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

263

222

256

222

280

Total
2030
2112
2267
2294
2469
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) / Data da
consulta: 20/03/2019



Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade
DEMOGRAFIA

Florianópolis possui uma população absolutamente urbana. Ainda que a densidade demográfica do
município seja bastante variada, possuindo regiões que se assemelham a pequenos sítios, o IBGE já não
caracteriza mais estes espaços como rurais, uma vez que as atividades econômicas principais dessa
população não estão relacionadas ao campo.
No último ano, o município teve um crescimento de 1,46%, gerando um acumulado de 18,17% na
última década. Ainda que seja um incremento populacional considerável para uma cidade que possui uma
taxa de fecundidade total menor que 2 durante todo esse período, é consideravelmente menor que o
ocorrido nos 10 anos de 1996 a 2005, quando a população da capital cresceu mais de 45%. Ainda assim, a
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pirâmide populacional da cidade permanece com um aspecto pouco comum, sendo que 87% da população
de Florianópolis tem entre 20 e 59 anos de idade, caracterizado tanto por pessoas de outras regiões do
estado e do país à procura de emprego, quanto pela grande quantidade de estudantes nessa idade que vêm
à cidade cursar o ensino superior – a maior universidade federal na cidade possui mais de 26 mil
estudantes apenas na graduação. Florianópolis também tem sido sede de inúmeros parques tecnológicos, o
que pode ter influência também na migração.
Na década de 90, muitas pessoas do interior catarinense e de outros estados da região sul do Brasil
vieram morar no município. Já no final da década de 90 e início dos anos 2000, a chegada de pessoas de
outras regiões do país (com destaque para a região sudeste) se tornou mais acentuada. Recentemente tem
ocorrido a imigração de muitas pessoas provenientes do nordeste do Brasil, sobretudo de regiões pobres,
em busca de emprego, bem como de outros países, como o Haiti.
A maioria das pessoas provenientes dessas regiões apresenta boa experiência de trabalho na
construção civil e serviços de limpeza, onde normalmente se empregam. O fortalecimento da construção
civil e a existência de parte da população com renda muito elevada favorecem esta conjuntura.
Como as demais cidades da região sul do país, Florianópolis possui uma população
majoritariamente de cor branca, mas o percentual de pardos e negros tem aumentado (e já são maiores do
que a média da região sul do país) devido à migração de pessoas de outras regiões do país.
O envelhecimento da população (11,49% da população acima de 60 anos), aliado ao aumento da
expectativa de vida, e o número insuficiente de filhos por casal para manter a população estável, têm
propiciado esse fenômeno na pirâmide populacional do município (a base vem diminuindo enquanto a
porção superior vem se alargando), que já é experimentado em países de maior desenvolvimento e, no
Brasil, se iniciará pela região sul do país. As características da pirâmide populacional do município e o
constante aumento da expectativa de vida são fatores que estão sendo considerados no planejamento de
longo prazo dos serviços de saúde do município.

MORTALIDADE

Segundo os dados de 2016, as quatro principais causas de mortalidade em Florianópolis (segundo
capítulos do CID-10) são, respectivamente: 1) doenças do aparelho circulatório, 2) neoplasias (tumores),
3) causas externas e 4) doenças do aparelho respiratório.
A taxa de mortalidade por neoplasias é consideravelmente maior em Florianópolis do que
nacionalmente, mas segue a tendência da região sul do país por ser essa a região com a maior expectativa
de vida e, consequentemente, maior percentual de mortalidade específica por neoplasias.
O interessante a se notar é que a taxa de mortalidade específica por doenças do aparelho
circulatório teve discreta queda, quando analisado os últimos 10 anos, enquanto a taxa de mortalidade
específica por neoplasias cresceu mais de 37% no mesmo período (2005-2015). Em uma análise sem
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pormenores, isso indica que o acompanhamento das doenças com impacto na mortalidade cardiovascular
tem melhorado, e que, com o aumento da expectativa de vida, se torna natural a maior mortalidade por
neoplasias, que aumentam a chance de aparecimento e morte exponencialmente com o envelhecimento.

MORBIDADE

Segundo dados preliminares de 2016, as quatro principais causas de internação hospitalar,
excluindo às relacionadas à gravidez, parto e puerpério, em Florianópolis (segundo capítulos do CID-10)
são respectivamente: 1) causas externas, 2) doenças do aparelho digestivo, 3) neoplasias (tumores) e 4)
doenças do aparelho circulatório.
Apesar de os padrões de mortalidade de Florianópolis não serem muito distintos do estado, região
sul ou nacional, o mesmo não acontece com as principais causas de internação hospitalar. Ainda que a
primeira causa em todos esses níveis seja relacionada à gravidez, parto e puerpério, em Florianópolis as
internações por neoplasias (por local de residência) estão em terceiro lugar, enquanto que no estado
(Santa Catarina), na região sul ou no país esta não figura nem entre as cinco primeiras causas. Tal fato se
deve muito mais à baixa taxa pelas outras causas mais relevantes em Florianópolis (doenças do aparelho
cardiovascular, do aparelho respiratório e do aparelho digestório) do que pelas neoplasias em si, já que a
capital possui taxa até menor do que o estado e a região sul, mas bem superior à média nacional neste tipo
de problema de saúde (taxa de internação por neoplasia por 10.000 hab. (2016); Florianópolis = 51,25;
Santa Catarina = 57,60; Região Sul = 56,53; Brasil = 37,23). É importante destacar que muitas das
internações classificadas no capítulo de envenenamentos e traumatismos da CID-10 (capítulo XIX) são,
na verdade, consequências de acidente de trânsito e violência urbana, classificadas dessa forma devido às
consequências clínicas evidenciadas pelo médico no momento do atendimento, não considerando
adequadamente a causa destas.
A taxa de internação geral de Florianópolis é menor do que a média da região sul e também menor
do que a média nacional, quando considerado o local de residência (Taxa de internação geral por 1.000
hab (2018): Brasil = 56,42; Região Sul = 70,43; Santa Catarina = 69,49; Florianópolis = 51,25).
Outro indicador de morbidade a ser analisado é o percentual de internações por condições
sensíveis à atenção básica (ICS-AB). A alta cobertura do Programa de Saúde da Família, aliado à
qualificação dos profissionais (boa parte especialistas neste âmbito de Atenção), contribuem para que
Florianópolis possua um índice de 22,09% neste indicador (2015, último ano disponível em base
nacional). Para efeito de comparação, a média do estado é de 28,05%, da região sul é de 28,06% e a
nacional é de 30,61%.
O município possui, além da interação com as graduações da área da saúde, programas de
residência em saúde da família/medicina de família e comunidade, sendo um programa multiprofissional
ligado à universidade do estado e um programa de residência médica diretamente vinculada ao município.
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Além disso, em 2016 foram publicados dois volumes de uma série de protocolos de enfermagem que
estão sendo desenvolvidos, provendo mais autonomia a esta categoria profissional e agilidade no
atendimento aos problemas de saúde mais prevalentes. Outro projeto implantado em 2016 foi de “Guias
de Prática Clínica”, que nada mais é do que um conjunto de direcionamentos e fluxogramas para
atendimentos em atenção primária baseados em evidências recentes.
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4. Dados da Produção de Serviços no SUS

4.1. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento

Sistema de Informações
Ambulatoriais

Sistema de Informações
Hospitalares

Qtd.
aprovada

AIH
Pagas

Valor
aprovado

Valor total

01 Ações de promoção e prevenção 22
em saúde
02 Procedimentos com finalidade
diagnóstica

14.286

R$ 1.111.034,19 39

R$ 126.214,70

03 Procedimentos clínicos

4.845

R$ 150.114,28

10.909

R$ 9.759.305,06

04 Procedimentos cirúrgicos

2.205

R$ 63.885,63

6.020

R$ 13.206.204,02

R$ 26.629,90

130

R$ 1.206.753,60

05 Transplantes de orgãos, tecidos e 150
células
06 Medicamentos
07 Órteses, próteses e materiais
especiais

75

R$ 9.562,80

08 Ações complementares da
atenção à saúde

8

R$ 39,60

21591
R$ 1.361.266,40 17.098
R$ 24.298.477,46
Total
Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações
Hospitalares do SUS (SIH/SUS) / Data da consulta: 20/03/2019.
4.2 Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Forma organização

Sistema de Informações
Ambulatoriais
Qtd.
aprovada

030108 Atendimento/Acompanhamento
psicossocial
030317 Tratamento dos transtornos mentais e
comportamentais

15.892

Valor
aprova
do
R$ 2.360,00

Sistema de
Informações
Hospitalares
AIH
Pagas

846

Valor
total

R$
693.743,26

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações
Hospitalares do SUS (SIH/SUS) / Data da consulta: 20/03/2019.
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4.3 Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de
Procedimentos

Grupo procedimento

Sistema de Informações
Ambulatoriais

Sistema de Informações
Hospitalares

Qtd.
aprovada

AIH
Pagas

01 Ações de promoção e prevenção 2
em saúde
236.732
02 Procedimentos com finalidade

Valor
aprovado
R$ 6,00

Valor total

R$ 9.864.472,53 224

R$ 184.372,80

diagnóstica
03 Procedimentos clínicos

139.801

R$ 10.900.919,50 13.017

R$ 11.243.448,95

04 Procedimentos cirúrgicos

15.363

R$ 1.481.188,82 10.110

R$ 18.554.080,88

R$ 1.303.324,29 254

R$ 3.418.664,61

05 Transplantes de orgãos, tecidos e 6.084
células
3.755.112
06 Medicamentos

R$ 5.227.905,49

07 Órteses, próteses e materiais
especiais
08 Ações complementares da
atenção à saúde
4.153.094
R$ 28.777.816,63 23.605
R$ 33.400.567,24
Total
Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações
Hospitalares do SUS (SIH/SUS) / Data da consulta: 21/03/2019.
4.4 Produção de Assistência Farmacêutica
Sistema de Informações Ambulatoriais

Grupo procedimento

Qtd. aprovada
06 Medicamentos

Valor aprovado

3.755.112

R$ 5.227.905,49

3.755.112

R$ 5.227.905,49

Total
Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) / Data da consulta: 21/03/2019.

4.5 Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos
Grupo procedimento

Qtd. aprovada

01 Ações de promoção e prevenção em saúde

61.704

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica

19.042

80.746
Total
Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) / Data da consulta: 21/03/2019.
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Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS
Os dados de produção de serviços do SUS foram todos extraídos a partir do local de residência

dos usuários, o que reflete o atendimento da população de Florianópolis, mas não reflete todos os
atendimentos realizados nas unidades.

Quanto aos atendimentos em caráter de urgência em nível

ambulatorial, predominam os procedimentos com finalidade diagnóstica, seguidos pelos procedimentos
clínicos e procedimentos cirúrgicos. Já no nível hospitalar os procedimentos clínicos encontram-se em
primeiro lugar, seguidos pelos procedimentos cirúrgicos.

Já na produção de serviços relacionados à saúde mental, temos grande número de atendimentos
nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e um número bem menor de internações, o que está de
acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde quanto aos cuidados de saúde mental, que devem ser
predominantemente ambulatoriais.

Quanto à produção de serviços de atenção especializada, temos um número grande de
procedimentos com finalidade diagnóstica, seguidos pelos procedimentos clínicos. Já na produção
hospitalar o número de procedimentos cirúrgicos é quase o mesmo dos procedimentos clínicos, e o valor
dos procedimentos cirúrgicos é quase o dobro do valor dos procedimentos clínicos.

A atenção farmacêutica representada nas tabelas refere-se ao componente especializado, que fica a
cargo do estado e responde por uma fatia importante dos gastos do município. Na vigilância predominam
as ações de promoção e prevenção em saúde, os valores dos procedimentos não estavam disponíveis nos
relatórios gerados pelo DATASUS.

Os dados de produção da atenção básica não estão disponíveis no relatório, pois não são mais
exportados para o Sistema de Informação Ambulatorial por determinação do Ministério da Saúde desde
abril de 2016, por isso não constam neste formato. Mas a SMS de Florianópolis possui sistema de registro
eletrônico em saúde e todos os atendimentos realizados são registrados e apresentados nas prestações de
contas quadrimestrais, tal como destacado abaixo:
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6 Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
5.1 Por tipo de estabelecimento e gestão
Tipo de Estabelecimento
Dupla
Estadual Municipal
3
5
CENTRAL DE REGUALAÇÃO
1
CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS
4
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS
1
49
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE
CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO
6
266
ESPECIALIZADO
742
CONSULTORIO
4
COOPERATIVA
3
FARMACIA
1
7
HOSPITAL ESPECIALIZADO
1
5
11
HOSPITAL GERAL
11
HOSPITAL DIA
1
1
LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA
51
POLICLINICA
2
PRONTO ANTEDIMENTO
2
PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO
1
5
SECRETARIA DE SAUDE
SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO (HOME
4
CARE)
UNIDADE DE SERVICO DE APOIO DE DIAGNOSE E
3
101
TERAPIA
4
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE
1
UNIDADE MISTA
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSP3
4
URGENCIA/EMERGENCI
5
UNIDADE MOVEL TERRESTRE
1
TELESAÚDE
Total
1
26
1282
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) / Data da consulta: 21/03/2019.

Total
8
1
4
50
272
742
4
3
8
17
11
2
51
2
2
6
4
104
4
1
7
5
1
1309
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5.2 Por natureza jurídica
Natureza Jurídica
1. Administração Pública
101-5 Órgão Público do Poder Executivo Federal
102-3 Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal
110-4 Autarquia Federal
114-7 Fundação Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito
Federal
124-4 Município
2. Entidades Empresariais
204-6 Sociedade Anônima Aberta
205-4 Sociedade Anônima Fechada
206-2 Sociedade Empresária Limitada
213-5 Empresário (Individual)
214-3 Cooperativa
223-2 Sociedade Simples Pura
224-0 Sociedade Simples Limitada
230-5 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza
Empresária)
231-3 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza
Simples)
3. Entidades sem Fins Lucrativos
306-9 Fundação Privada
307-7 Serviço Social Autônomo
399-9 Associação Privada
4. Pessoas Físicas
Total

Dupla
1
1

Estadual
23
20
3

Municipal
89
2
2
2

Total
113
2
22
6

-

-

1

1

-

1
1
-

82
733
4
13
405
32
3
118
106

82
734
4
13
406
32
3
118
106

-

-

45

45

-

-

7

7

1

3
3
27

18
1
2
15
443
1283

21
1
2
18
443
1311

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) / Data da consulta: 21/03/2019.
 Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
JUSTIFICATIVA DA DUPLA GESTÃO
Não há serviço público gerido, de maneira compartilhada, entre o estado e o município, em
Florianópolis. O serviço discriminado aqui como sendo de gestão dupla é, na verdade, prestador de
serviço tanto ao estado quanto ao município. Trata-se de um setor da Universidade Federal de Santa
Catarina (hospital universitário e departamento de odontologia), que possuem contrato de prestação de
serviço com o município e com o estado, concomitantemente.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Historicamente, Florianópolis, como capital de Santa Catarina, se tornou sede de muitos serviços
administrativos do estado. De maneira análoga, outros tantos serviços de referência foram construídos na
cidade, inclusive de saúde.
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Assim, o município sedia instituições de saúde de média e alta complexidade (densidade
tecnológica) que são referência não apenas para a sua região de saúde, mas para todo o estado de Santa
Catarina.
Devido ao porte dessas instituições, ao tamanho da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde de
Florianópolis e ao estágio de desenvolvimento das regiões de saúde no estado, optou-se por, nesse
momento, permanecer com gestão estadual daqueles hospitais que já eram de controle do estado.
O município de Florianópolis possui ampla cobertura populacional de atenção primária,
exclusivamente organizada através da Estratégia de Saúde da Família. Para atendimento em atenção
primária dos 492.977 (2018) habitantes, o município conta com 49 unidades básicas de saúde, nas quais
estão alocadas 121 equipes de saúde da família (dez 2018). Dentre essas, neste momento (abril de 2019) 77
Equipes de Saúde da Família(ESFs) e 17 equipes de saúde bucal encontram-se ativas e completas;14
ESFs encontram-se sem médicos (em contratação),34 ESFs estão sem enfermeiro (mas em contratação
por Processo Seletivo), 42 técnicos de enfermagem em contratação por Processo Seletivo),9 Cirurgiões
Dentistas estão em contratação (concurso) e 9 Auxiliares em Saúde Bucal estão em contratação
(Concurso). Segundo o resultado do último ciclo do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade
(PMAQ), divulgado no ano de 2018, Florianópolis apresentou 92,6% das equipes com resultado bom,
muito bom ou ótimo, alcançando o maior percentual entre todas as capitais brasileiras.
Para o atendimento da demanda de média complexidade, o município conta com 4 policlínicas, as
quais agrupam várias especialidades médicas e odontológicas. Contudo, estes profissionais não suprem a
necessidade da rede municipal, havendo a necessidade de contratualização de serviços de outras entidades
(privadas e filantrópicas). De maneira oposta, para algumas especialidades, Florianópolis oferta serviços a
outros municípios, tanto da região de saúde a que pertence (18ª região) quanto de outras regiões do
estado. A regulação destes serviços prestados também é realizada pelo município.
Apesar de possuir unidades para atendimento móvel de urgência (SAMU – apenas unidades
básicas), a regulação deste serviço é feita pelo estado, que possui uma frota maior de veículos do que o
município.
Florianópolis ainda possui um laboratório municipal que realiza exames diagnósticos. Sobretudo,
este serviço se destina à realização de exames sorológicos para HIV, hepatites e sífilis, além de análises
de água para os serviços de vigilância.
Os demais exames laboratoriais são realizados por serviços privados conveniados, espalhados pelo
município, garantindo proximidade às unidades básicas de saúde e facilitando, assim, o acesso dos
usuários.
Ao todo, são mais de 50 instituições, entre clínicas e laboratórios, prestadoras de serviços que
possuem contrato junto à SMS-Fpolis.
O município ainda possui quatro Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): um CAPS infantil, um
CAPS adulto (CAPS tipo II) e dois CAPS álcool e drogas (CAPSad): um localizado na porção continental
19

e outro na porção insular do município. Há ainda previsão para 2019 de um novo espaço de
funcionamento do CAPSad continente (tipo III), anexo à uma nova UPA Continente, dentro do território
de Florianópolis.

