


Prefeito
Gean Loureiro

Vice-Prefeito
Topázio Silveira Neto

Secretário de Saúde 
Carlos Alberto Justo da Silva

Secretário Adjunto de Saúde
Luciano Formighieri

Diretora de Inteligência em Saúde
Angra da Silva Laurindo

Assessora de Planejamento em Saúde
Daniela Baumgart de Liz Calderon

Gerente de Inteligência e Informação
Deniz Faccin

 

 

Equipe de Projeto e Elaboração do Documento
Daniela Baumgart de Liz Calderon
Dannielle Fernandes Godoi
Deniz Faccin
Lucas Alexandre Pedebos
Melina da Costa Nicolazi
Nicole Moraes Rego De Aquino

Equipe de Desenvolvimento Gráfico
Bruna Valdirene da Luz
Onei Massena
Téo Fronzi Rodrigues

 





4

A tomada de decisão na gestão pública apresenta inúmeros desafios,
sobretudo na área da saúde, considerando o ambiente complexo, adaptativo e
com múltiplas variáveis interferentes em que ela está inserida. Para uma
tomada de decisão direcionada às reais necessidades de saúde da
população, o planejamento estratégico institucional torna-se um passo
fundamental nesse processo, por meio da construção de diretrizes
estratégicas, objetivos, ações e metas guiadas com foco em ter o cidadão no
centro do sistema de saúde.

A instância maior de planejamento no âmbito municipal é o Plano Municipal
de Saúde. A etapa inicial da sua construção consiste em uma detalhada
análise da situação de saúde, abrangendo a apresentação do município e do
contexto no qual o sistema de saúde está inserido, a avaliação da gestão e a
análise de indicadores de saúde do município, todos componentes
indissociáveis para uma adequada construção de diretrizes e objetivos
estratégicos com potencial impacto nas necessidades de saúde.

Considerando o contexto apresentado, este documento tem como objetivo
apresentar a Análise da Situação de Saúde de Florianópolis, composta por
quatro partes:

(1) Apresentação do município e da rede de atenção à saúde;
(2) Análise de indicadores de saúde;
(3) Autoavaliação institucional de governança e gestão;
(4) Demandas apresentadas pelo controle social.
 
O documento tem como finalidade maior embasar a construção das
diretrizes, objetivos e metas para a Secretaria Municipal de Saúde a serem
executados no período compreendido entre os anos de 2022 e 2025.
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2.1 DADOS SOCIOECONÔMICOS, DEMOGRÁFICOS E CONDICIONANTES DE
SAÚDE

A análise apresentada a seguir utiliza indicadores demográficos, 
 socioeconômicos e alguns condicionantes de saúde de Florianópolis, os
quais trazem uma visão mais abrangente da situação do município e
permitem também a contextualização dos indicadores de saúde e da
avaliação institucional.

Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina, Estado da Região Sul do
Brasil. De acordo com o censo demográfico brasileiro realizado em 2010, o
município tinha 421.240 habitantes. A estimativa de população da capital em
2020 é de 508.826 habitantes (IBGE). O crescimento populacional acelerado
observado nesse período pode ser atribuído em parte à imigração, uma vez
que a taxa de natalidade no município é relativamente baixa (12,14 por mil
habitantes).

Florianópolis tem o maior Índice de Desenvolvimento Humano¹ (IDH-M) entre
as capitais (0,847), e ocupa a terceira posição entre os municípios do país
(2010). 

No ano de 2020, os gastos em saúde representaram 17,59% do gasto total do
município, o que resultou na aplicação de R$ 811,73 por habitante/ano
(SIOPS, 2021). Ainda que o gasto per capita em saúde tenha se elevado em
comparação a 2016 (R$ 763,67²), o percentual de recursos próprios
investidos em saúde vem se mantendo estável desde 2016 (17,90%).
Contudo, a alteração no comportamento dos atendimentos e a inflação
significativa do setor saúde em virtude da pandemia comprometem a
comparação com o ano de 2020.

