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No fim de 2014, a Prefeitura de Florianópolis lançou o  
programa Remédio em Casa com uma meta ousada:  
cadastrar 8 mil pessoas em sua primeira etapa.  
Para tornar isso possível, a participação de cada profissional 
nos centros de saúde é fundamental. É preciso que os  
pacientes e seus familiares sejam informados sobre os  
critérios para o recebimento das medicações em seu  
domicílio e peçam para seus médicos que sejam cadastrados.  
Saiba quais são esses critérios: 
 
       Idosos, acima de 65 anos, com diagnóstico de hipertensão arterial e/ou diabetes mielitus, 
usuários de pelo menos um dos medicamentos de uso contínuo do elenco do Programa 
Remédio em Casa; 
 
       Pessoas de qualquer idade, com dificuldades de locomoção, usuárias de pelo menos um dos 
medicamentos de uso contínuo do elenco do Programa Remédio em Casa; 
 
       São consideradas dificuldades de locomoção: restrição ao leito, dificuldade de locomoção 
para fora do domicílio sem acompanhante, deficiência física, síndrome de imobilidade e/ou uso 
de prótese ou órtose que exija acompanhante, e déficit cognitivo que exija cuidador. 

REMÉDIO EM CASA: SEUS PACIENTES JÁ CONHECEM O PROGRAMA? 
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O diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério  
da Saúde, Eduardo Alves Melo, entregou placa que oficializa  
a Capital como a primeira do país a alcançar 100% de  
cobertura populacional da Estratégia de Saúde da Família.  
“Há muito tempo Florianópolis desponta como exemplo para  
todo o Brasil de que o SUS é possível e necessário”, disse.  
Recentemente, o município obteve, também, o título de capital 
com melhor atenção básica do país, tendo mais de 90% das suas equipes de saúde da família 
avaliadas como acima ou muito acima da média nacional pelo Programa de Melhoria do Acesso 
e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ) do Ministério da Saúde. Esses resultados se refletem 
em baixa taxa de internações por condições sensíveis à atenção básica (19,96%), bem abaixo da 
média nacional, que é de 33,22%.   
“Nos últimos dois anos tivemos dois indicadores de excelência na atenção primária, que é a 
área que nos permite conhecer melhor as pessoas e por isso atendê-las com mais qualidade. 
Mas não vamos nos dar por satisfeitos: queremos diminuir ainda mais a proporção da 
população por equipes de saúde da família”, falou o secretário de Saúde, Daniel Moutinho 
Junior. 

SAÚDE DA FAMÍLIA: PLACA COMEMORA COBERTURA 100% 
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COMEÇAM PREPARATIVOS PARA CONFERÊNCIA DE SAÚDE 

Os preparativos para a 9ª Conferência Municipal de  
Saúde de Florianópolis estão a pleno vapor. O evento,  
que acontece a cada quatro anos, será de 10 a 12 de junho,  
no centro de eventos da UFSC, e seguirá o tema da  
conferência nacional – “Saúde pública de qualidade para  
cuidar bem das pessoas: direito do povo brasileiro”. O  
encontro é aberto à comunidade e, dele, sairão  
propostas para melhorias no sistema de saúde. 
 
Nos próximos meses serão realizados encontros preparatórios para a mobilização da 
comunidade. Veja o cronograma: 

Distrito Norte  
23 de abril, 18h30 

Distrito Sul 
5 de maio, 18h30 

Distrito Continente 
7 de maio, 18h30 

 Distrito Leste 
12 de maio, 18h30 

Distrito Centro 
28 de maio, 18h30 

No mês de aniversário da cidade, a Prefeitura de  
Florianópolis entregou três importantes obras  
na área da saúde. No total, o investimento foi de  
Aproximadamente R$ 460 mil nas reformas de  
três centros de saúde da Capital – Ribeirão da Ilha,  
Capoeiras e Córrego Grande. 
 
Em dois anos, dos 49 centros de saúde, 23 ou já  
Tiveram obras entregues, ou estão em reforma,  
em construção ou em processo de licitação para melhorias. Outras obras também estão em 
andamento, com previsão de conclusão ainda em 2015, como a construção da UPA 24 Horas 
do Continente, das unidades de acolhimento infantil e feminina e do CAPS III 24 Horas, além 
da reforma do CAPS adulto e da sede da Secretaria de Saúde, e licitação para obras na UPA 24 
Horas Sul. 
 
Ainda em 2015, serão entregues três novos centros de saúde: no Jardim Atlântico, Campeche 
e Pantanal, substituindo unidades antigas, com investimento de quase R$ 3 milhões. Já para a 
UPA Continente o investimento é de R$ 3,3 milhões. Outros cinco centros de saúde estão 
sendo reformados em Ratones, Caieira da Barra do Sul, Saco Grande, Prainha e Monte Serrat. 

PREFEITURA ENTREGA TRÊS CENTROS DE SAÚDE 