20

6. Profissionais de Saúde

6.1 N° Total de trabalhadores da SMS de Florianópolis, por cargo, de 2014 a 2018.
Cargo
AUXILIAR DE SERVICOS
AUXILIAR DE ALMOXARIFE
AUXILIAR OPERACIONAL
CONTINUO
VIGIA
ESTAGIARIO
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
COZINHEIRO
COZINHEIRA ESCOLAR
ATENDENTE DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE SALA
CALCETEIRO
PEDREIRO
ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MOTORISTA I
TELEFONISTA
MOTORISTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MOTORISTA II
ATENDENTE DE TURISMO
ALMOXARIFE
ASSISTENTE NIVEL MEDIO
OPERADOR DE MAQUINAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
TECNICO DE ENFERMAGEM
TECNICO DE LABORATORIO
TECNICO DE SANEAMENTO
FISCAL VIGILANCIA EM SAUDE-NIVEL MEDIO
TECNICO FISCAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA
ANALISTA EM ATIVIDADES CULTURAIS
FISCAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
TECNICO DE ADMINISTRACAO
TECNICO DE EDIFICACOES
TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA
TECNICO DE HIGIENE DENTAL
TECNICO RADIOLOGISTA
TECNICO DE PROTESE DENTARIA
TECNICO DE SAUDE BUCAL
TECNICO-NIVEL SUPERIOR
ADMINISTRADOR
ARQUITETO
ASSISTENTE SOCIAL
BIOLOGO
ECONOMISTA
ENFERMEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO SANITARISTA

2014
60
10
13
1

2015
57
13
15
1

2016
64
16
21
1

56
478
56

81
481
59

1
8
1
5
2
89

1
5
1
5
2
88

51
28
5

44
27
3
2
7
47
1
1
1
1
139
398
6
1
20

90
491
60
1
1
3
1
5
2
93
6
48
27
4
2
7
54
1
1
1
1
149
491
7

7
37
1
1
1
1
168
351
7
1
19

27
1
2
5
8
25
2

85

12
1
2
16
1
1
237

12
2
2
18
1
1
246

2

2

2
5
8
25
2

20
2
1

130
3
2
5
8
28
2
12
2
2
19
6
1
274
3
2

2017
44
11
21
1
6
6
437
95
1

2018
38
11
21
1
6
20
436
85

3

2

4
2

4
2

90
33

88
32

3
80
5

2
79
4

1
1
1
244
427
7

1
1
1
227
411
7

20
1
3
30

19
1
2
28

3
1
5

3

26
2
8
12
2
2
17
8

25
2
8
12
2
2
17
3

251
3

246
3

5
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FARMACEUTICO
FARMACEUTICO BIOQUIMICO
FONOAUDIOLOGO
MEDICO
MEDICO DO TRABALHO
MEDICO VETERINARIO
NUTRICIONISTA
ODONTOLOGO
PSICOLOGO
SOCIOLOGO
TECNICO DE ESPORTES E LAZER II
EDUCADOR ARTISTICO II
EDUCADOR SOCIAL II
FISIOTERAPEUTA
FISCAL DE VIG EM SAUDE-NIVEL SUPERIOR
ENFERMEIRO EPIDEMIOLOGISTA
PEDAGOGO
ENGENHEIRO SANITARIO E AMBIENTAL
SECRETARIO MUNICIPAL
ASSESSOR TECNICO
SECRETARIA ESPECIAL
ASSESSOR DE COMUNICACAO PLENO
DIRETOR
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
GERENTE
ASSESSOR JURIDICO SENIOR
NAO ENQUADRADO
CONSELHEIRO TUTELAR
MEDICO-PROGRAMA MAIS MEDICOS
MEDICO-RESID E ESPECIALZ SUS
TOTAL

35
6
6
363
4
16
14
126
35
1
1
2
1
17
30
3

39
6
5
362
2
16
14
129
35
1
1
3
1
19
30
3

47
6
5
438
2
19
15
142
36
1
1
3
1
19
30
3

1

1

1

1

1

1
2
1
6
1
27

1
2
1
6
1
26

6
1
2506

14
13
2650

3
1
5
1
26
1
14
29
3020

42
7
5
350
2
17
15
127
33
1

38
7
5
342
2
12
15
124
32
1

18

18

3
1
2

3
2
1
2
1
2

68

4
1
111

11
26
2645

13
36
2629

Fonte: Sistema Joaquina – SMS Florianópolis

6.2 N° Total de trabalhadores da SMS de Florianópolis, por tipo de vínculo, de 2014 a 2018.

Tipo
CLT

2014
537

2015
543

2016
554

2017
535
10

2018
525

CTD

110

22

33

Comissionados

12

12

11

Estagiários

56

81

90

6

20

Estatutário Civil

1757

1938

2263

2052

2050

Requisitados

34

54

69

42

23

Totais

2506

2650

3020

2645

2629

11

Fonte: Sistema Joaquina – SMS Florianópolis
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N° total de profissionais SMS-Fpolis, 2014-2018
(Fonte: Sistema Joaquina)
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Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
As tabelas acima apresentadas referem-se apenas aos trabalhadores da Secretaria Municipal
de Saúde de Florianópolis (SMS). Ao final de 2018, possuíamos 2.629 trabalhadores na
SMS, sendo a maior proporção de profissionais estatutários (77,97%) e empregados celetistas
com entrada por concurso público (19,96%). Os demais são trabalhadores cedidos de outras
instituições, estagiários e comissionados (apenas 0,41% deste último tipo).
Observa-se um decréscimo do número total de profissionais a partir de 2016, devido à
dificuldade para reposição dos profissionais aposentados e exonerados, principalmente no que
tange à Lei de Responsabilidade Fiscal e o limite prudencial com as despesas públicas de
pessoal.
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7. Programação Anual de Saúde – PAS
7.1 Diretrizes, objetivos, metas e indicadores
DIRETRIZ: Aprimoramento do modelo de gestão, com centralidade no usuário, gestão participativa com foco em resultados, participação
social e financiamento estável

Objetivo Geral 1: Qualificar a gestão aumentando a eficiência dos serviços prestados aos cidadãos

Objetivos
Específicos

Metas

1.1 Realizar o
planejamento
estrutural da
Rede de Saúde
da Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

- Definir e
validar
metodologia
para o
planejamento
estrutural da
Rede de Saúde
da SMS

1.2 Fazer
gestão de
custos

- Introduzir um
sistema de
análise de
custos

Situação
da Meta

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

Não
alcançada

- Realizada assinatura de
termo de cooperação
técnica com a Organização
Pan-Americana da Saúde OPAS que prevê dentre
outros, a definição de
metodologia para
redimensionamento de
recursos e serviços em
saúde;
- Levantado junto à
gerência de regulação a
demanda no período de
doze meses por consultas
especializadas, exames e
procedimentos.

Alcançada

- Análise Qualitativa do
ano de 2016;
- Iniciado levantamento de
dados de 2017;

Ações realizadas no
2°Quadrimestre
- Elaborado Termo de Ajuste para
execução do projeto e demais
documentos legais exigidos pela
OPAS;
- Enviado documentação para
anuência do Ministério da Saúde
(MS), aguardando retorno do MS;
- Revisadas referências e
parâmetros nacionais para a
oferta de exames e consultas
especializadas;
- Analisadas as solicitações
advindas da Atenção Primária à
Saúde (APS), faltas e a oferta de
exames e consultas
especializadas;
- Elaborado documento contendo
os parâmetros que podem orientar
a programação das ações e
serviços de saúde da atenção
especializada.
- Elaborado termo de referência
para contratação de serviço de
demógrafo.
- Apuração dos custos de 2017;
- Recomendações de melhorias
nos registros dos dados que dão
origem às despesas liquidadas.

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

- Firmado o 1° Termo de
Ajuste com a Organização
Pan-Americana da Saúde OPAS;
- Executado o Plano de
Trabalho Semestral 20182;
- Dado início ao estudo
demográfico, com a
primeira parte já finalizada;
- Elaboração de um banco
de dados com estimativa
populacional de
Florianópolis por Centro de
Saúde por gênero e por
cor da pele.

- Elaborado relatório final
dos custos das Unidades
- Encaminhado relatório
individual dos custos para

Justificativa de
não alcance da
meta
O não alcance
da meta deu-se
pelo atraso na
assinatura do
Termo de Ajuste
por parte do
Ministério da
Saúde, o que
levou ao atraso
na realização
dos estudos
demográficos e
epidemiológicos,
parte essencial
para a
elaboração das
recomendações
para o
planejamento
estrutural da
Rede de
Atenção à
Saúde.

Área
Responsável

Diretoria de
Inteligência
em Saúde

Diretoria de
Inteligência
em Saúde
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- Assinatura de Projeto de
Custos com a Organização
Pan-Americana da Saúde OPAS;
- Assinatura de Projeto de
Custos com a
Universidade Federal de
Santa Catarina - UFSC;
- Definição de parâmetros
e produtos de centros de
custos para departamentos
de Centros de Saúde (CS)
e Unidades de Pronto
Atendimento (UPAS).

- Instituir
Programa de
Acreditação das
Unidades de
Saúde

Alcançada

1.3 Instituir
mecanismos
de qualificação
da gestão

- Publicar
Procedimentos
Operacionais
Padrão (POP´s)
prioritários de
50% das áreas
da SMS

Não
alcançada

- Definição de parâmetros
para indicadores objetivos;
- Definição de contrato de
adesão ao programa; Definição da metodologia
da 1ª e 2ª fase do
programa;
- Desenvolvendo
Instrumento de Avaliação
da Qualidade dos Centros
de Saúde (CS).

- Elaborado documento
institucional do Programa;
- Elaborado Manual do Programa
para os Centros de Saúde;
- Elaborado Instrumento de
Avaliação de Qualidade;
- Elaborado dicionário de
indicadores;
- Realizado estudo piloto com os
indicadores;
- Realizado consulta pública.

- Definido modelo para
construção de POP´s procedimento operacional
padrão.
- Distribuído para a
Diretoria de Inteligência
realizar pilotos.

- Definição de que 3 estagiários
serão contratados para realização
dos POP´s de toda a SMS;
- Realizado contato com Profª
Sulivan da Universidade do
Estado de Santa Catarina
(UDESC) para indicação de
estagiários.

cada Unidade;
- Desenvolvido piloto para
um Sistema Eletrônico de
Custos da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS);
- Criado a planilha para
sistematizar o registro de
custos para ser alimentado
pelas áreas;
- Pactuado com as áreas o
registro dos custos;
- Lançado o Programa
Municipal de Gestão de
Custos;
- Realizado cálculo de
custo por indivíduo e
morbidade.
- Lançado o Sistema
Municipal de Acreditação
em Saúde – AcreditaSUS;
- Impresso todo o material
de apoio para as Equipes
de Saúde da Família (ESF)
e Equipes de Saúde Bucal
(ESB);
- Participação nas reuniões
Distritais com os
coordenadores dos 49
Centros de Saúde para
sensibilização e
esclarecimentos acerca da
Acreditação;
- Monitoramento dos
Centros de Saúde que
formalizaram a adesão.
- Todos Centros de Saúde
formalizaram a adesão ao
programa.
- Realizado processo de
seleção para os
estagiários;
- Selecionados 2
estagiários da
Administração da
Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC);
- Definido metodologia de

Diretoria de
Inteligência
em Saúde

A Equipe do
Planejamento a
partir do
segundo
semestre teve
uma redução de
25%, o que
dificultou a
manutenção do
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mapeamento de processos
e elaboração dos POPs;
- Realizado teste piloto de
aplicação da metodologia;
- Realizado 1º encontro
com o Departamento de
Patrimônio;
- Processos que serão
mapeados foram definidos.

1.4 Criar
mecanismos
de integração
das atividades
administrativo
financeiras e
as demais
atividades da
Rede

- Mapear os
processos
administrativo e
financeiro

Não
alcançada

---

---

1.5 Implantar o
acolhimento
aos novos
servidores

- Construir
Projeto de
acolhimento
multissetorial

Não
alcançada

---

---

cronograma dos
projetos
previstos para o
ano. Devido ao
redirecionament
o dado no 2º
semestre e os
trâmites
exigidos para a
contratação dos
estagiários,
impactou no
cronograma
deste projeto.

Esse objetivo está alinhado
com o objetivo específico
1.3, no qual serão
mapeados os processos
prioritários das áreas da
SMS. Para 2019 estima-se
que serão publicados
POP´s prioritários de 75%
das áreas.
A meta não foi alcançada,
pois até o momento não foi
criado o grupo de trabalho
para a construção do
projeto de acolhimento
multissetorial.

Setor
Administrativo
Financeiro

Recursos
Humanos

Objetivo Geral 2: Aumentar a captação de recursos financeiros buscando a sustentabilidade da Rede Municipal de Saúde

Objetivos
Específicos

2.1 Estruturar
a Captação de
Recursos na
SMS

Metas

- Implementar
Núcleo de
Captação de
Recursos

Situação
da Meta

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

Alcançada

Realizando reuniões
quinzenais com
representantes de cada
Diretoria e emitindo
pareceres que subsidiam a
tomada de decisão do
Secretário Municipal.

- Realizando reuniões quinzenais
com representantes de cada
Diretoria e emitindo pareceres
que subsidiam a tomada de
decisão do Secretário Municipal;
- Emitido parecer n°04/2018, que
trata da alocação de recursos
para o Termo de Cooperação da
Organização Pan-Americana da

Ações realizadas no
3°Quadrimestre
- Realizado reuniões
quinzenais com a
participação de
representantes de todas
as diretorias;
- Emitido pareceres
técnicos acerca da
utilização de recursos no
âmbito da SMS;

Justificativa de
não alcance da
meta

Área
Responsável

Diretoria de
Inteligência em
Saúde
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Saúde - OPAS;
- Emitido parecer n°05/2018, que
recomenda que as áreas técnicas
da SMS acompanhem a
arrecadação de recursos
financeiros repassados para o
Fundo Municipal de Saúde (FMS);
- Emitido parecer n°06/2018, que
recomenda que os recursos
sejam repassados ao Hospital de
Caridade mediante o alcance de
metas.
- Realizar 3
audiências
públicas na
Câmara de
Vereadores

2.2 Buscar o
aumento do
percentual de
recursos
próprios
aplicados

- Aumentar a
participação dos
Vereadores nas
Audiências

Alcançada

Não
Alcançada

Publicado Edital da
primeira audiência pública
para prestação de contas
quadrimestral, que será
realizada em junho.

Enviado e-mail para os
Vereadores, convidando
para a audiência de
prestação de contas.

Segunda audiência para
prestação de contas
quadrimestral será realizada em
outubro.

Enviado e-mail individual para
cada Vereador, convidando para
audiência de prestação de contas.

- Elaborado ofício com
solicitação de indicação de
Emendas Parlamentares.

Realizada audiência
pública na Câmara
Municipal para
apresentação da
Prestação de Contas do 2º
quadrimestre de 2018 em
outubro de 2018.

Enviado convite individual
por e-mail para cada
Vereador.

Apesar do envio
de e-mail
individual para
cada Vereador e
da Publicação
de Edital de
Audiência
Pública, o não
aumento da
participação dos
Vereadores
acontece por
motivos alheios
a SMS. As
articulações e
reuniões com
comitê de
gestão são
ações
cotidianas
apresentações
ao gestor
municipal sobre
resultados e
necessidade de
investimentos
na saúde. Não
aumentou a

Diretoria de
Inteligência em
Saúde
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participação dos
vereadores,
apesar do envio
de convite
individual.

2.3 Aumentar
a captação de
recursos
externos

- Definir e validar
Plano de
Captação de
Recursos
Externos

Não
alcançada

Estão sendo emitidos
Pareceres do Núcleo de
Captação de Recursos,
porém ainda está em fase
de estruturação.

Em fase de estruturação.

- Enviado Ofício
solicitando Emendas
Parlamentares à
Senadores e Deputados
Federais;
- Enviado Ofício
solicitando Emendas
Parlamentares à
Deputados Estaduais.

O Plano de
Captação está
em elaboração,
estão sendo
emitidos
Pareceres do
Núcleo de
Captação de
Recursos.
Todas as novas
possibilidades
de captação
estão sendo
utilizadas para
aumentar a
captação de
recursos
externos,
exemplo o
Programa
Saúde na Hora.

Diretoria de
Inteligência em
Saúde

Objetivo Geral 3: Fortalecer o papel do usuário e dos trabalhadores na sustentabilidade do sistema

Objetivos
Específicos
3.1 Promover o
uso das
informações
sobre custos
do SUS quanto
a insumos,
medicamentos
, consultas,
exames e
procedimentos

Metas

- Realizar 04
oficinas distritais
sobre gestão de
custos para os
trabalhadores

Situação
da Meta

Alcançada

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

---

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

Realizada 1 oficina sobre gestão
de custos com equipe do
Ministério da Saúde do Programa
Nacional de Gestão de Custos PNGC.

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

- Realizado um
encontro/oficina para
apresentação dos dados
de custos de 2017 a todos
os setores, dentre eles
diretores, gerentes, chefes
de departamento, distritos
sanitários;
- Participado das reuniões
de coordenadores de

Justificativa
de não
alcance da
meta
Apesar de a
meta ser
“realizar 04
oficinas
distritais”, os
ajustes na
metodologia
prescindiram a
necessidade
de oficinas

Área
Responsável

Diretoria de
Inteligência em
Saúde
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pelos usuários
e
trabalhadores

dezembro dos 4 Distritos
Sanitários onde o tema
Gestão de Custos foi
abordado.

-Realizar 01
fórum sobre
gestão de
custos para os
conselheiros
municipais e
locais
-Incluir
indicadores
sobre custos no
painel de
indicadores da
SMS

3.2 Fornecer
informações
de filas e faltas
dos usuários
em consultas e
exames à
população e
trabalhadores

-Estabelecer
ferramenta de
transparência
dos dados;

-Disponibilizar
sistematicament
e dados aos
usuários e aos
trabalhadores;

- Realizado um
encontro/oficina para
apresentação dos dados
de custos de 2017, onde o
Conselho Municipal esteve
presente.

Alcançada

---

Solicitada pauta ao Conselho
Municipal de Saúde (CMS) para
apresentação em reunião
ordinária.

Alcançada

Indicadores estão sendo
priorizados.

Indicadores estão sendo
priorizados, a meta será
alcançada no próximo
quadrimestre.

- Desenvolvido Painel de
Custos, disponível em Sala
de Situação online.

Alcançada

- Metodologia de
monitoramento de fila e
Procedimento Operacional
Padrão (POP)
estabelecidos e descritos;
- Módulo usuário
alimentado
periodicamente;
- Módulo profissional em
desenvolvimento com
consultoria da UDESC.

---

---

- Módulo usuário
alimentado semanalmente;
- Módulo profissional em
desenvolvimento.

- Disponível em:
https://docs.google.com/spreadsh
eets/d/1lM9snkduAS4mYWHPn9
YMu5Nnsx0ro8kUBS5eIZsqWhI/e
dit#gid=0
no site da SMS, aba regulação.
- Realizado divulgação por folder
em toda a Rede.