------------------------------------
¹ Índice que mede o nível de desenvolvimento humano considerando indicadores de educação, longevidade e renda.
²Valor ajustado pelo IPCA. 
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Embora o investimento per capita em saúde não tenha sofrido variação
importante nos últimos anos, excetuando-se 2020 por conta da pandemia, o
número de beneficiários de planos privados sofreu importante queda. É
provável que a pandemia tenha sido um fator causal decisivo, com impacto
sobre os planos de saúde corporativos, já que o número de postos de trabalho
formais sofreu queda considerável. Além disso, a renda média das pessoas
também sofreu impacto negativo. Em dezembro de 2016, o percentual dos
moradores de Florianópolis com plano de assistência médica era de 46%,
passando para 36,11% em dezembro de 2020. 

 Em 2014, Florianópolis ocupava a 47ª posição quanto ao PIB per capita entre
os municípios de Santa Catarina, equivalente a R$ 37.546,32 por habitante, o
que a deixava atrás de todas as capitais das Regiões Sul e Sudeste, à exceção
de Belo Horizonte, e na 453º entre todos os municípios brasileiros (IBGE,
2014). Houve crescimento desde então, sendo que em 2018, o valor chegou a
R$ 42.719,16. Ao corrigir o valor de 2014 pelo IPCA, verifica-se que o valor de
2018, para não haver perdas, deveria ser de R$ 47.879,04. Essa análise indica
que ocorreu cerca de apenas metade do reajuste, tornando menor a
proporção de riqueza produzida por pessoa no município, entre esses anos.
Em 2018, houve decréscimo para a 607ª posição quanto a esse indicador,
entre todos os municípios brasileiros.

 No entanto, observando-se o índice de Gini³, que mede a distribuição da
riqueza produzida na população, percebe-se melhora desse indicador, que
passou de 0,540 em 2010 para 0,476 em 2018. Em que pese a melhor
distribuição de riqueza, essa não deve ser analisada de maneira isolada, mas
sempre comparada ao PIB per capita, já que locais com pouca produção de
riqueza, de modo geral, terão mais limitações quanto a investimentos que
melhorem a qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, quando
comparada à média nacional e a outras cidades catarinenses de mesmo
porte, Florianópolis apresenta um baixo percentual de pessoas na linha de
pobreza, já que no município, apenas 1,35% dos indivíduos vivem com renda
domiciliar per capita menor ou igual à R$140,00, conforme último censo (IBGE,
2010).

   

------------------------------------
³O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração
de renda em determinado grupo.Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos.
Numericamente, varia de zero a um. O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma
renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza.
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Entre 2010 e 2018, observou-se uma redução da porcentagem de ocupados na
população com 18 anos ou mais, de 70,30% para 63,90%. Considerando o natural
envelhecimento da população, a menor taxa de atividade na população acima de
18 e o impacto da pandemia, pode-se supor um cenário de maior quantidade de
pessoas dependentes daquelas que já estão em atividades com produção de
renda, ou mesmo um menor aproveitamento da população jovem em
escolaridade avançada.

 Com relação aos hábitos de vida da população, a prática de atividade física no
município parece ter melhorado discretamente nos últimos anos. O percentual
de pessoas que realizam prática insuficiente de atividade física, ou seja, aqueles
que não realizam pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de
intensidade moderada ou pelo menos 75 minutos de atividade física de
intensidade vigorosa, passou de 41% em 2016 para 39% em 2019. Esse
resultado coloca Florianópolis como a capital brasileira com a menor quantidade
de sedentários por esse critério.

O consumo de frutas e hortaliças em quantidade adequada (cinco porções por
dia) permanece estável, sendo de 29,30% em 2016 e 29,68% em 2019. Esse
resultado coloca Florianópolis na terceira posição dentre as capitais, apenas
atrás do Distrito Federal com 29,8% e de Belo Horizonte com 31,3%. Contudo,
como resultado absoluto, requer atenção o fato de o município ter menos de um
terço dos seus habitantes consumindo esses tipos de alimentos em quantidade
adequada regularmente.