Alcançada

adicionais,
posto que
encontros
individualizado
s, reuniões
com distritos
e/ou
coordenações
consideram o
contexto em
que cada
unidade está
inserida.

Diretoria de
Inteligência em
Saúde

---
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-Realizar 04
oficinas distritais
sobre filas e
faltas para os
trabalhadores;

Alcançada

---

- Realizado duas (2) oficinas com
coordenadores de unidade e
marcadores do Sistema de
Regulação (SISREG) no mês de
14/06/2018, com divulgação do
panorama de procedimentos e
dados de absenteísmo.
Instrumento de monitoramento de
absenteísmo em construção;
- Adaptado para 2 oficinas mas
contemplando todas as unidades
do município.

-Realizar 01
Fórum sobre
filas e faltas
para os
conselheiros
municipais e
locais

Não
alcançada

---

Etapa posterior as anteriores que
ainda estão em andamento,
previsão para 2° semestre de
2018.

---

Previsto para o primeiro
semestre de 2019.

Adaptado para
2 oficinas, mas
contemplando
todas as
unidades do
município.

-Foi criado GT para
elaborar Normativa (2018);

3.3 Criar
mecanismos
de estímulo à
participação
dos
profissionais
nas reuniões
dos Conselhos
de Saúde e
nos eventos
promovidos
por esse

-Publicar norma
pertinente à
participação e
liberação de
servidores nos
ambientes de
controle social

Alcançada

---

- Criado Grupo de Trabalho (GT)
para elaborar normativa de
participação no Conselho Local
de Saúde, com representantes do
Conselho Municipal de Saúde,
Gerência de Atenção Primária
(GAP), Diretoria de Atenção à
Saúde (DAS), Distrito Sanitário e
Coordenador de Centro de
Saúde.

3.4 Fomentar a
participação
dos usuários

-Organizar
agenda de
integração para

Sem meta
para 2018

Sem meta para 2018.

Sem meta para 2018.

Em 2019:
-Definido Cronograma das
reuniões do GT nas datas
de 02/05; 16/05 e 30/05,
visando à elaboração da
Normativa e Apresentação
da proposta de Normativa
em 21/05/2019 na reunião
das DAS;
-Previsto para junho de
2019 a validação e
publicação da normativa;
-Previsto para 2° semestre
de 2019 a normatização de
liberação do servidor para
participação nos conselhos
de saúde e nos eventos
promovidos por esse;
Acompanhamento do
processo pela DAS e CMS
e ajustes conforme
necessidade.
Sem meta para 2018.

Diretoria de
Atenção à
Saúde

Diretoria de
Atenção à
Saúde
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nos espaços
de
planejamento
e
acompanhame
nto das ações
e serviços de
saúde

3.5 Fomentar a
criação ou
fortalecimento
dos
colegiados
gestores nas
unidades de
Atenção
Primária à
Saúde

a participação
do controle
social

- Publicar
normas
referentes à
gestão
colegiada das
Unidades de
Saúde

Alcançada

---

Colegiado gestor implantado:
- Distrito Sanitário Norte: Ingleses
e Saco Grande;
- Distrito Sanitário Sul: Tapera,
Lagoa, Fazenda do Rio Tavares e
Campeche;
- Distrito Sanitário Continente:
Estreito, Coqueiros, Coloninha e
Abraão;
- Distrito Sanitário Centro: Prainha
e Itacorubi.

Ações realizadas:
1. Avaliado regimentos
internos de Colegiados
Gestores em
funcionamento na SMS;
2. Listados os CS que
tenham perfil para
implantação do colegiado
gestor;
3. Elaborada Norma
referente a Gestão
Colegiada;
4. Publicada norma;
5. Implantado Colegiado
Gestor nos CS com perfil;
6. Colegiado gestor
implantado:
Distrito Sanitário Norte: CS
Ingleses;
Distrito Sanitário Sul: CS
Tapera, CS Lagoa, CS
Fazenda do Rio Tavares e
CS Campeche;
Distrito Sanitário
Continente: CS Estreito,
CS Coqueiros, CS
Coloninha e CS Abraão;
Distrito Sanitário Centro:
CS Prainha, CS Itacorubi,
CS Monte Serrat, CS Saco
Grande.
- Colegiado gestor
implantado em 48,15% dos
Centros de Saúde
municipais.

Diretoria de
Atenção à
Saúde

Objetivo Geral 4: Assegurar o provimento de insumos e serviços regularmente e em quantidade suficiente
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Objetivos
Específicos

4.1 Realizar a
gestão de
transportes de
forma eficaz
buscando
atender às
necessidades
da SMS e dos
cidadãos

4.2 Aprimorar
o Sistema de
Patrimônio e
Almoxarifado
4.3 Criar
mecanismo
para a gestão
de
manutenções
preventivas e
corretivas

Metas

Situação
da Meta

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

- Regulamentar
as leis que
criam a
obrigatoriedade
da execução de
serviços de
transporte à
SMS;

Alcançada

Elaboração de Manual de
Transporte de Pacientes.

---

- Estabelecer
parceria com a
Secretaria de
Assistência
Social
- Avaliar os
sistemas
vigentes junto
às áreas
- Criar rotina de
manutenção
preventiva;
- Implantar
rotina em 100%
das Unidades

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

Justificativa
de não
alcance da
meta

Área
Responsável

--Departamento
de Logística

Não
alcançada

Alcançada

Alcançada

---

---

---

Licitação de terceirização
do almoxarifado e logística
de bens e materiais em
fase final.

Almoxarifado terceirizado.

---

Assessoria de
Infraestrutura

- Cronograma definido com
a empresa de Manutenção
Predial;
- Já implantado em todas
as Unidades.

Meta alcançada.

---

Assessoria de
Infraestrutura

DIRETRIZ: Redução e prevenção dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, de promoção e proteção da
saúde

Objetivo Geral 5: Promover ambientes saudáveis através da Vigilância em Saúde e por meio de políticas transversais em parceria com demais
instituições e sociedade

Objetivos
Específicos

Metas

Situação
da Meta

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

Justificativa
de não

Área
Responsável
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alcance da
meta

5.1 Realizar
ações de
fiscalização
em saúde
ambiental
dentro dos
limites de
competências
do SUS

5.2 Fortalecer
as ações de
combate ao
mosquito
Aedes aegypti

- Definir
competências
sobre aplicação
do poder de
polícia entre
órgãos da PMF;
- Atender 50%
das denúncias
em até 30 dias

- Reduzir em
20% a repetição
de focos em
relação a 2016;
- Realizar 12
reuniões/ ano da
Sala de
Situação de
combate ao
Aedes aegypti

Alcançada

Não
alcançada

- Atendimento de 79% das
denúncias do período
dentro do prazo
estabelecido de 30 dias;
- Com a rediscussão das
atribuições e competências
do Grupo SANEAR
(retorno de toda a
demanda de esgoto
sanitário para a Vigilância),
a partir da publicação do
Decreto 18.486 de
04/04/2018, os índices do
mês de abril são de
aproximadamente 43% de
atendimento das
denúncias no prazo de 30
dias.

- Intensificação das ações
de integração intersetorial
para solucionar problemas
ambientais que favorecem
a repetição de focos;
- Realizadas 3 reuniões da
Sala de Situação até o
momento (25%).

- Atendimento de 47% das
denúncias do período dentro do
prazo estabelecido de 30 dias;
- Definição das competências e
atribuições dos órgãos da
Prefeitura Municipal de
Florianópolis (PMF), por meio da
publicação do Decreto 18.850 em
08/09/2018, que institui o Grupo
Intersetorial para a regularização
e fiscalização no setor de
esgotamento sanitário no
Município de Florianópolis -Grupo
Sanear Floripa.

- Intensificação das ações de
integração intersetorial para
solucionar problemas ambientais
que favorecem a repetição de
focos;
- Realizadas sete (7) reuniões da
Sala de Situação até o momento.

- Competência definida e
mantida dentro da PMF;
- Realizações de ações
conjuntas (Vigilância
Sanitária - VISA, Fundação
Municipal do Meio
Ambiente de Florianópolis FLORAM, Companhia
Catarinense de Águas e
Saneamento -CASAN,
Secretaria Municipal de
Infraestrutura - SMI, Se
Liga na Rede) no formato
de blitz;
- Blitz SANEAR e blitz Se
Liga na Rede.

- Intensificação das ações
de integração intersetorial
para solucionar problemas
ambientais que favorecem
a repetição de focos;
- Realizadas 9 Salas de
Situação até o momento.

Vigilância
Ambiental e
Promoção da
Saúde

Em 2016 59%
dos focos se
repetiram no
município. No
ano de 2018
tivemos um
total de 37%
dos focos
repetidos.
Assim, houve
uma redução
de
aproximados
36% na
repetição dos
focos em
comparativo
com o ano de
2016. Após
inúmeras
reuniões sem
a participação
de todas as
secretarias
viu-se por
necessário um
intervalo maior

Centro de
Controle de
Zoonoses
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entre as salas
para ganho de
efetividade
das ações e
discussões.

- Testar 2000
animais no ano;
- Monitorar 30%
dos animais
testados que
tiveram
resultado
positivo para
zoonoses;

5.3 Fortalecer
ações do
controle de
zoonoses

5.4 Priorizar
inspeções
sanitárias em
determinados
locais e
atividades de
acordo com

- Realizar 06
reuniões/ ano da
Sala de
Situação de
combate à
Leishmaniose;
- Desenvolver
ações
educativas em
regiões
vulneráveis
articuladas junto
ao Programa
Vigilante Mirim
e/ou Programa
Saúde na
Escola (PSE)
- Sistematizar o
fluxo de dados
da Vigilância
Epidemiológica
para a Vigilância
Sanitária,
visando o

Alcançada

- Testados 919 animais
(45,9%);
- Realização de reunião
para definição das
estratégias de
monitoramento.

- Testados 2.654 animais;
- Realização de reunião de
planejamento para a fiscalização.

Não
alcançada

Realizada 1 reunião da
Sala de Situação (16,6%).

Realização da sala de situação
após os encaminhamentos da
fiscalização e dos inquéritos
sorológicos a serem concluídos
nas localidades de Pantanal e Rio
Tavares.

Alcançada

- Incentivo às ações da
Secretaria de Educação;
- Ações com o PSE ainda
não iniciadas.

Realizado ação de integração
com a Secretaria de Educação
através do Programa Vigilantes
Mirim.

Não
alcançada

- Definido fluxo de
informação entre Vigilância
Sanitária do Estado e
Vigilância Epidemiológica
do município;
- Fluxos internos ainda a
definir.

- Definido o fluxo de
acompanhamento dos dados
referente aos casos de infecção
hospitalar entre a Vigilância
Sanitária Estadual e Vigilância
Municipal
(Sanitária/Epidemiológica).

- Testados 3.742 animais;
- 17 processos
encaminhados para a
intimação;
- 50% (de 131) dos
processos encaminhados a
fiscalização.
(O acompanhamento junto
à fiscalização se dá pela
apresentação dos exames
de rotina de
monitoramento do cão
positivo sob a guarda do
tutor. Assim sendo, os 50%
encaminhados à
fiscalização são
considerados
monitorados.)

Protocolo de fiscalização
definido.

Programa Vigilante Mirim
em execução pela
Secretaria de Educação.

Fluxo definido e mantido,
porém ainda não
executado.

Centro de
Controle de
Zoonoses

O fluxo ficou
estabelecido
entre Sanitária
x Epidemio, e
já no ano de
2019 tiveram
ações com

Vigilância
Sanitária
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dados
epidemiológic
os

5.5 Aprimorar
os
mecanismos
de controle de
natalidade e
zoonoses
buscando
melhorar a
qualidade de
vida dos
animais

planejamento
das ações

-Publicar 02
Procedimentos
Operacionais
Padrão - POP´s
sobre (1)
Leishmaniose e
(2)
Leptospirose;
-Modificar
Sistema de
Prontuário
eletrônico de
forma a incluir
informações
relevantes sobre
os animais da
família;

-Aumentar em
10% o número
de castrações

5.6
Desenvolver
uma nova
perspectiva
sobre o
relacionament
o homem x
animal através
da educação e
conscientizaçã
o difundindo o
respeito aos
seus direitos
5.7
Reestruturar o
setor de
Promoção da

-Elaborar e
aprovar Projeto
educativo
continuado
sobre bem-estar
animal

-Participar
efetivamente na
RVT (Rede Vida
no Trânsito)

base em tais
informações
através do
fluxo
estabelecido.

Alcançada

Não
alcançada

Alcançada

Publicados 02 POPs sobre
(1) Leishmaniose e (2)
Leptospirose.

---

Meta já alcançada.

---

Tema foi pauta de reunião de
diretores.

Solicitação está sendo
avaliada, aguardando
parecer técnico sobre
viabilidade.

Quatro mutirões
agendados.

-1 mutirão realizado (Barra da
Lagoa);
- Realizado convênio com a
Associação Catarinense de
Proteção aos Animais (ACAPRA);
- Iniciado cirurgias de castração
no período vespertino.

-3 mutirões realizados
(Barra da Lagoa);
-Convênio com a
ACAPRA;
-Iniciadas cirurgias de
castração no período
vespertino.

Não
alcançada

---

- Realizado visitas em escolas;
- Recebido visitas de alunos de
faculdade em pequenos grupos.

Alcançada

- Decreto de formalização
da Criação da Comissão
Interinstitucional da Rede
Vida no Trânsito já

- Publicação do Decreto nº 18.681
em 11 de junho de 2018, que
institui a Comissão Intersetorial da
Rede Vida no Trânsito no

Continuidade das palestras
em escolas e entidades
que solicitam a presença.

Mantido.

Diretoria de
Bem Estar
Animal

Aguardando o
término das
obras de
reforma e
realizada
reunião com a
Secretaria de
Educação.

Diretoria de
Bem Estar
Animal

Vigilância
Ambiental e
Promoção da
Saúde
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Saúde

5.8 Fomentar a
participação
propositiva
nos Conselhos
Municipais de
Saneamento,
Meio
Ambiente,
Habitação e
outros que
versem sobre
políticas
públicas
transversais

- Participar das
reuniões
mensais com a
presença de 1
membro da
Vigilância
Ambiental para
subsidiar com
as informações
de saúde
relevantes para
cada política

Alcançada

encaminhado;
- Visita e entrega de ofício
na (Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros, Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência - SAMU e
Instituto Médico Legal IML) e ofícios remetidos
via e-mail (Polícia Militar
Rodoviária, Polícia
Rodoviária Federal - PRF,
Departamento Estadual de
Infraestrutura - Deinfra,
Hospital Celso Ramos);
- Participação nas
atividades do Carnaval,
programação das
participações no maio
amarelo e confecção de 5
mil folders.

Município de Florianópolis;
- Realizado visita aos órgãos para
entrega do ofício;
- Participação nas atividades do
maio amarelo e confecção de 5
mil folders.

Participação em 100% das
reuniões realizadas até o
momento (30% da meta).

Participação em 100% das
reuniões realizadas até o
momento.

Vigilância
Ambiental e
Promoção da
Saúde

Participação efetiva
integral em 100% das
reuniões.

Objetivo Geral 6: Fortalecer as ações de Vigilância em Saúde de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde

Objetivos
Específicos
6.1 Aprimorar
as ações do
Programa de

Metas

Situação
da Meta

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

- Cadastrar e
monitorar 70%
dos sistemas de

Alcançada

100% cadastrados e
monitoramento
regularmente realizado em

100% cadastrados,
monitoramento regularmente
realizado em 100% dos

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

100% cadastrados,
monitoramento
regularmente realizado em

Justificativa
de não
alcance da
meta

Área
Responsável
Vigilância
Ambiental e
Promoção da
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Vigilância da
qualidade da
água
(VIGIÁGUA)

6.2
Disponibilizar
informações
de Vigilância
em Saúde
Ambiental à
Rede de
Atenção à
Saúde,
especialmente
com relação
aos
determinantes
ambientais
monitorados

abastecimento
de água (SAA);

100% dos cadastrados.

cadastrados.

100% dos cadastrados.

100% de ações necessárias
integradas com a Vigilância
Epidemiológica.

100% de ações
necessárias integradas
com a Vigilância
Epidemiológica.

Publicado um (1) relatório ao mês
- VIGIAGUA.

Publicado um (1) relatório
ao mês - VIGIAGUA.

- Colocação quinzenal das
mechas nos pontos estratégicos;
- Publicado em agosto de 2018 a
divulgação do primeiro documento
de monitoramento de 2018 no site
da SMS.

- Colocação quinzenal das
mechas nos pontos
estratégicos;
- Publicado segundo
documento de
monitoramento em
janeiro/2019 referente ao
segundo semestre de
2018.

- Avaliar
Indicadores
relacionados às
doenças de
veiculação
hídrica

Alcançada

100% de ações
necessárias integradas
com a Vigilância
Epidemiológica.

- Publicar 12
relatórios
anuais;

Alcançada

Publicado um (1) ao mês
(30% já alcançado) –
VIGIAGUA.

Alcançada

- Colocação quinzenal das
mechas nos pontos
estratégicos;
- Programada para Julho
de 2018 a divulgação do
primeiro documento de
monitoramento no site da
SMS.

- Publicar
semestralmente
01 documento
de divulgação
das informações
sobre o
monitoramento
de cólera

6.3 Estruturar
o Programa de
Vigilância de
populações
expostas a
desastres
(VIGIDESASTR
ES)

- Definir
Programa de
Vigilância de
populações
expostas a
desastres
(VIGIDESASTR
ES)

Não
alcançada

Realização de reuniões
com os parceiros para
aprimoramento do plano
do VIGIDESASTRES.

Aguardando reunião com os
parceiros (Defesa Civil) para o
aprimoramento do plano
VIGIDESASTRES.

Aguardando reunião com
os parceiros (Defesa Civil)
para o aprimoramento do
plano VIGIDESASTRES.

6.4 Subsidiar
parceiros
internos e

- Desenvolver 4
relatórios
epidemiológicos

Não
alcançada

Publicado 1 dos 4
relatórios epidemiológicos.

Publicado 2 dos 4 relatórios
epidemiológicos.

Realizado ajuste do
planejamento para
priorização de outra

Saúde

Vigilância
Ambiental e
Promoção da
Saúde

A dificuldade
não se dá pelo
agendamento,
mas pelo
efetivo
envolvimento
no sentido de
concretizar os
planos
estabelecidos.
Da parta da
VISA
Ambiental o
plano está
sendo
concluído,
restando aos
parceiros
futuros
ajustes.
Após
remodelament
o do Comitê

Vigilância
Ambiental e
Promoção da
Saúde

Vigilância
Epidemiológica
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externos com
informações
epidemiológic
as relevantes e
oportunas

6.5 Manter as
ações do
Centro de
Informações
Estratégicas
em Vigilância
em Saúde CIEVS
garantindo a
resposta
rápida aos
eventos de
relevância
para a saúde
pública de
forma contínua
e sistemática
6.6
Disponibilizar
para o público
interno e
externo as
informações

com temas
relevantes

- Implantar
1
método PDCA
para os
processos de
trabalho

- Padronizar
100% dos
instrumentos de
monitoramento
já existentes da
Gerência de

atividade prioritária.

Floripa pela
Vida, que
ocorreu em
abril de 2018 e
teve como
meta
aceleração
das
investigações
para eliminar o
represamento
de
encerramento
de óbitos de
anos
anteriores,
priorizou-se o
encerramento
de óbitos
prioritários.

Alcançada

- Iniciada avaliação dos
processos de trabalho,
realizadas propostas de
intervenção;
- Iniciada segunda fase do
ciclo.

- Iniciada avaliação dos processos
de trabalho, realizadas propostas
de intervenção;
- Iniciada segunda fase do ciclo.

Iniciada avaliação dos
resultados pósintervenção.

Vigilância
Epidemiológica

Alcançada

Padronização já realizada.

---

---

Vigilância
Epidemiológica

1

O Ciclo PDCA — também chamado de Ciclo de Deming — é uma ferramenta de gestão que tem como objetivo promover a melhoria contínua dos processos por meio de um circuito de quatro
ações: planejar (plan), fazer (do), checar (check) e agir (act). Disponível em: < https://www.projectbuilder.com.br/blog/ciclo-pdca-uma-ferramenta-imprescindivel-ao-gerente-de-projetos/>. Acesso em 27/02/19.

38

referentes aos
agravos,
doenças e
eventos
monitorados
pela Gerência
de Vigilância
Epidemiológic
a - GERVE

6.7
Desenvolver
ações de
fiscalização
em parceria
com outros
órgãos
fiscalizadores
6.8 Permitir
que os
processos da
Vigilância
Sanitária
sejam abertos
pelo
interessado no
sistema de
VISA

Vigilância
Epidemiológica
(GERVE);
- Construir
instrumentos de
monitoramento
para 25% dos
agravos de
notificação
compulsória
- Realizar 05
ações conjuntas
de fiscalização
de ambulantes
com o Sistema
Único de
Segurança
Pública (SUSP)
e outros órgãos
competentes

- Implantar o
novo sistema de
Vigilância
Sanitária

Alcançada

---

Planilhas de monitoramento já
criadas para 100% dos agravos
de interesse do município.

---

Alcançada

- Realizadas 3 ações
conjuntas;
- Já programadas mais
duas ações conjuntas.

Não realizadas ações neste
quadrimestre, porém planejadas
para o último quadrimestre.

7 ações realizadas em
parceria com o Ministério
Público, Polícia Militar e
SUSP.

Vigilância
Sanitária

Sistema ainda em
processo de licitação.

Concluído o processo licitatório,
sendo que a empresa vencedora
terá seis meses para o
desenvolvimento completo do
novo sistema.

Sistema em fase de
desenvolvimento final e
implantação.

Vigilância
Sanitária

Não
alcançada

Objetivo Geral 7: Desenvolver ações de Vigilância em Saúde de forma integrada às demais instâncias governamentais e à sociedade

Objetivos
Específicos

Metas

Situação
da Meta

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

7.1 Fortalecer
a parceria com
os
estabeleciment
os de saúde,
Serviço de

- Normatizar o
treinamento dos
médicos sobre
preenchimento
de Declaração
de Óbito

Alcançada

Treinamento normatizado
em parceria com o
Ministério da Saúde.

---

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

---

Justificativa
de não
alcance da
meta

Área
Responsável

Vigilância
Epidemiológica
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Verificação de
Óbito (SVO) e
Instituto
Médico Legal
(IML)

7.2 Subsidiar a
Rede Vida no
Trânsito com
informações
relevantes
para o alcance
de suas metas

7.3 Fortalecer
as ações de
controle

- Retomar a
investigação,
em conjunto
com os
parceiros, de
100% dos óbitos
relacionados ao
trânsito em
Florianópolis;

Não
alcançada

- Participar de
100% das
reuniões
ampliadas da
Rede Vida no
Trânsito - RVT

Não
alcançada

Participação em 100% das
reuniões realizadas até o
momento (4 de 4).

Participação em 100% das
reuniões realizadas até o
momento (8 de 8).

Participação em 92% das
reuniões realizadas (11 de
12).

- Participar de
100% das
“Salas de

Alcançada

Participação em 100% das
reuniões realizadas até o
momento.

Participação em 100% das
reuniões realizadas até o
momento.

Participação em 100% das
reuniões realizadas até o
momento.

Reativação do GI-VT,
priorização de avaliação
dos óbitos de 2017.
Finalização prevista para
maio/2018.

Finalizada a análise dos óbitos de
2017 e confeccionado relatório.
Atualmente, em análise dos óbitos
de 2018.

Reuniões sistemáticas e
itinerantes com parceiros
para investigação dos
casos. Investigados 81%
dos óbitos ocorridos em
2018. Casos de 2018
devem ser encerrados até
fevereiro de 2019.

5 óbitos não
encerrados
por ausência
de
representativid
ade da PRF; 4
casos não
discutidos por
ocorrência no
mês de
dezembro.
Casos de
2018 devem
ser encerrados
até fevereiro
de 2019.
Relatório
encerrado em
abril com
avaliação
durante o mês
de maio.
Dificuldade de
coletar as
informações,
sendo
necessário ida
em cada um
dos parceiros
para fechar os
dados.
Não foi
possível a
participação
em 1 reunião
da RTV
durante o ano,
por colisão de
agenda.

Vigilância
Epidemiológica

Vigilância
Epidemiológica
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ambiental em
parceria com
demais órgãos
responsáveis
da PMF,
através da
atuação nas
salas de
situação e
outras ações
intersetoriais

7.4 Fortalecer
e ampliar
parcerias com
órgãos de
proteção e
justiça para
qualificação
das
informações e
subsídio de
ações de
proteção a
populações
vulneráveis

Situação”,
fornecendo
dados
epidemiológicos
e suporte
técnico;

- Investigar 90%
dos casos
notificados no
município em
tempo oportuno;

- Divulgar 100%
dos alertas
epidemiológicos
em até 48h
depois da
identificação do
evento como de
relevância
epidemiológica
- Buscar com a
Vara da Infância
informações de
100% dos casos
novos
identificados
como perda de
seguimento dos
agravos de
notificação
compulsória;
- Pactuar, no
primeiro
semestre, nas
reuniões
mensais da
Rede de
Atenção Integral
às Pessoas em
Situação de
Violência Sexual

Alcançada

Monitoramento fino das
notificações e priorização
da investigação sobre
outras atividades.

Alcançada

---

Alcançada

- Criado fluxo de
comunicação com a Vara
da Infância;
- Fluxo já em
funcionamento.

Monitoramento fino das
notificações e priorização da
investigação sobre outras
atividades.

Revisão da forma de medir o
indicador.

Meta já alcançada.

Monitoramento fino
(melhorar a capacidade de
monitorar os casos em
tempo mais oportuno, mais
célere) das notificações e
priorização da investigação
sobre outras atividades.
-94% dos casos notificados
encerrados em tempo
oportuno.
Foram publicados 8 alertas
epidemiológicos em 2018,
com utilização do aplicativo
whatsapp como estratégia
complementar de
divulgação.

A Vara da Infância e
Juventude forneceu 100%
dos dados solicitados dos
casos de perda de
seguimento.
Meta já alcançada.
Vigilância
Epidemiológica

Alcançada

Revisão das estratégias de
discussão de casos do GI
RAIVS.

Pactuação de compartilhamento
pelo sistema de informação dos
Conselhos Tutelares, que está em
implantação.

Aguardando implantação
do Sistema dos Conselhos
Tutelares.
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(RAIVS) fluxo de
envio de
informações de
crianças e
adolescentes
em situação de
violência dos
Conselhos
Tutelares para a
GERVE;
- Identificar
100% das
Unidades de
Saúde que
subnotificam
crianças e
adolescentes
em situação de
violência

7.5
Desenvolver
os novos
processos e
normativas da
Vigilância
Sanitária
promovendo a
participação
das partes
interessadas

- Elaborar 25%
das normativas
técnicas com a
participação das
partes
interessadas

7.6 Aprimorar
as políticas de
vigilância da
saúde do

- Definir a
equipe que
trabalhará no
setor

Não
alcançada

---

Depende da informação dos
Conselhos Tutelares (CT).
Identificação ocorrerá após
funcionamento do fluxo acima.

Depende da informação
dos Conselhos Tutelares.
Identificação ocorrerá após
funcionamento do fluxo
acima.

Não
alcançada

---

---

Meta não atingida na
elaboração de normativas
técnicas, mas atingida na
implantação de novos
processos ouvindo
entidades de classe e
empresarial.

Alcançada

- Planejamento da
avaliação de necessidade
do tamanho da equipe de
acordo com o volume de

- Iniciado trabalho de definição do
perfil de adoecimento da
população trabalhadora de
Florianópolis;

- Definido a forma de
atuação como Vigilância
em Saúde do Trabalhador
(VISAT) para o município;

A identificação
dos casos
subnotificados
depende do
sistema dos
CT estar em
funcionamento
, o que não
ocorreu até o
momento.
100% dos
processos na
atualidade são
discutidos com
as partes
interessadas.
Portanto, a
meta de
envolvimento
com a
promoção das
partes
interessadas
foi atingida. No
entanto, não
houve
normativa
legal no
período, razão
pela qual no
ponto
normativa não
houve êxito.

Vigilância
Sanitária

Diretoria de
Vigilância em
Saúde
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trabalhador

responsável
pela vigilância
da saúde do
trabalhador

notificações e ações
necessárias;
- Necessidade de
ampliação da equipe em
200%.

- Equipe mantida;
- Definição do descredenciamento
junto ao Ministério Público e
Ministério da Saúde.

- Elaboração do processo
de matriciamento para a
Rede;
- Iniciado o planejamento
para treinamento da Rede
no primeiro semestre de
2019.

DIRETRIZ: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades
de saúde, mediante aprimoramento da Política de Atenção Básica e da Atenção Especializada

Objetivo Geral 8: Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde com a Atenção Primária em Saúde como porta de entrada

Objetivos
Específicos

8.1 Normatizar
as estratégias
de acesso nas
Unidades de
Atenção
Primária

Metas

- Estabelecer
diretrizes sobre
a escuta
qualificada por
profissional da
saúde
garantindo que
nenhuma
demanda de
usuário seja
liberada pela
equipe de
recepção;

- Implantar
modelo de
acesso com um
membro da
equipe atuando
no atendimento
presencial e
agendamento

Situação
da Meta

Alcançada

Não
alcançada

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

---

As Diretrizes de Organização da
Escuta Qualificada em Saúde,
Acesso, Agendamento e
Vinculação para equipes APS
foram definidas e, com base
nestas diretrizes foram realizadas
oficinas locais contando com a
presença dos distritos e ACS,
bem como a implantação das
ilhas em 6 Centros de Saúde
como forma de qualificação do
acesso.
- Implantada recepção por ilhas
em alguns CS: Monte Cristo,
Centro e Itacorubi;
- Realizada oficina de acesso
para os Distritos Sanitários.

---

Com base nas Diretrizes de
Organização da Escuta
Qualificada em Saúde, Acesso,
Agendamento e Vinculação para
equipes APS, busca-se organizar
diferentes formas de
agendamento, de acordo com a

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

- Implantada recepção por
ilhas em alguns CS: Monte
Cristo, Centro, Itacorubi,
Coloninha, Campeche,
Estreito;
- Realizada oficina de
acesso para os Distritos
Sanitários;
- Realizada oficina de
acesso (recepção por
ilhas) para ACS.

Justificativa
de não
alcance da
meta

Área
Responsável

Diretoria de
Atenção à
Saúde

- Aguardando a chegada
dos Smartphones.
-Os Aparelhos já foram
adquiridos e implantados
em alguns CS (2019).
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nos horários de
abertura em
100% dos
Centros de
Saúde

8.2
Desenvolver
habilidades de
comunicação
para os
profissionais
da rede

- Desenvolver
competências
em habilidades
de comunicação
em 30% da
Rede

realidade local (email, telefone,
grupo de marcação, entre outros),
com atenção para evitar
iniquidades e organizar o serviço
de modo a manter um sistema
permanente de marcação de
consulta (evitar dias fixos para
marcação de consultas, por
exemplo).
Desta forma, a implantação das
ilhas permite o cuidado e escuta
de um membro da ESF às
demandas das pessoas de seu
território de forma presencial.
A aquisição e uso de
smartphones tem melhorado
ainda mais o processo de
qualificação do acesso, uma vez
que este profissional localizado na
ilha consegue com o uso da
tecnologia, comunicação mais
rápida com os usuários do CS,
realizando agendamento das
consultas e, deste modo evitar a
ida desnecessária dos usuários
ao CS, conseguindo resolver as
demandas de forma não
presencial.
- Solicitada a compra de
smartphones para os Centros de
Saúde.

Não
alcançada

---

Agendada reunião com as
pessoas que ficarão responsáveis
pelo curso de habilidades
comunicacionais.

-Realizadas reuniões com
as áreas estratégicas para
planejar metodologia e
conteúdo das oficinas.
-Realizado treinamento em
habilidade de comunicação
para os ACS;
- Foram treinados 4,76%
dos profissionais da Rede
de Atenção à Saúde. A
intenção para os próximos
anos é elaborar um plano
de treinamento em
parceria com a Escola de
Saúde Pública.

Planejado
iniciar as
oficinas no
primeiro
semestre de
2019
- Há 03
oficinas em
andamento no
momento.

Diretoria de
Atenção à
Saúde
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8.3 Redefinir
as
competências
do Agente
Comunitário
de Saúde
(ACS) segundo
a necessidade
dos serviços
de Atenção
Primária à
Saúde (APS)

- Definir
competências
de atuação no
território;
- Definir
competências
para escuta,
vinculação e
acesso dos
usuários aos
serviços de
saúde

8.4 Implantar o
serviço de
Atendimento
Pré-Clínico de
Saúde

- Publicar edital
dos sistemas
estruturantes do
projeto;
- Desenvolver
cinco (5)
protocolos piloto
de atendimento
pré-clínico
desenvolvidos;
- Formar e
treinar equipe

Não
alcançada

---

Não
alcançada

Fase de avaliação de
impacto financeiro entre
contratação e implantação
de serviço próprio.

---

- Termo de Referência em
elaboração por equipe técnica.

Serão definidas nos
próximos anos não
somente as competências
do ACS, mas também dos
profissionais de nível
médio.

- Termo de referência
elaborado pela equipe
técnica após definições
acerca do novo sistema de
informação da SMS.

Em 2018
ocorreu a
etapa de
discussão
interna na
DAS e com os
Distritos
Sanitários/
Centros de
saúde com
início da
elaboração do
documento
escrito.
Instrução
Normativa
para definir as
competências
dos ACS em
fase final de
elaboração
pela Gerência
de Atenção
Primária (
primeiro
semestre de
2019).
Proposta será
apresentada
da Câmara
Técnica do
CMS no
primeiro
semestre de
2019.
O
planejamento
prévio previa,
erroneamente,
a capacidade
de implantar
um modelo de
atendimento
telefônico que
ficasse restrito
a uma parcela
do território

Diretoria de
Atenção à
Saúde

Diretoria de
Atenção à
Saúde
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de atuação
piloto;
- Implantar
projeto piloto

8.5
Institucionaliza
r estratégias
de ambiência e
comunicação
com o usuário
com foco no
vínculo
usuário-equipe

- Realizar
estudo para
definir diretrizes
de ambiência e
comunicação na
Rede de
Centros de
Saúde

8.6 Ampliar o
horário de
funcionamento
de Unidades
de Atenção
Primária à
Saúde

- Implantar
horário de
funcionamento
das 7h às 19h
em 04 Centros
de Saúde (1 por
Distrito
Sanitário)

(piloto). Novos
estudos
indicaram a
impossibilidad
e de avançar
por essa
frente. O
serviço está
em fase de
elaboração de
edital.

Alcançada

Não
alcançada

- Seleção de fotos relativas
à ambiência e
comunicação visual em
centros de saúde de
atenção primária no
mundo;
- Montagem de
apresentação em power
point sobre os conceitos de
comunicação visual e
ambiência de acordo com
os parâmetros do
Ministério da Saúde;
- Apresentação ao
Secretário e Diretores em
reunião para sugestões e
aprovação;
- Apresentação e
discussão junto ao setor de
Infraestrutura para
implantação na nova
unidade CS Costeira;
- Apresentação deste
modelo ao Conselho
Municipal de Saúde (CMS)
e Conselho Local de
Saúde da Costeira.
- Horário implantado no CS
Saco Grande;
- Redivisão de
profissionais e discussão
de abertura no CS
Trindade;
- Discussão com equipes
do CS Centro;
- Discussão e elaboração

Meta já alcançada.

---

Diretoria de
Atenção à
Saúde

Meta já alcançada.

50% da meta alcançada:
Distrito Sanitário Norte e
Centro (CS Trindade e CS
Saco Grande).

As ações
foram
promovidas
com recurso
próprio em
cenário de
restrição de
recursos
humanos. As

Diretoria de
Atenção à
Saúde
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de projeto junto aos
Distritos Sul e Norte para
abertura do horário
ampliado no CS
Canasvieiras, Tapera e
Estreito.

contratações
autorizadas
em maio/2019
contemplam a
necessidade
de RH para
manutenção
das Clínicas
em Horário
ampliado e
estão em
andamento.
A meta para
2018 foi
alcançada
com a
ampliação do
horário em
pelo menos 01
Centro de
Saúde por
Distrito de
Saúde, sendo
que alguns
Distritos
conseguiram
ampliar em
mais de um
CS. Desta
forma tivemos
a ampliação
nos seguintes
Centros de
Saúde:
• DS Centro:
CS Saco
Grande e CS
Trindade;
• DS Sul: CS
Lagoa
• DS
Continente:
CS Estreito;
CS Monte
Cristo;
• DS Norte:
CS Santo
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Antônio;
A ampliação
de horário das
07:00 - 19:00h
foi incorporada
pelo Ministério
da Saúde
como política
de indução a
partir da
portaria 930
de maio/2019
que prevê
recursos
novos para
custeio das
equipes que
atuarem em
Clínicas 60h
por semana.
Desta forma a
ampliação se
dará em
Unidades com
3 ou mais
equipes de
Saúde da
Família e está
em fase de
implementaçã
o:
Solicitação de
RH
Adequação
processo de
trabalho das
30 Unidades
estratégicas
definidas.
A previsão é
que a
PMF/SMS
recebe um
incremento de
até R$
30.000.000,00
/ano ao aderir
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ao programa
Saúde na
Hora do
MS/Governo
Federal.

- Reorganizar o
processo de
trabalho dos
farmacêuticos
da Rede
municipal;

Alcançada

- Elaboração da normativa
do trabalho dos
farmacêuticos na Rede de
Atenção;
- Discussão da normativa
com os Distritos Sanitários;
- Encaminhamento ao
Sindicato para parecer e
considerações.

- Normativa do trabalho dos
farmacêuticos na Rede de
Atenção publicada em
setembro/2018.

---

- Realizado plano de locais para
abertura de farmácias de
referência de acordo com critérios
epidemiológicos e de população
usuária;
- Locais eleitos para o plano: CS
Jardim Atlântico (6 horas); CS
Itacorubi (6 horas); CS Ingleses (8
horas); CS Costeira (6 horas); CS
Abraão (4 horas); CS Tapera (8
horas);
- Pactuado com os Distritos
Sanitários;
- Oficializado e encaminhado
para o setor de Infraestrutura para
priorizar reforma;
-Realizado levantamento de
Recursos Humanos necessários;
- Discutido perfil de profissional
junto a Gerência de Atenção
Primária (GAP) e Gerência de
Atenção Especializada (GAE);
- Estudando necessidade de
transferência ou contratação de
profissional (administrativo ou

8.7 Ampliar o
número de
farmácias de
referência
dentro da
estrutura
existente da
Atenção
Primária à
Saúde (APS)
Abrir três
farmácias de
referência
adicionais

Não
alcançada

Publicada Portaria e
reorganizada carga horária
dos farmacêuticos focando
em atividades de
Referência.

Aberta 1 Farmácia de
Referência no CS Jardim
Atlântico.

CS Pantanal e
CS Rio
Vermelho,
dependente de
contratação de
profissional
Farmacêutico,
que deve
acontecer nos
próximos dias,
pois as vagas
já foram
autorizadas
pelo Comitê
Gestor.
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técnico de enfermagem) com o
perfil desejado.

8.8 Ampliar o
número de
UDM –
Unidade de
Dispensação
de
Medicamentos
Antirretrovirais

8.9 Ampliar o
acesso aos
medicamentos
do
componente
especializado

- Implantar UDM
Norte e UDM
Sul

- Fornecer de
forma
descentralizada
os
medicamentos
referentes às
patologias
dislipidemia e
disfagia para
100% das
Farmácias de
Referência
Distrital

Alcançada

Não
alcançada

- Implantada UDM Norte;
- Estrutura física em
reforma na Policlínica Sul
para implantação;
- Policlínicas: 1.
Diagnostico situacional de
demanda; 2. Diagnostico
situacional de recursos
humanos; 3. Reformas
das farmácias das
Policlínicas Norte e Sul; 4.
Pactuação de fornecimento
e logística de
medicamentos na UDM
Norte; 5. Treinamento das
equipes da Policlínica
Norte e Sul (em
andamento).
- Oferecido em 75% das
farmácias de referência;
- Não descentralizado para
as farmácias de referência
Lagoa e Policlínica Centro
devido a dificuldades na
estrutura física;
- Policlínicas: 1. Levantado
o numero de pacientes em
tratamento para tais
patologias; 2. O
componente de
dislipidemia está
descentralizado; 3.
Discutido incorporação
desse processo de
trabalho nas farmácias
(dificuldades com tempo e
rotina de atendimento); 4.
Diagnostico situacional de
Recursos Humanos das
Farmácias de Referência

- Chamado em agosto 01
farmacêutico do concurso.

- Dificuldade de implantação, por
limitação da estrutura das
Unidades que ainda não recebem.

Implantado UDM Norte e
UDM Sul, e ampliação da
UDM Centro e Continente.

- Realizado levantamento
de pacientes em uso de
dieta por Distrito.

Diretoria de
Atenção à
Saúde

Para
descentralizar
o componente
de disfagia
que está
centralizado
na Policlínica
Continente é
necessário
ampliação de
espaço físico
na Policlínica
Centro e
avaliar espaço
físico das
Farmácias
Norte e Sul
após as
reformas
ocorridas.
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8.10 Implantar
serviço de
saúde mental
24 horas

- Inaugurar
Centro de
Atenção
Psicossocial CAPS III AD

Não
alcançada

Distrital (em andamento);
5. Diagnostico estrutural
das Farmácias de
Referência Distrital para
absorver essa demanda
(em andamento); 6.
Pactuação de logística (em
andamento); 7. Avaliando
e monitorando o processo
de trabalho e resultado da
descentralização.
- Avaliado projeto de
adequação estrutural junto
ao setor de obras;
- Entregue lista de
materiais e equipamentos
para o setor de compras;
- Aguardando reforma do
prédio.

---

Diretoria de
Atenção à
Saúde

CAPS III AD será
inaugurado em 2019.

Objetivo Geral 9: Adequar a oferta de serviços à necessidade da população de forma sustentável

Objetivos
Específicos
9.1 Estruturar
novas formas
de vinculação
entre usuário e
unidade de
saúde não
obrigatoriame
nte restrita a
área territorial
9.2
Dimensionar
as
necessidades
de recursos
humanos da
Rede de
Atenção à
Saúde

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

Justificativa
de não
alcance da
meta

Metas

Situação
da Meta

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

- Implantar
vinculação por
lista de
pacientes por
adesão em 4
Centros de
Saúde (1 por
Distrito)

Não
alcançada

Estudando formas de lista
de pacientes por território.

---

Estão sendo definidos os
critérios para vinculação
por lista de pacientes.

Diretoria de
Atenção à
Saúde

Alcançada

Policlínicas: 1- Atualizado
diagnostico de Recursos
Humanos na atenção
especializada ambulatorial
(especialistas através de
levantamento dos dois
últimos anos e
contrastando com filas do
Sistema de Regulação

- Solicitando reposição das vagas
em aberto conforme diagnóstico e
necessidade.

---

Diretoria de
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Saúde

- Concluir
diagnóstico de
recursos
humanos em
todos os níveis
assistenciais;

Área
Responsável
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(SISREG) e levantamento
de demais cargos em
conjunto com os
coordenadores);
2- Monitorado
sistematicamente o
quantitativo de Recursos
Humanos dos serviços da
atenção especializada;
3- Solicitando reposição
das vagas em aberto
conforme diagnóstico e
necessidade.
- Corrigir o
déficit de
recursos
humanos nas
áreas prioritárias

9.3 Ampliar a
oferta de
ações de
saúde
conforme a
carteira de
serviços do
município

- Implantar
Carteirômetro
da Atenção
Primária à
Saúde (APS)

Não
alcançada

Não
alcançada

---

---

- Solicitando reposição das vagas
em aberto conforme diagnóstico e
necessidade.

---

Aberto processo seletivo
no final de 2018 para
corrigir o déficit de
recursos humanos.

Foi publicada a Carteira de
Serviços da APS, além de
definidas medidas de
incentivo para a Equipe de
Saúde da Família através
do Sistema de Acreditação
em Saúde.

Foram
definidas
medidas de
incentivo para
oferta de
serviços pela
Equipe de
Saúde da
Família
através do
Sistema de
Acreditação
em Saúde
(2018). A
segunda
versão da
Carteira de
Serviços está
prevista para o
2º semestre
de2019, a
proposta é que
ela sirva de
base para que
todas as
equipes
ofertem o
essencial e
que as
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equipes ainda
possam
assinalar quais
serviços
adicionais
ofertam como
PICs,
procedimentos
específicos,
etc.

9.4
Implementar
estratégias de
apoio e
cobertura
assistencial
em áreas de
flutuação
populacional
devido ao
turismo

- Caracterizar a
flutuação
populacional
devido ao
turismo e seu
impacto sobre a
demanda de
atendimentos

Alcançada

---

---

9.5 Planejar a
adequação da
rede de
unidades de
saúde
conforme
evidência de
custo
efetividade e
economia de
escala

- Levantar a
necessidade de
salas para
atendimento
considerando a
possibilidade de
implementação
de horário
estendido nas
unidades

Não
alcançada

---

---

Caracterizado a flutuação
populacional devido ao
turismo. Previstas ações
com base no estudo para
os próximos anos.
Encaminhada ampliação
de equipes nos locais mais
sensíveis: Barra da Lagoa,
Campeche, Cachoeira do
Bom Jesus, Ingleses, e Rio
Vermelho. Planejamento
de novo estudo com a
base de dados CELK
permitindo maior
detalhamento das
flutuações.
O quantitativo é de 3 salas
por equipe- critério definido
pela Gerência de forma
que hajam salas
suficientes para atividade
assistencial da ESF mas
também para a
implantação de programas
de pós graduação
(Residências) e também
para atuação NASF. Todas
as Unidades foram
avaliadas e os locais mais
críticos elaboradas
propostas de adequação
da infraestrutura –
manutenção predial,
reforma/ampliação ou
investimento em nova sede
- conforme disponibilidade
de recursos e critérios da

Diretoria de
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Saúde
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gestão municipal. As
unidades que tiveram o
número de consultórios
aumentado e infraestrutura
adequada foram: Lagoa da
Conceição, Canto da
Lagoa, Campeche, Tapera,
Abrahão e Pantanal.
Ingleses, Pântano do Sul,
Rio Vermelho estão em
reforma contemplando esta
análise. Alto Ribeirão,
Costeira, Centro e Capivari
são obras com orçamento,
projeto e cronograma para
inauguração em nova
sede. Morro das Pedras e
Jurerê possuem análise de
demanda, proposta de
ampliação e aguardam
definição de local/terreno
bem como alocação de
recursos para construção.
Agronômica, Itacorubi,
Trindade e Tapera
possuem proposta de
adaptação do auditório
para ampliação de 3 salas
por recuso de manutenção
predial. Em análise pela
gestão Fazenda do Rio
Tavares, Capoeiras, Santo
Antonio de Lisboa, Barra
da Lagoa, Santinho,
Cachoeira, Capoeiras,
Coloninha, Balneário
possuem proposta de
aproveitamento das salas
de esterilização (1 a 3
salas) para reforma de 2
novos consultórios, o que
tirariam elas do cenário
crítico. Depende da
implantação deste serviço
–esterilizaçãocentralizadamente. A
ampliação do horário das
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unidades aumenta em 50%
a disponibilidade de salas
e está sendo implantada
também como forma de
melhor eficiência da
infraestrutura existente.

Objetivo Geral 10: Aprimorar a coordenação e continuidade do cuidado na Rede de Atenção à Saúde, reforçando o papel ordenador da
atenção da APS

Objetivos
Específicos

10.1 Aprimorar
os
mecanismos
de
coordenação
entre Atenção
Primária e
Atenção
Especializada

Metas

- Implantar
sistemas e
ferramentas
para
compartilhament
o do cuidado
entre Atenção
Primária à
Saúde, Atenção
Especializada e
Núcleos de
Apoio à Saúde
da Família
(NASF),
incluindo
ferramentas
eletrônicas em
prontuário e
aplicativos de
celular para
apoio matricial
não presencial

Situação
da Meta

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

Alcançada

- Policlínicas: 1. Aumento
de especialidades com
protocolos atualizados e
que realizam
matriciamento; 2 Feito
diagnóstico de quais
especialidades necessitam
de protocolos e
matriciamento (link com as
necessidades da
regulação); 3. Ampliação
no numero de
especialidades com oferta
de apoio matricial; 4.
Ampliação do numero de
especialidades com
protocolos clínicos
elaborados e atualizados;
5.Treinamento/informe às
equipes para os novos
protocolos; 6.
Monitoramento do
processo a partir de
indicadores de
produção/produtos.
- Em construção: protocolo
de geriatria;
fonoaudiologia; exames
mastologia, exames
endocrinologia; Teleeletroencefalograma.

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

Comissão entre regulação, gestão
da clínica e especialistas que
estão elaborando a finalização
dos protocolos de exames.
Geriatria: finalizado em agosto
2018

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

Protocolo de
Fonoaudiologia: previsão
para 2019.
Tele-eletroencefalograma
já implantado na policlínica
continente e programado
pra Norte e Sul em 2019

Justificativa
de não
alcance da
meta

Área
Responsável
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- Produtos novos:
Hepato/gastro/procto,
colono/eda. Protocolo
ambulatorial de cardiologia
e teste ergométrico.
Protocolo de neurologia.
- Novos matriciamentos:
gastro/hepato/procto,
cardiologia e neurologia.

10.2
Estabelecer
mecanismos
de integração
entre as
diferentes
ações de
saúde e
políticas
intersetoriais

10.3
Estabelecer os
fluxos entre os
diferentes
serviços da
Rede de
Atenção
Psicossocial
10.4
Implementar
mecanismos
de
coordenação
do cuidado
entre as
Unidades de
Pronto
Atendimento
(UPA) e
Atenção
Primária à

- Estruturar
momentos de
diálogos
estruturados
entre
coordenadores
e/ou equipe de
100% dos
Centros de
Saúde com os
Centros de
Referência de
Assistência
Social (CRAS)

Não
alcançada

---

---

---

- Publicar
protocolos de
acesso para
atendimento
ambulatorial de
psiquiatria

Alcançada

---

Protocolos publicados.

Meta já alcançada.

- Implantar
protocolo de
referência e
contrarreferênci
a no cuidado de
enfermagem
UPA-APS

Não
alcançada

---

---

---

Há previsão
de
reestruturação
assim que for
vencida a
etapa de
diálogos
intersetoriais
estruturados e
regulares com
as unidades
educacionais,
em
operacionaliza
ção.Foco em
outras ações
prioritárias.
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Ainda em
discussão
interna na
Diretoria de
Atenção à
Saúde o
formato e
aguardar a
implantação
do sistema
informatizado
Celk com
todas as suas
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Saúde (APS)

10.5
Estabelecer
competências
em saúde da
população de
rua em cada
ponto de
atenção

funcionalidade
s
- Implantar
acesso da
População em
Situação de Rua
em todos os
níveis de
atenção em
100% dos
serviços
municipais;

- Implantar
processos de
matriciamento,
referência e
contrarreferênci
a entre a Equipe
de Consultório
de Rua (ECNR)
e as Equipes de
Saúde da
Família.

Alcançada

Não
alcançada

---

---

Diagnóstico realizado, publicado
em Portaria em setembro/2018.

---

Elaborado documento
estruturante dos serviços
de saúde para o cuidado à
população em situação de
rua. Em fase de ajustes
internos de redação para
validação com os atores,
que vão além da SMS.
Na Política Municipal de
Atenção Primária à Saúde
já é previsto o atendimento
do usuário em qualquer
Centro de Saúde.

---

O documento
da Rede Rua
deve
possibilitar a
retomada das
ações nesse
sentido, posto
que é uma
etapa prévia
necessária a
delimitação
das ofertas e
responsabilida
des de cada
ponto da rede.

Diretoria de
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Objetivo Geral 11: Criar instrumentos de incentivo para longitudinalidade do cuidado

Objetivos
Específicos

Metas

11.1 Estimular
a permanência
dos
profissionais
na mesma
equipe de
saúde

- Definir
estratégias de
reconhecimento
das equipes e
profissionais
com mais tempo
dedicado à

Situação
da Meta

Não
alcançada

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

---

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

- Meta está inclusa no Sistema de
Acreditação em Saúde, com
lançamento previsto para
novembro de 2018.

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

- Será publicada normativa
para mudança de lotação
uma vez que a vigente não
se adequa as
necessidades dos
processos de gestão.
- As medidas de incentivo

Justificativa
de não
alcance da
meta

Área
Responsável
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privilegiando
os locais de
difícil
provimento

mesma
população;
- Implantar
medidas de
incentivo aos
profissionais
que
permanecerem
numa mesma
equipe conforme
avaliação de
desempenho

de desempenho estão
previstas no Sistema de
Acreditação em Saúde,
com execução em 2019.

Objetivo Geral 12: Qualificar a assistência à saúde prestada à população com ordenação e segundo os atributos da APS

Objetivos
Específicos

Metas

12.1 Qualificar
a assistência
na Atenção
Primária à
Saúde

- Treinar 100%
dos profissionais
no uso do Guia
de Manejo
Clínico PACK
adulto

12.2 Qualificar
a assistência
de saúde
mental na
Rede
Municipal de
Saúde

- Capacitar
100% dos
profissionais dos
serviços
municipais da
Rede de
Urgência e
Emergência
(Unidade de
Pronto
Atendimento UPA e Serviço
de Atendimento
Móvel de
Urgência SAMU) para
atendimento às

Situação
da Meta

Não
alcançada

Não
alcançada

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

---

---

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

---

---

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

Justificativa
de não
alcance da
meta

Metade da Rede foi
treinada a fim de se
realizar um estudo
comparativo para verificar
o impacto da implantação
do PACK. Em seguida
100% dos profissionais
serão treinados.

Realizadas oficinas de
capacitação no Evento do
Complexo Regulador.

Área
Responsável
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Não foi
possível
realizar
capacitação
exclusiva para
UPAS e
SAMU durante
2018, pela
inviabilidade
de recursos.
Em parceria
com a ESP
está se
planejando
para 2019 a
oferta de curso
conforme

Diretoria de
Atenção à
Saúde

58

emergências em
saúde mental

12.3 Qualificar
a assistência
de Urgência e
Emergência na
Rede
Municipal de
Saúde

- Implantar
Residência de
medicina em
urgência e
emergência nas
Unidades de
Pronto
Atendimento UPA Sul e UPA
Norte

12.4 Qualificar
a assistência
na Atenção
Especializada

- Realizar
encontros para
desenvolviment
o profissional
continuado com
temática
específica e
participação das
categorias/espe
cialidades que
tangem ao tema
ao invés de
grandes
reuniões
heterogêneas
em forma e
conteúdo

proposto na
PAS, com
recurso
destinado para
tal.

Alcançada

Alcançada

- Solicitado ao Ministério
da Educação a abertura
para residência nas UPAS;
- Aprovado pelo Ministério
da Educação 4 vagas;
- Aprovado pelo Ministério
da Educação a grade
curricular;
- Edital de publicação de
vagas e prova de seleção
pactuados para outubro;
- Iniciar residência em
Janeiro de 2019;
- Gerência de Atenção
Especializada (GAE) e
Escola de Saúde Pública
estudam normativa de
perfil de preceptores;
- FASE ATUAL: Pactuação
com a Secretaria de
Estado de Saúde (SES)
para estágio em hospitais.

- Realizado reuniões
periódicas com as
seguintes especialidades:
cardiologia, dermatologia,
endocrinologia,
gastroenterologia/proctolog
ia/hepatologia, infectologia,
neurologia, ortopedia,
reumatologia,
otorrinolaringologia,
fonoaudiologia;
- Discutido temas em
comum conforme
necessidades da Rede.

- Realizando visitas aos campos
de estágios pretendidos e
formalizando compromissos com
os pontos da REDE.

- Edital publicado,
residência iniciará em
março de 2019;
- Realizado processo
seletivo para preceptores
nas unidades de pronto
atendimento;
- Curso para preceptores
com término na primeira
quinzena de fevereiro;
- Finalização das
pactuações nas áreas de
estágios pretendidos;
- Aguardando as inscrições
dos residentes
classificados.

Diretoria de
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Saúde
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Mantido as mesmas ações
permanentemente. São
realizadas reuniões entre
categorias para discussão
de casos e processos de
trabalho. Capacitações são
realizadas em momentos
de implantação de novos
processos de trabalho e
protocolos, como ocorreu
recentemente com a
ginecologia que foram
capacitadas no HU para
atendimento de médio
risco.
Ao longo de 2018 houve
34 espaços de discussão
envolvendo 12
especialidades que foram:
Dermatologia;
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Teledermatologia;
Otorrinolaringologia;
Ortopedia; Reumatologia;
Endocrinologia;
Infectologia; Ginecologia;
Cirurgia geral; Gastrologia;
Hepatologia e Cardiologia.
Ao total 33 especialistas
(100%) participaram nas
áreas envolvidas citadas
acima.

12.5 Qualificar
a assistência
farmacêutica

- Realizar
diagnóstico das
necessidades
de pessoal para
cobertura
integral nas
farmácias de
referência (FR)
-Normatizar a
oferta de apoio
matricial entre
Atenção
Primária à
Saúde (APS) e
Atenção
Especializada
(AE);

12.6 Qualificar
os serviços
que prestam
apoio matricial
na Rede de
Atenção à
Saúde

-Implantar apoio
matricial em
atenção
psicossocial
pelos Centros
de Atenção
Psicossocial
(CAPS);

-Publicar
carteira de
serviços do
Núcleo de Apoio
à Saúde da
Família - NASF

Alcançada

Alcançada

Não
alcançada

Não
alcançada

---

---

Diagnóstico realizado,
medidas já descritas em
outra ação.

- Pactuado grupo de
trabalho com a Gerência
de Atenção Primária (GAP)
e Gerência de Integração
Assistencial (GIA) para
construção de Instrução
Normativa.

- Construído e discutido Instrução
Normativa com Gerência de
Atenção Especializada (GAE),
Gerência de Atenção Primária
(GAP) e Gerência de Integração
Assistencial (GIA).
- Enviado para Gerente da
Atenção Especializada para
discussão em reunião de gerentes
para aprovação de texto.

Meta já alcançada.

---

---

---

Sem avanço na proposta,
limitação da capacidade
propositiva em momento
de falta de Recursos
Humanos e estrutura.

---

Em desenvolvimento. O
planejamento é da
delimitação de oferta e
organização por categoria
profissional para então
delimitação das atividades
de campo e publicação da
norma..

Diretoria de
Atenção à
Saúde

Limitação da
capacidade
propositiva em
momento de
falta de
Recursos
Humanos e
estrutura.
Dificuldades
organizacionai
s de serviços
específicos e
afastamentos
prolongados
de
profissionais
têm dificultado
a conclusão
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dos trabalhos.

12.7
Implementar a
Sistematização
da Assistência
de
Enfermagem
(SAE) na Rede

12.8
Consolidar e
ampliar de
forma
sustentável os
programas de
residência em
saúde

- Desenvolver
SAE no
prontuário
eletrônico;
- Implantar
protocolo de
enfermagem da
criança;
- Implantar
matriciamento
em enfermagem
do cuidado de
pessoas com
feridas;

Não
alcançada

---

---

Será implantado no novo
Sistema de Prontuário
Eletrônico.

Alcançada

Protocolo em elaboração.

Realizado implementação do
protocolo e treinamentos em
junho de 2018.

Meta já alcançada.

---

-Protocolo de feridas
concluído;
-Enfermeiros e técnicos
treinados;
-Data prevista para
publicação: fev/2019.

Alcançada

---

- Capacitar 50%
dos enfermeiros
da atenção
especializada
para utilização
dos protocolos
de enfermagem

Alcançada

A capacitação dos
protocolos de enfermagem
ocorrerá em setembro, e
será realizada pela
Comissão de
Sistematização de
Assistência de
Enfermagem.

Enfermeiros da Atenção
Especializada participaram do
treinamento do protocolo de
Atenção à Criança.

Enfermeiros da Atenção
Especializada participaram
do treinamento do
Protocolo de feridas.
Foram capacitados 30%
dos enfermeiros da
atenção especializada.

- Publicar
critérios para
definição dos
Centros de
Saúde Escola;

Alcançada

---

---

Publicada Portaria com as
Unidades escola definidas.

Não
alcançada

A implementação dos
programas de pósgraduação modalidade
residências em saúde é
um dos projetos mais bem
sucedidos da SMS e já tem
5 anos de aperfeiçoamento
do modelo atual. Atuando
como catalisador de ações
de gestão do
conhecimento a
implantação no CS de
residências (MFC,

- Estabelecer
plano para a
ampliação dos
programas
existentes de
acordo com a
infraestrutura
das unidades e
qualificação
pedagógica dos
preceptores

---

---

Diretoria de
Atenção à
Saúde

Com a
ampliação da
estrutura física
e horários das
clinicas de
APS
identificou-se
a viabilidade
de ampliação
das vagas de
acesso à
residência de
MFC,

Diretoria de
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Saúde
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Enfermagem, Odontologia
e NASF) dispara ações de
melhoria e qualificação do
cuidado, incorporação de
evidências científicas às
condutas clínicas das
equipes/profissionais bem
como ampliação da oferta
assistencial em até 30%
em média (equipe com
residente oferta 30% mais
serviços de maneira geral).
O principal elemento para
viabilidade destas
iniciativas é a
disponibilidade de
profissionais qualificados
para atuarem como
preceptores e isto temos
em 70% das ESFs pelo
menos. Em 2017, 2018 e
2019 investimos na
qualificação de
profissionais da ESF nas
competências específicas
de preceptoria – educação
de adultos.
12.9 Aprimorar
os sistemas de
informação
existente para
seu uso
integral nos
processos de
gestão da
clínica e
regulação
12.10 Ampliar
a oferta de
Práticas
Integrativas e
Complementar
es (PIC) na
Atenção
Primária

- Publicar edital
para sistema de
informação que
leve em conta
as
especificidades
de cada serviço
de saúde

- Ampliar o
número de
Centros de
Saúde com
hortas
medicinais de
50% para 70%

Alcançada

Não
alcançada

---

---

Enfermagem e
Odontologia,
as quais
dependem de
autorização
das comissões
nacionais
(CNRM e
CNRMULTI)
que ocorrem
em
julho/agosto.

- Participação em reuniões com a
diretoria de licitações da
Secretaria Municipal de
Administração (SMA) para
definição de pontos nevrálgicos
do Edital;
- Reenvio do Edital completo à
SMA;
- Edital publicado.

---

Diretoria de
Inteligência em
Saúde

Meta já alcançada.

---

Reestruturada
a Comissão de
PICs com
nova
coordenação
(Dr Rogério
De Souza
Duarte) em
maio de 2019
e definida

Diretoria de
Atenção à
Saúde
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novas ações
para cada
componente.
Para plantas
medicinais
priorizou-se
tanto a
ampliação de
hortas em CS
quanto
estratégia de
manutenção
das existentes
bem como
publicação de
guia clinico de
uso de plantas
medicinais
para promover
a indicação
segura e mais
eficaz pelos
profissionais.

Objetivo Geral 13: Qualificar a regulação do acesso de modo a ofertar procedimentos de média e alta complexidade em tempo oportuno

Objetivos
Específicos

Metas

13.1 Utilizar a
capacidade
máxima de
oferta de
serviços de
saúde próprios
e
contratualizad
os

- Definir
metodologias
para
gerenciamento
da oferta dos
serviços de
saúde e de sua
utilização

Situação
da Meta

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

Alcançada

Têm sido monitorados os
saldos dos tetos
financeiros, informando
sistematicamente à
Gerência de Regulação.

___

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

Justificativa
de não
alcance da
meta

Área
Responsável

Diretoria de
Inteligência em
Saúde
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13.2 Qualificar
a demanda
para serviços
de saúde
especializados

- Realizar
Diagnóstico
situacional de
demanda por
procedimentos
de média e alta
complexidade
na Rede
Municipal de
Saúde;

Alcançada

- Construir plano
de intervenção
para qualificar a
demanda por
procedimentos
de média e alta
complexidade
na rede
municipal de
saúde

Não
alcançada

Iniciado para média e alta
complexidade com o
levantamento de dados
referentes à série histórica
de
solicitações/agendamentos
.

- Assinado Termo de Cooperação
Técnica com a Organização PanAmericana da Saúde - OPAS;
- Finalizado levantamento da
demanda no período de 12 meses
por consultas especializadas,
exames e procedimentos;
- Adequado os parâmetros
nacionais para a realidade da
SMS a fim de programar as ações
e serviços de saúde da atenção
especializada;
- Construído Termo de Referência
para contratação de demógrafo.

Meta já alcançada.

Diretoria de
Inteligência em
Saúde

Ações programadas para
serem executadas em
2019.

Objetivo Geral 14: Qualificar o processo de gestão e estrutura da atenção à saúde

Objetivos
Específicos

Metas

14.1 Qualificar
o processo de
aquisição e
distribuição de
medicamentos
,
equipamentos
e insumos

- Compor 100%
das comissões
de
programação,
análise técnica e
aquisição por
profissionais de
todas as áreas
técnicas
envolvidas;

Situação
da Meta

Alcançada

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

---

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

Comissões compostas.

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

Objeto perdido com a nova
Logística. As Comissões
de Programação, Análise
técnica e Aquisição
continuam sendo
compostas por
profissionais da SMS. O
armazenamento e a
distribuição de todos os
insumos dependem da
empresa contratada para
este fim.

Justificativa
de não
alcance da
meta

Área
Responsável

Diretoria de
Atenção à
Saúde
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- Liderar os
processos de
aquisição e
logística da
SMS;

- Implantar
COMITEC em
substituição à
CFT vinculada à
Diretoria de
Atenção em
Saúde

14.2 Melhorar
a
infraestrutura
das Unidades
de Saúde

- Realizar o
diagnóstico de
adequação
estrutural de
100% das

Alcançada

---

Não
alcançada

---

Alcançada

- Policlínicas: realizado
com setor de obras o
diagnóstico de adequação
estrutural das Policlínicas;
- Priorizado reforma da

Meta realizada, porém pode sofrer
alterações com a nova logística
da Prefeitura Municipal de
Florianópolis (PMF). Os
processos de aquisição são de
autonomia da SMS, porém as
minúcias dos processos logísticos
não estiveram sob nosso controle.
Um GT está auxiliando na
elaboração do TR para nova
contratualização a fim de retomar
essa liderança.

---

- Nenhuma alteração em relação
à programação do primeiro
quadrimestre.

---

---

- Construído CS Pantanal
e Campeche, reforma CS
Tapera, ampliação CS
Lagoa, reforma CS Canto
da Lagoa.

O número
pequeno de
profissionais
atuantes na
CFT ainda não
permitiu a
expansão da
mesma para
uma
COMITEC. No
entanto, está
sendo
discutido o
convite para
inclusão de
novos
membros,
ampliando
assim o
quadro de
profissionais
atuantes na
Comissão e
permitindo,
portanto, a
análise de
outras
tecnologias,
além dos
medicamento.
Diretoria de
Atenção à
Saúde
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Unidades de
Saúde da Rede
realizado
levando em
consideração a
legislação
vigente;

- Instituir
diretrizes gerais
para ambiência
de Centros de
Saúde com
base nas

Policlínica Sul e Norte em
conjunto com o projeto de
estruturação das Unidades
de Pronto Atendimento UPA´s;
- Realizado as reformas
externas das Policlínicas
Centro e Continente;
- Priorizado as reformas
internas das Policlínicas
Centro e Continente para o
1º semestre de 2019.

Não
alcançada

A ambiência está sendo
contemplada nas reformas
das unidades das
Policlínicas. Existe um
projeto em discussão
interna na Secretaria

- Aquisição de 20 câmaras
frias, 300 computadores,
150 ar-condicionados.
- Prédios das UPAs e
Policlínicas Sul e Norte
com programação de
reforma para 2019.
Diagnóstico de adequação
realizado:
CS Canto da Lagoa e CS
Abraão – concluídas
Sala de odontologia do CS
monte Cristo – concluída
Ampliação de CS Ingleses
- em andamento
CS Pantanal – inaugurado
CS Rio Vermelho – em
licitação
CS Costeira - projeto
aprovado aguarda
pendência com terreno
CS Alto Ribeirão - Projeto
pronto. Aguarda licitação.
CS Capivari – Projeto
pronto. Aguarda licitação.
CS Jurerê - sem definição
de terreno
CS Itacorubi – Aguarda
definição da SEMAS.
CS Centro – local definido.
Tem projeto.
CAPS II - Aguardando
definições para a reforma.
Policlínica Centro
readequação interna
depois da saída do CS
Centro;
Policlínica Continente
aguarda adequação de
Centro cirúrgico.

---

---
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melhores
evidências de
interação
estética e
saúde;

- Estabelecer
mecanismos de
manutenção
preventiva para
as Unidades de
Saúde

Municipal de saúde sobre
a ambiência e
Comunicação visual das
Unidades de Saúde da
rede. Este contempla as
Diretrizes da Política
Nacional de Humanização
- Humaniza SUS –
Ambiência, do Ministério
da Saúde. Tais diretrizes
referem-se à adequação
do espaço físico entendido
como espaço social,
profissional e de relações
interpessoais garantindo
atenção acolhedora,
resolutiva e humana.
Dentre as ações são a
incorporação de paleta de
cores para consultórios,
aperfeiçoamento do
mobiliário, identidade
visual padrão, espaço para
exposição de fotos e
cartazes, adequação às
leis de acessibilidade com
informações em braile,
direcionamento no solo,
oferta de espaços de
espera e circulação
plenamente adequados à
circulação de cadeirantes.

Não
alcançada

---

---

---

Concorrência
com as ações
de adequação
da
infraestrutura.
Todas as
unidades
tiveram
infraestrutura
adequada em
2017 e 2018
em termos de
manutenção
predial.
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14.3 Melhorar
a
infraestrutura
das Farmácias

- Adequar a
estrutura das
farmácias dos
CS Lagoa e CS
Trindade à
pressão de
demanda e
população de
referência
atendida

14.4 Aprimorar
o apoio aos
serviços de
saúde

- Definir
processos
operativos
padrões de cada
Gerência,
Distritos
Sanitários e
Departamentos
vinculados à
Diretoria de
Atenção à
Saúde;
- Definir metas
de trabalho que
visem ampliar a
atividade
estratégica de
apoio territorial
pelos Distritos
Sanitários

Não
alcançada

Não
alcançada

---

Policlínicas: Construído
Regimento Interno dos
Departamentos e Gerência
de Atenção Especializada.

---

Reforma da farmácia do
CS Lagoa foi concluída

---

Apoio dos distritos
participou ativamente da
construção do sistema de
acreditação e sua
avaliação externa em
setembro. Destaque de 5
profissionais numa equipe
de 12 apoiadores ao longo
do ano (4 licenças
maternidades, um vaga em
aberto sem interessados.
GAP abriu demanda
interna de uniformização
dos cargos/funções dos
apoiadores com proposta
de inclusão deles no
sistema de pagamento por
desempenho

Há avaliação
do setor de
Obras de não
haver
condições de
reformas
estruturais
para
ampliação da
FRD do CS
Trindade.
Existe a
expectativa de
aliviar carga
de demanda
com a futura
abertura da
FRD do CS
Pantanal.
Com a
reposição de
enfermeiros e
médicos está
prevista a
recomposição
das equipes
de apoio. Com
a finalização
do processo
de acreditação
2019 haverá
muitos
elementos
novos para
inclusão nos
POPs.
Realizada
avaliação junto
aos
coordenadores
e equipes
apoiadas no
distrito com
maiores
dificuldades
(Sul). Os

Diretoria de
Atenção à
Saúde
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resultados
estão
informando
medidas de
reorganização.
As mesmas
equipes/profis
sionais
destacados
para o apoio
dos serviços
assumem
funções
operacionais
em situações
de
contingência,
como por
exemplo
logística de
materiais,
remanejament
os, funções
administrativas
, etc,
concorrendo
por tempo e
função para
sistematização
das ações de
apoio.

Objetivo Geral 15: Reestruturar a Rede de Atenção de Urgência e Emergência

Objetivos
Específicos

Metas

Situação
da Meta

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

Justificativa
de não
alcance da
meta

Área
Responsável
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15.1 Pactuar
junto ao grupo
condutor da
Rede de
Atenção às
Urgências e
Emergências
(RUE) as
referências e
contra
referências

15.2 Pactuar
com a
macrorregião
abertura da
UPA
Continente

15.3
Uniformizar o
protocolo de
classificação
de risco a ser
utilizado nas
Unidades de
Pronto
Atendimento
(UPA)

-Definir papel de
cada ponto da
rede quanto à
urgência e
emergência;

Construir fluxos
de referência e
contrarreferênci
a com a média e
alta
complexidade
-Definir papel da
UPA Continente;
-Pactuar com a
macrorregião a
abertura da UPA
Continente
conforme nova
definição
iniciada

-Normatizar
protocolo de
classificação de
risco em 100%
das UPAS;

-Treinar 50%
das equipes das
UPAS

A REDE para
encaminhamentos nas
áreas da urgência e
emergência são pactuadas
na Comissão Intergestores
Bipartite (CIB) por
macrorregião. Florianópolis
está inserida neste
contexto.

Grade de referências para
Florianópolis está descrita.

---

---

O novo fluxo da RUE foi
atualizado final do ano
2018.

Alcançada

Segundo Lei Municipal
"Creche e Saúde Já" a
UPA Continente será
administrada por
Organização Social (OS).

Meta já alcançada. A UPA
Continente, assim como as UPAS
Norte e Sul, é uma Unidade de
média complexidade de Pronto
Atendimento 24h e seu papel
dentre da RUE foi discutido junto
às instituições que compõem o
Grupo de Trabalho da RUE.

Assinado contrato com a
Organização Social mais
qualificada.

Não
Alcançada

- Neste período as
discussões foram
direcionadas para a
definição de estratégias
para a adoção de um único
modelo de classificação de
risco.
- Foi tentado junto ao MS e
SES solução para
padronização na Rede.

- Discussões técnicas ainda
persistem a respeito do modelo a
ser adotado.
- Decidiu-se adotar o modelo de
Belo Horizonte, que a UPA Sul já
possui alguma experiência apesar
de não ter sido capacitada.

Aguardando definição do
protocolo.

Aguardando definição do
protocolo.

Alcançada

Alcançada

Não
Alcançada

Meta já alcançada.
Diretoria de
Atenção à
Saúde

Discussões técnicas do
grupo de enfermagem para
finalização do protocolo.

Aguardamos definição dos
protocolos para uniformizar
o treinamento das equipes
das três Unidades.

Diretoria de
Atenção à
Saúde

A meta
proposta não
foi alcançada,
pois ainda não
houve
finalização do
processo de
construção,
padronização
e treinamento
das equipes.
A meta
proposta não
foi alcançada,
pois ainda não
houve
finalização do
processo de
construção,
padronização
e treinamento
das equipes.

Diretoria de
Atenção à
Saúde
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DIRETRIZ: Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos
trabalhadores do SUS

Objetivo Geral 16: Fortalecer a Escola de Saúde Pública de Florianópolis, promovendo a formação, o desenvolvimento e o aprimoramento dos
trabalhadores para o SUS, por meio de políticas e ações em ensino, pesquisa e extensão

Objetivos
Específicos

16.1
Desenvolver o
Observatório
em Saúde
favorecendo a
transparência,
o
compartilhame
nto e
publicização
das ações de
educação em
saúde

Metas

-Implementar
diretrizes de
pesquisa da
Escola de
Saúde Pública
de Florianópolis

-Publicar 01
edição bienal da
Revista de
Saúde Pública
de Florianópolis
(RSPF)

Situação
da Meta

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

Alcançada

- Realizado estudo das
metodologias semelhantes
de definição de linhas de
pesquisa;
- Elaborado metodologia
própria;
- Testado metodologia
para definição de linhas de
pesquisa;
- Aplicado metodologia
para definição de diretrizes
e linhas de pesquisa
prioritárias da ESP;
- Sistematizado os
resultados.

Publicizado e divulgado os
resultados.

Não
alcançada

- Instalado plataforma
SEER e desenvolvido
formato eletrônico da
RSPF;
- Solicitado ISSN
eletrônico;
- Em desenvolvimento do
Regimento Interno da
equipe editorial.

- Em desenvolvimento do
Regimento Interno da equipe
editorial;
- Reestruturando o Conselho
editorial;
- Atualizando o banco de
avaliadores;
- Realizando o treinamento da
plataforma SEER à equipe
editorial;
- Fazendo chamada de
submissão de artigos;
- Elaborando 4ª edição da RSPF.

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

Justificativa
de não
alcance da
meta

Área
Responsável

Publicizado e divulgado os
resultados.

Não foi possível alcançar a
meta no ano de 2018
devido a outras demandas,
entretanto, a mesma foi
mantida no planejamento
da Escola, prorrogando-se
para o ano de 2019.

Não foi
possível
alcançar a
meta no ano
de 2018
devido a
outras
demandas,
entretanto, a
mesma foi
mantida no
planejamento
da Escola,
prorrogandose para o ano

Escola de
Saúde Pública
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de 2019.

16.2 Criar um
programa de
qualificação
dos processos
educativos
para os
trabalhadores
da Rede
Municipal de
Saúde de
Florianópolis,
em
consonância
com as
políticas de
Educação
Permanente
em Saúde
(EPS)
16.3
Desenvolver a
vocação
formadora da
Rede
Municipal de
Saúde de
Florianópolis,
alinhadas às
necessidades
do SUS como
Escola

- Desenvolver
ferramenta de
priorização de
temas
educacionais
que considere
as
especificidades
das diversas
unidades de
trabalho

Alcançada

- Realizado estudo das
metodologias de
desenvolvimento de
educação permanente;
- Desenvolvida ferramenta
de priorização de temas de
EPS para construção de
Plano Local de EPS.

- Monitorando e avaliando a
execução dos PLEPS.

- Testando, reformulando e
validando ferramenta;
- Alinhando monitoramento e
avaliação aos Planos Locais de
EPS em desenvolvimento;
- Aplicando ferramenta na rotina
da EPS.

- Aplicando ferramenta na
rotina da EPS.

- Publicado os critérios definidos.

Meta já alcançada.

- Criar
metodologia de
monitoramento
e avaliação dos
processos de
EPS

Alcançada

- Realizado estudo dos
formatos de
monitoramento e avaliação
de processos de EPS.

- Redefinir
critérios de
seleção de
preceptores de
residência

Alcançada

- Discutindo critérios de
seleção.

- Monitorando e avaliando
a execução dos PLEPS.

Escola de
Saúde Pública

Escola de
Saúde Pública

Objetivo Geral 17: Readequar o quadro de pessoal da Rede Municipal de Saúde
Objetivos
Específicos

Metas

Situação
da Meta

Ações realizadas no
1°Quadrimestre

Ações realizadas no
2°Quadrimestre

Ações realizadas no
3°Quadrimestre

Justificativa
de não
alcance da
meta

Área
Responsável
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17.1
Readequar o
quadro de
pessoal da
rede municipal
de saúde
considerando
as
exonerações,
aposentadoria
s e reduções
de carga
horária dos
profissionais.

- Mapear 100%
das
exonerações e
aposentadorias
desde 2015;
- Enviar, pelo
menos, 1 ofício
a cada
quadrimestre ao
gabinete do
prefeito e ao
Comitê Gestor
de Governo
solicitando a
autorização para
reposição das
vagas.

Alcançada

- Mapeamento das
exonerações e
aposentadorias;
- Envio de ofício ao
Gabinete do Prefeito/SMA
solicitando a reposição de
servidores.

- Mapeamento das exonerações e
aposentadorias;
- Envio de ofício ao Gabinete do
Prefeito/SMA e Comitê Gestor de
Governo solicitando a reposição
de servidores.

- Mapeamento das
exonerações e
aposentadorias;
- Envio de ofício ao
Gabinete do Prefeito/SMA
e Comitê Gestor de
Governo solicitando a
reposição de servidores.
- Contratação de
servidores por meio de
concurso público e
processo seletivo (para os
cargos sem concurso
público vigente).

Assessoria em
Gestão de
Pessoas
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 Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS
Em 2018, avanços aconteceram em todas as áreas da Secretaria Municipal de Saúde, como podemos
observar nas ações realizadas em cada quadrimestre e no alcance da maioria das metas propostas na PAS.
Alguns desafios ainda permanecem, como o de que o processo de monitoramento e avaliação das ações
e metas da PAS seja incorporado ao processo de trabalho das áreas, refletindo no alcance dos objetivos
propostos.

74

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
N Indicador

Tipo Meta ano
2018

Resultado %
Unidade de
Anual
alcançada Medida
da meta

Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos)
pelo conjunto das 4 principais DCNT
(doenças do aparelho circulatório,
câncer, diabetes e doenças respiratórias
crônicas)
Proporção de óbitos de mulheres em idade
fértil (10 a 49 anos) investigados.

U

250

268,15

93%

Número

E

100%

100%

100%

Percentual

3

Proporção de registro de óbitos com causa
básica definida

U

99%

98,74%

99,73%

Percentual

4

Proporção de vacinas selecionadas do
Calendário Nacional de Vacinação para
crianças menores de dois anos de idade Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e
Tríplice viral 1ª dose - com cobertura
vacinal preconizada
Proporção de casos de doenças de notificação
compulsória imediata (DNCI) encerrados em
até 60 dias após notificação.
Proporção de cura dos casos novos de
hanseníase diagnosticados nos anos das
coortes
Número de Casos Autóctones de
Malária

U

25%

0,00%

0

Percentual

U

85%

99,15%

116,64% Percentual

U

100%

87,50%

87,5%

Percentual

E

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Número

8

Número de casos novos de sífilis
congênita em menores de um ano de idade

U

60

63

95%

Número

9

Número de casos novos de aids em menores
de 5 anos.

U

0

1

0

Número

*100%

145,38% 145,38% Percentual

0,37

0,36

1

2

5

6

7

10 Proporção de análises realizadas em amostras U
de água para consumo humano quanto aos
parâmetros coliformes totais, cloro residual
livre e turbidez
11 Razão de exames citopatológicos do colo do U
útero em mulheres de 25 a 64 anos na
população residente de determinado local e a
população da mesma faixa etária

97,29%

Razão
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12 Razão de exames de mamografia de
rastreamento realizados em mulheres de
50 a 69 anos na população residente de
determinado local e população da mesma
faixa etária
13 Proporção de parto normal no Sistema
Único de Saúde e na Saúde Suplementar

U

0,32

0,31

96,87%

Razão

U

60%

50,49%

84,15%

Percentual

14 Proporção de gravidez na adolescência
entre as faixas etárias 10 a 19 anos

U

8%

7,70%

103,8%

Percentual

15 Taxa de mortalidade infantil

U

6

7,74

78%

Número

16 Número de óbitos maternos em
determinado período e local de residência

U

0

0

100%

Número

17 Cobertura populacional estimada pelas
equipes de Atenção Básica

U

90%

63,91%

71,01%

Percentual

18 Cobertura de acompanhamento das
condicionalidades de Saúde do Programa
Bolsa Família (PBF)
19 Cobertura populacional estimada de saúde
bucal na atenção básica

U

86%

63,09%

73,36%

Percentual

U

56%

49,83%

88,98%

Percentual

20 **Percentual de municípios que realizam
U
no mínimo seis grupos de ações de
Vigilância Sanitária consideradas
necessárias a todos os municípios no ano
21 Ações de matriciamento sistemático realizadas E
por CAPS com equipes de Atenção Básica

100%

100,00% 100%

Percentual

100%

0,00

0

Percentual

22 Número de ciclos que atingiram mínimo de
80% de cobertura de imóveis visitados para
controle vetorial da dengue
23 Proporção de preenchimento do campo
ocupação nas notificações de agravos
relacionados ao trabalho

U

4

4

100%

Número

U

90%

82,12%

91,24%

Percentual

Fonte: SIM / SINASC / SINAN / SISAGUA / SIA / IBGE / CNES / BOLSA FAMILIA / SISFAD
*É a média aritmética ponderada das proporções de análises realizadas para os parâmetros coliformes totais, turbidez e
cloro residual livre, sobre a vigilância Total de amostras obrigatórias para cada parâmetro. Pode também ser superior a
100%.
**O sistema de apoio ao RAG importa automaticamente a redação dos campos dos indicadores de pactuação. O
indicador acima tem dois métodos de cálculo, mas a redação que consta no documento é a que se refere ao cálculo
estadual e regional:
Método de cálculo municipal e DF:
- Se foram realizados até 6 grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias, aplicar o cálculo abaixo:
(Número de grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias realizadas pelo município) / (6) X 100
- Se foram realizados os 7 grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias, a meta atingida será 100%.
Método de cálculo estadual e regional: (Número de municípios que realizam de 6 a 7 grupos de ações de Visa
consideradas necessárias) / (Total de municípios do estado ou região) X 100
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OBS: Procedimentos para a pactuação conforme Resolução CIT 08, de 24 de novembro de 2016.


Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa

Seguem, abaixo, gráficos com a série histórica (2014-2018) dos Indicadores COAP do município
de Florianópolis:

Taxa de mortalidade prematura (30-69 anos) pelo conjunto
das 4 principais DCNT, Florianópolis, 2014-2018 (Fonte: SIM)
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Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF)
investigados, Florianópolis, 2014-2018 (Fonte:SIM)
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Proporção de registro de óbitos com causa básica definida,
Florianópolis, 2014-2018 (Fonte:SIM)
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Proporção de casos de doenças de notificação compulsória
imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias após notificação,
Florianópolis, 2014-2018 (Fonte: SINAN)
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Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um
ano, Florianópolis, 2014-2018 (Fonte: SINAN)
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Incidência de AIDS em menores de 5 anos, Florianópolis, 20142018 (Fonte: SINAN)
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Proporção de análises realizadas em amostras de água para
consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro
residual livre e turbidez, Florianópolis, 2014-2018 (Fonte: SISAGUA)
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Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de
25 a 64 anos e a população feminina na mesma faixa etária,
Florianópolis, 2014-2018 (Fonte:SIA/IBGE)
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Razão de exames de mamografia realizados em mulheres de 50
a 69 anos e população da mesma faixa etária, Florianópolis, 20142018 (Fonte: SIA/IBGE)
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Proporção de parto Normal no SUS e na saúde complementar,
Florianópolis, 2014-2018 (Fonte: SINASC)
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Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas
etárias de 10 a 19 anos - Florianópolis - 2014 - 2018
(SINASC)
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Taxa de Mortalidade Infantil, Florianópolis, 2014-2018 (Fonte:
SIM)
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Nº de óbitos maternos, Florianópolis, 2014-2018 (Fonte:SIM)
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Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção
Básica, Florianópolis, 2014-2018
(Fonte: CNES)
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Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de
saúde do Programa Bolsa Família, Florianópolis,
2014 - 2018 ( Fonte: Bolsa Família)
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Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de
saúde bucal, Florianópolis, 2014-2018 (Fonte: CNES)
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Percentual de grupos de ações realizadas pela Vigilância
Sanitária, 2014 - 2018 (Fonte: SIA)
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Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura
de imóveis visitados para controle vetorial da dengue, 20172018 (Fonte: SISFAD)
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Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas
notificações de agravos relacionados ao trabalho, 2017-2018
(Fonte: SINAN)
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

89,30

82,12%
2017

2018

Florianópolis tem feito grande esforço para ampliação e qualificação da Atenção Primária em
Saúde (APS). Tanto é que em abril de 2015 se tornou a primeira capital brasileira a atingir 100% de
cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF), segundo os parâmetros do Departamento de Atenção
Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS). A redução do percentual na cobertura populacional estimada
pelas Equipes de Saúde da Família (63,91%) e Equipes de Saúde Bucal (49,83%) em 2018 se deu
principalmente pela redução da carga horária de trabalho de muitos profissionais efetivos da rede e,
também, pela reposição lenta dos trabalhadores aposentados e exonerados, em função da Lei de
Responsabilidade Fiscal e do limite prudencial com a despesa de pessoal.
O indicador de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT
ainda pode variar com tendência na melhora do indicador em função das investigações de óbitos com
causas pouco específicas, ocorridas em 2018, que estão em curso, com tendência na melhora do
indicador.
O indicador proporção de registro de óbitos com causa básica definida alcançou 98,74%, ficando
um pouco abaixo da meta pactuada de 99%. Contudo, como esse indicador possui um tempo para
finalização de investigação, e muitos casos ainda estão em curso, este indicador tende a melhorar nos
próximos meses. Certamente, com a consolidação das investigações e atualização dos bancos de dados,
esta meta será atingida até meados de 2019.
Historicamente Florianópolis não vem atingido o indicador de proporção de vacinas selecionadas
do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade com cobertura
vacinal preconizada. Em 2018, várias salas de vacinas ficaram fechadas em alguns turnos durante o
período de funcionamento das unidades por falta de funcionários, o que contribuiu para o problema. Mas
cabe ressaltar que não conseguimos computar as doses equivalentes aplicadas no sistema privado, o que
pode diminuir esta proporção. Entretanto, apresentamos melhora da cobertura vacinal com relação a
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2017 (Pentavalente 79,3%, Pneumocócica 10-valente 89,2%, Poliomielite 79%, Tríplice viral 85,5% em
2018, contra 72,9%, 82,6%, 77,7% e 68% em 2017, respectivamente).
A cobertura de planos privados no município (aprox. 43,3% no final de 2018) segundo a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) permite estimar que em torno de metade das mulheres que se
apresentam como alvos da estratégia para rastreamento dos cânceres femininos mais prevalentes estejam
potencialmente cobertas pela rede suplementar. Assim, é pouco provável que a rede pública municipal de
saúde consiga atingir os parâmetros nacionais para as razões de exames citopatológicos de colo uterino e
de mamografias. Há, sim, espaço para incremento nestes valores, mas há de se considerar as limitações do
dado coletado para este cálculo, que cruzam apenas dados de produção públicos com a população
feminina, mesmo que utilizem apenas a rede privada. De qualquer forma, os resultados ficaram próximos
às metas, já demonstrando uma melhora com relação a 2017.
Quanto à proporção de partos normais, o município apresenta cenário semelhante às grandes
cidades brasileiras, em que o número de cesarianas é muito alto, provavelmente pela contribuição do
número significativo de planos privados de saúde, apesar da sua redução nos últimos anos.
No entanto, analisando a série histórica, vemos um aumento discreto a cada ano nesta proporção.
Há dois fatores a serem analisados que podem ajudar a explicar essa mudança positiva: (1) a redução no
percentual de pessoas com plano privado de saúde; e (2) a maior conscientização da população em geral
sobre os benefícios do parto normal, em muito ampliado por questões midiáticas. Assim, ainda que o
indicador tenha ficado abaixo da meta (60%), o resultado de 50,49% nos parece bastante positivo.
Outra estratégia que deve surtir resultado positivo em alguns indicadores é o incremento
progressivo no número de unidades de saúde que realizam teste rápido para HIV e sífilis. Através da
realização do teste e emissão dos laudos, nas Unidades de Saúde, esperamos que em 2019 dois
indicadores expressem melhora, a qual se almejava conseguir ainda esse ano: (1) número casos novos de
sífilis congênita em menores de 1 ano e (2) número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos,
mediante o diagnóstico oportuno e correto tratamento da gestante prevenindo, assim, a exposição do
recém-nascido à sífilis e ao HIV. Também estão em implantação instrumentos de acompanhamento que
facilitem o controle dos casos de transmissão vertical pelas equipes.
No indicador proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos
relacionados ao trabalho há uma possível desatualização do resultado no sistema estadual, porém ainda
existe a necessidade de sensibilização dos notificadores para o assunto, que deve melhorar com os cursos
que têm sido realizados pela Vigilância em Saúde do Trabalhador.
Todos esses dados reforçam a necessidade de que os serviços desenvolvidos e a aplicação de
recursos pela Secretaria de Saúde de Florianópolis continuem sendo, cada vez mais, baseados nas
melhores práticas (efetivas e eficientes), considerando os determinantes da saúde (socioeconômicos,
ambientais, demográficos, biológicos e comportamentais), as condições de saúde da população
(morbidade, estado funcional, bem-estar e mortalidade), as necessidades e satisfação dos usuários.
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9. Execução Orçamentária e Financeira
RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE

PREVISÃO
INICIAL

RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre
% (b / a) x 100
(a)
(b)
785.841.624,00 819.348.582,93
104,26
290.800.098,00 276.726.150,77
95,16
90.041.598,00
81.674.241,80
90,71
292.011.933,00 299.936.185,34
102,71
78.949.115,00
98.830.839,83
125,18
0,00
0,00
0,00
2.041.585,00
2.068.806,19
101,33
20.274.459,00
37.918.945,95
187,03
11.722.836,00
22.193.413,05
189,32
361.839.164,00 371.195.624,90
102,59
129.010.522,00 128.919.603,32
99,93
21.385,00
10.233,22
47,85
79.504.571,00
84.579.324,43
106,38
150.772.147,00 154.815.598,91
102,68
2.061.052,00
2.375.618,62
115,26
469.487,00
495.246,40
105,49
469.487,00
495.246,40
105,49

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
785.841.624,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
290.800.098,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI
90.041.598,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
292.011.933,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
78.949.115,00
Imposto Territorial Rural - ITR
0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
2.041.585,00
Dívida Ativa dos Impostos
20.274.459,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa
11.722.836,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
361.839.164,00
Cota-Parte FPM
129.010.522,00
Cota-Parte ITR
21.385,00
Cota-Parte IPVA
79.504.571,00
Cota-Parte ICMS
150.772.147,00
Cota-Parte IPI-Exportação
2.061.052,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
469.487,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)
469.487,00
Outras
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
1.147.680.788,00 1.147.680.788,00 1.190.544.207,83
PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
Provenientes da União
Provenientes dos Estados
Provenientes de Outros Municípios
Outras Receitas do SUS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO
INICIAL
125.963.435,00
125.963.435,00
0,00
0,00
0,00

103,73

RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
Até o
% (d / c) x 100
(c)
Bimestre (d)
125.963.435,00 97.397.079,83
77,32
125.963.435,00 97.397.079,83
77,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.963.435,00 125.963.435,00 97.397.079,83

0,00
0,00
77,32
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DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)

357.370.906,56
229.337.611,39
0,00
128.033.295,17
29.109.639,73
29.109.639,73
0,00
0,00
386.480.546,29

357.371.179,56
229.337.884,39
0,00
128.033.295,17
29.109.639,73
29.109.639,73
0,00
0,00
386.480.819,29

DESPESAS EXECUTADAS
Inscritas em
Liquidadas
Restos a
Até o
%
Pagar não
Bimestre
(f+g)/e)
Processados
(f)
(g)
309.139.768,47 19.932.726,54
92,08
222.499.479,66
35.688,36
97,03
0,00
0,00
0,00
86.640.288,81 19.897.038,18
83,21
7.562.611,51
1.197.195,82
30,09
7.562.611,51
1.197.195,82
30,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337.832.302,34
87,41
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DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO
DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO
UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS
A PAGAR CANCELADOS²
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i)]

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

N/A

11.500,00

N/A

0,00

DESPESAS EXECUTADAS
Inscritas em
Liquidadas
Restos a
%
Até o
Pagar não
[(h+i)
Bimestre
Processados
/ IV(f+g)]
(h)
(i)
5.820,30
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

N/A 164.819.349,88 101.457.389,61
N/A 159.903.941,88 98.204.102,93
N/A
4.915.408,00
3.253.286,68
N/A
0,00
0,00
N/A
0,00
0,00

15.320.625,25
15.320.625,25
0,00
0,00
0,00

34,57
33,60
0,96
0,00
0,00

N/A

N/A

N/A

4.883.515,32

N/A

N/A

0,00

0,00

0,00

N/A

N/A

0,00

0,00

0,00

121.667.350,48

36,01

N/A
N/A

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS
LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL
15%4
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)(15*IIIb)/100]

216.164.951,86

18,15

37.583.320,69
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EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Inscritos em 2018
Inscritos em 2017
Inscritos em 2016
Inscritos em 2015
Inscritos em 2014
Inscritos em exercícios anteriores
Total

INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS
925.781,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 2°

Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Total (VIII)

Cancelados ou Prescritos em 2018
Cancelados ou Prescritos em 2017
Cancelados ou Prescritos em 2016
Cancelados ou Prescritos em 2015
Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26
Diferença de limite
Diferença de limite
Diferença de limite
Diferença de limite
Diferença de limite
Total (IX)

não cumprido em 2017
não cumprido em 2016
não cumprido em 2015
não cumprido em 2014
não cumprido em exercícios anteriores

N/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

N/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PARCELA
A PAGAR CONSIDERADA
NO LIMITE
N/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS
Despesas
Saldo Final
custeadas no
Saldo Inicial
(Não
exercício de
Aplicado)
referência (j)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LIMITE NÃO CUMPRIDO
Despesas
Saldo Final
custeadas no
Saldo Inicial
(Não
exercício de
Aplicado)
referência (k)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Outras Subfunções
Total

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

193.914.064,81 193.914.337,81
129.674.963,30 129.674.963,30
11.381.717,43 11.381.717,43
47.150.500,10 47.150.500,10
0,00
0,00
0,00
0,00
4.359.300,65
4.359.300,65
386.480.546,29 386.480.819,29

DESPESAS EMPENHADAS
Inscritas em
Liquidadas
%
Restos a
Até o
[(l+m)
Pagar não
Bimestre
/
Processados
(l)
total(l+m)]x100
(m)
164.384.441,07
4.591.359,15
50,02
103.302.028,16 14.732.337,92
34,94
8.545.478,12
751.591,66
2,75
37.437.404,22
396.046,59
11,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.033.028,41
658.587,04
1,09
337.832.302,34
100,00

FONTE: SIOPS, Florianópolis/SC, data e hora da homologação dos dados pelo gestor: 29/03/19 10:32:59
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9.1 Despesas com Serviços Contratualizados
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10. Auditorias
Nº do Processo
17/SISAUD-SUS

Demandante
Setores Internos da SMS

Órgão

Responsável

pela Auditória

Componente Municipal de Auditoria da SMS
Florianópolis

Unidade
Auditada
Laboratório
Diagnóstico

Finalidade
Verificar a
qualidade dos
serviços
prestados/
Preventivos

Status
Encerrada

Recomendações

-

Encaminhamentos

-Auditoria encerrada por impossibilidade realizar contraprova nas laminas de preventivo. SMS não possui laboratório tipo 2.
Órgão Responsável pela Auditória

Unidade
Auditada

Nº do Processo

Demandante

36/SISAUD-SUS

Programada pelo CMA de Componente Municipal de Auditoria da SMS Hospital de Caridade
Florianópolis
Florianópolis

Finalidade

Status

Analise de
utilização de
OPME

Encerrada

Recomendações

- Restituição de R$ 2.247,52 reais aos cofres públicos e ajustes nos procedimentos internos do Hospital visando melhor atender os
pacientes.

Encaminhamentos

-

Nº do Processo

Demandante

41/ SISAUD-SUS

Setores Internos da SMS

Recomendações

Órgão Responsável pela
Auditória
Componente Municipal de Auditoria da
SMS Florianópolis

Unidade
Auditada
Secretaria Municipal de
saúde de Florianópolis

Finalidade
Fiscalizar os
controles nos
repasses de
recursos
financeiros do
FNS

Status
Fase
analítica
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Encaminhamentos

-

Nº do Processo
45/ SISAUD-SUS

Recomendações

Demandante
Setores Internos da SMS

Órgão

Responsável

pela Auditória

Componente Municipal de Auditoria da SMS
Florianópolis

Unidade
Auditada
Clinica Prevencordis

Finalidade

Status

Verificar se o
Encerrada
agendamento
acontece em tempo
oportuno

- A clinica atende os pacientes SUS em tempo oportuno.

Encaminhamentos
Nº do Processo

Demandante

38 SISAUD-SUS

Setores Internos da SMS

Órgão Responsável pela Auditória
Componente Municipal de Auditoria da SMS
Florianópolis

Unidade
Auditada
Secretaria Municipal de
saúde de Florianópolis

Finalidade
Auditar Relatório
Anual de Gestão
2016

Status
Encerrada

Recomendações

- Recomendou-se o cumprimento dos prazos legais para as prestações de contas quadrimestrais, bem como uma apreciação mais
profunda dos dados por parte do CMS e que o gestor apresentasse no RAG as providências tomadas em relação as metas não
alcançadas.

Encaminhamentos

-

Nº do Processo

Demandante

43/SISAUD-SUS

Setores Internos da SMS

Órgão Responsável pela
Auditória
Componente Municipal de Auditoria da SMS
Florianópolis

Unidade
Auditada
Secretaria Municipal de
saúde de Florianópolis

Finalidade
Verificar a
regularidade na
Formalização do
contrato com a
Clinica DASA

Status
Encerrada

Recomendações

- Correção em cláusulas contratuais indicadas pelos auditores, adição de um plano operativo ao contrato, publicação resumida do
contrato no diário oficial do Município.

Encaminhamentos
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Nº do Processo

Demandante

44/SISAUD-SUS

Setores Internos da SMS

Órgão Responsável pela
Auditória
Componente Municipal de Auditoria da SMS
Florianópolis

Unidade
Auditada
Hospital de Caridade

Recomendações

-

Encaminhamentos

-Hospital cumpre as regras estabelecidas pelo SUS para entrada de pacientes.

Nº do Processo

Demandante

48/SISAUD-SUS

Setores Internos da SMS

Órgão Responsável pela
Auditória
Componente Municipal de Auditoria da SMS
Florianópolis

Unidade
Auditada
Laboratório Diagnóstico

Finalidade

Status

Avaliar o fluxo de Encerrada
entrado dos
pacientes no
Hospital

Finalidade

Status

Controle de
Produção

Encerrada

Recomendações

- Correções quanto a Identificação dos profissionais nos laudos dos exames e certificação digital e que o prestador solicita a SMS
Autorização para terceirizar serviços.

Encaminhamentos

-

Nº do Processo

Demandante

50/SISAUD-SUS

Setores Internos da SMS

Órgão Responsável pela
Auditória
Componente Municipal de Auditoria da SMS
Florianópolis

Unidade
Auditada
Hospital de Caridade

Recomendações

- Devolução de R$ 1.133,50 ao FMS e advertir ao prestador quanto ao preenchimento do prontuário.

Encaminhamentos

-

Nº do Processo

Demandante

Órgão Responsável pela
Auditória

Unidade
Auditada

Finalidade

Status

Controle de
Produção das
Internações
Hospitalares

Encerrada

Finalidade

Status
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52/ SISAUD-SUS

Setores Internos da SMS

Componente Municipal de Auditoria da SMS
Florianópolis

Recomendações

-Pagamento de R$ 24.058,00 referentes aos materiais utilizados.

Encaminhamentos

-

Nº do Processo

Demandante

49/SISAUD-SUS

Setores Internos da SMS

Recomendações

-

Encaminhamentos

-

Nº do Processo

Demandante

47/ SISAUD-SUS

MPSC

Órgão Responsável pela
Auditória
Componente Municipal de Auditoria da SMS
Florianópolis

Órgão Responsável pela
Auditória
Componente Municipal de Auditoria da SMS
Florianópolis

Hospital de Caridade

Unidade
Auditada
Secretaria Municipal de
saúde de FlorianópolisServiço de Fisioterapia da
Policlínica Continente

Unidade
Auditada
Hospital de Caridade

Recomendações

- O Hospital conseguiu corrigir todos os apontamentos feitos na auditoria anterior.

Encaminhamentos

- Enviado e apresentado ao MPSC.

Nº do Processo

Demandante

51/SISAUD-SUS

Setores Internos da SMS

Órgão Responsável pela
Auditória
Componente Municipal de Auditoria da SMS
Florianópolis

Unidade
Auditada
Secretaria Municipal de
saúde de FlorianópolisServiço de farmácia da
Policlínica Continente

Verificar a Utilização Encerrada
de Stents
Farmacológicos

Finalidade

Status

Controle de
Elaboração
Produção e
de Relatório
qualidade dos
Preliminar
serviços oferecidos.

Finalidade

Status

Monitorar auditoria Encerrada
n 40 referente a
INQ. Civil

Finalidade

Status

Verificar o Controle Elaboração
de estoque e
de Relatório
processos de
Final
trabalho da
farmácia da
Policlínica
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Continente

Recomendações

-

Encaminhamentos

-

Nº do Processo

Demandante

46/ SISAUD-SUS

Setores Internos da SMS

Órgão Responsável pela
Auditória
Componente Municipal de Auditoria da SMS
Florianópolis

Unidade
Auditada
Hospital de Caridade

Finalidade

Status

Verificar a Utilização Encerrada
de Stents
Farmacológicos

Recomendações

-Pagamento de R$ 23.887,50 referentes aos materiais utilizados, advertir ao prestador sobre elaboração dos laudos e orientação a
área técnica da SMS.

Encaminhamentos

-

Fonte: SISAUD/SUS / Data da consulta: 20/02/2019.



Análises e Considerações sobre Auditorias

Durante o ano de 2018, o Componente Municipal de Auditoria de Florianópolis, com apoio da Gestão, deu inicio às Auditorias Internas da
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. As auditorias internas buscam orientar e instrumentalizar a gestão, quanto à produtividade e
qualidade dos Serviços Oferecidos pela Rede Municipal de Saúde de Florianópolis, auxiliando na tomada de decisão. No decorrer do ano foram
realizadas 14 (quatorze) Auditorias, sendo 5 (cinco) Internas e 9 (nove) em prestadores de serviços de saúde contratualizados pelo município.
O Componente Municipal de Auditoria de Florianópolis busca trabalhar com intuito de orientar os usuários de seus relatórios de Auditoria,
sempre realizando atividades de cunho educativo.
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11. Considerações Finais e Recomendações para o Próximo Exercício
O acesso tem sido um ponto fundamental no desenvolvimento da saúde pública do município de
Florianópolis nos últimos anos. Para tal, o município tem investido grande esforço na expansão e
qualificação da atenção primária, e as várias iniciativas de educação permanente e formação, como as
residências em saúde da família, implementação dos protocolos de enfermagem, os guias de prática
clínica, o sistema de acreditação em saúde e na gestão do desenvolvimento do sistema de análise de
custos, os pontos que destacam Florianópolis nacionalmente. Além do primeiro lugar na última avaliação
do PMAQ, o município voltou a figurar entre os primeiros colocados no Prêmio Nacional CFO de Saúde
Bucal e teve iniciativas de gestão reconhecidas nacionalmente e passou a integrar o Laboratório de
Inovação da OPAS.
Ainda, os constantes aprimoramentos na elaboração da Programação Anual de Saúde, o que
envolve toda a rede de saúde municipal, denotam a intenção permanente de melhorias, mesmo nos pontos
os quais o município já é destaque.
Por fim, é importante lembrar que o momento de crise econômica em que o país está têm grande
impacto na saúde pública, já que esta exige um montante de recursos e de pessoas considerável. A SMSFpolis têm realizado iniciativas que, apesar de terem sido pensados em um momento anterior, vão ao
encontro deste cenário. Dentre estas, podemos destacar a publicação dos protocolos de enfermagem e
guias de prática clínica, os quais garantirão maior resolutividade e agilidade nos atendimentos da atenção
primária com maior efetividade; o processo de qualificação dos encaminhamentos à média complexidade,
com análise dos mesmos e educação permanente aos profissionais envolvidos; e a criação de um sistema
de custos em parceria com a Organização Panamericana da Saúde (OPAS) e o Grupo de Pesquisa de
Gestão de Custos da Universidade Federal de Santa Catarina, o qual, através do evidenciamento e
cruzamento de dados de custos com indicadores municipais (de estrutura, processo e resultado) têm
permitido a melhor gestão dos serviços assistenciais e processos de apoio a estes. A Estruturação do
Projeto de Atendimento Pré-Clínico, bem como do Projeto de Acesso Avançado na APS e o Projeto do
Alvará Online são iniciativas inovadoras que tiveram seu início já em 2018.
Em 2018, a SMS construiu um painel de acompanhamento das equipes de saúde da atenção
primária, contendo indicadores de processo além de indicadores financeiros. Para 2019, espera-se a
implantação de uma nova plataforma de informações em saúde que torne possível o monitoramento pela
gestão de indicadores por meio de um painel personalizado. Essa nova plataforma eletrônica facilitará, de
forma inédita no município, alguns serviços como o processo de alvará sanitário e outros serviços
remotos da vigilância sanitária e, também, propiciará integração completa entre as atividades das equipes
de Saúde da Família, entre unidades de saúde e o serviço de regulação, entre equipes de saúde e equipe de
controle de agravos, além da melhor a gestão de contratos com prestadores de serviços.
Investiu-se também na redução do tempo de espera dos pacientes para o acesso aos exames,
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consultas e procedimentos da atenção especializada de forma a ampliar o acesso e reduzir as filas de
espera.
Esses e tantos outros acontecimentos demonstram a inquietação e uma pequena parcela do que os
trabalhadores da assistência e da gestão em saúde têm feito para promover melhores serviços de saúde à
população do município.
A Programação Anual de Saúde de 2018 foi a primeira programação oriunda do Plano Municipal
de Saúde 2018-2021.
A mesma foi elaborada considerando as orientações descritas no RAG do ano anterior, tais como a
utilização dos objetivos do Plano Municipal para a elaboração das ações e também considerou o contexto
institucional que evidenciava uma fragilidade nas áreas meio da Instituição.
Contudo, ainda não se conseguiu avançar em alguns aspectos que engendraram orientações
anteriores e, por isso, devem permanecer como recomendações para as próximas Programações de Saúde:
- Considerar a avaliação de satisfação do usuário no planejamento estratégico da SMS;
- Fortalecer a área meio da SMS;
- Implantar o acolhimento aos novos servidores;
- Definir e validar Plano de Captação de Recursos Externos;
- Realizar fórum sobre filas e faltas para os conselheiros municipais e locais;
- Fortalecer as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti;
- Elaborar e aprovar Projeto educativo continuado sobre bem-estar animal;
- Definir Programa de Vigilância de populações expostas a desastres (VIGIDESASTRES);
- Implantar modelo de acesso com um membro da equipe atuando no atendimento presencial e
agendamento nos horários de abertura em 100% dos Centros de Saúde;
- Redefinir as competências do Agente Comunitário de Saúde (ACS) segundo a necessidade dos
serviços de Atenção Primária à Saúde (APS);
- Implantar o serviço de Atendimento Pré-Clínico de Saúde;
- Estruturar novas formas de vinculação entre usuário e unidade de saúde não obrigatoriamente
restrita a área territorial;
- Estabelecer mecanismos de integração entre as diferentes ações de saúde e políticas
intersetoriais;
- Implantar protocolo de referência e contrarreferência no cuidado de enfermagem UPA-APS;
- Publicar carteira de serviços do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF;
- Ampliar a oferta de Práticas Integrativas e Complementares (PIC) na Atenção Primária;
- Uniformizar o protocolo de classificação de risco a ser utilizado nas Unidades de Pronto
Atendimento (UPA);
- Publicar 01 edição bienal da Revista de Saúde Pública de Florianópolis (RSPF).
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_______________________________

Carlos Alberto Justo da Silva
Florianópolis, 05 de junho de 2019

102