O percentual de adultos fumantes permanece estável, sendo de 10,1% em 2016
e 10,7% em 2019. A maior parte das outras capitais também não sofreu
alteração importante. O resultado de Florianópolis coloca a cidade como a 5ª
maior em percentual de fumantes adultos, sendo Porto Alegre a primeira, com
14,9%, e a média nacional de 9,8%, pela mesma pesquisa (VIGITEL). Segundo a
Organização Mundial da Saúde, que utiliza um método diferente para a pesquisa
e considera pessoas com 15 anos ou mais, o Brasil possui 16,5% da população
fumante, sendo considerado um número baixo nos padrões mundiais. Como
comparação, Argentina e Uruguai possuem 21,8% dessa população fumante,
Estados Unidos 25,1% e Portugal 27,9%. Outro vizinho sul-americano, o Chile,
possui 44,7% da população com esse hábito, segundo a mesma fonte.
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Em 2016, 3,9% dos indivíduos avaliavam o estado da sua própria saúde como
ruim ou muito ruim. Esse valor permanece inalterado, sendo que em 2019
foram 4% avaliando sua saúde da mesma forma, dentro da margem de erro. 

Os dados acima representam um panorama geral do ambiente
socioeconômico e demográfico do município assim como informam alguns
dados gerais de condicionantes de saúde da população. Cabe destacar que
algumas bases de dados ainda não disponibilizam informações referentes a
2020, ou essas são preliminares. Há ainda dados provenientes de pesquisas,
e não de coletas contínuas, os quais não contemplam anos recentes. Dessa
forma, dados de anos anteriores também foram utilizados para a análise.

2.2 ANÁLISE DOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA SMS DE
FLORIANÓPOLIS, NO CONTEXTO DE PANDEMIA

Para além dos dados acima apresentados, deve compor a análise de
ambiente o registro de que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de
Florianópolis tem investido ao longo das últimas gestões na ampliação do
acesso à saúde aos seus cidadãos organizando o seu sistema de saúde
tendo a APS como ordenadora do sistema. Além do acesso, processos de
melhoria contínua da qualidade e busca da sustentabilidade do sistema de
saúde tem sido foco do município e permearam os objetivos do Plano
Municipal de Saúde 2018-2021 (PMS 2018-21). 

Apesar de todo esforço empreendido nos últimos anos, em março de 2020, a
SMS se deparou com uma mudança impactante de contexto em saúde
advinda da chegada da COVID-19. Medidas não farmacológicas para
promover o distanciamento social e diminuir a circulação viral foram
adotadas, assim como medidas de preparação dos serviços de saúde para
suportar a demanda que se impôs foram adotadas. A aplicação desse
conjunto de medidas exigiu uma rápida atuação do município de Florianópolis
com base no potencial de sua rede de saúde e em análises epidemiológicas e
previsões a partir de dados atualizados, confiáveis e em tempo oportuno.

O conjunto de medidas implantado pela SMS no enfrentamento da pandemia
impactou as ações previstas no PMS 2018-21 e já no primeiro quadrimestre o
planejamento anual foi redirecionado. 
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Houve remodelamento de todos os processos de trabalho vigentes, tanto no
nível central de gestão como no nível assistencial de todos os serviços de
saúde. Sendo assim, em março de 2020 a SMS definiu como prioridade as
ações de enfrentamento da pandemia e adaptação dos serviços municipais
ao contexto do momento resultando em suspensão temporária de várias
ações planejadas e ao mesmo tempo incluindo novos objetivos e ações.

Como análise ampliada do ambiente e contexto no qual a elaboração desse
Plano de Saúde está inserida percebe-se que a pandemia se apresentou
impondo um cenário de crise no Brasil e no mundo. A crise pôde ser
percebida em vários setores da sociedade, mas particularmente na saúde
houve uma clara exposição de diferentes pontos de desafio para a gestão de
várias instituições. Esses desafios estiveram presentes em dimensões como
a capacidade de governança de rede; na comunicação intra e
interinstitucional, e com a sociedade; na carência de estrutura (insumos,
equipamentos, pessoas); e finalmente na fragilidade de organização e
qualificação de processos internos e de articulação intersetoriais. 

Além da crise em gestão, a crise econômica agravada na pandemia tem
impactado diretamente nos determinantes sociais do processo saúde-doença
levando a um maior adoecimento populacional. Soma-se a isso o aumento da
demanda reprimida das doenças crônicas não transmissíveis, das doenças
transmissíveis, de exames e procedimentos cirúrgicos eletivos, que junto com
as causas externas, aumentam a tripla carga de doenças que já pressionam o
sistema de saúde. Todos esses elementos associados a um possível impacto
negativo no financiamento da saúde pública no país também por diminuição
do Produto Interno Bruto nacional representam uma ameaça que impactará o
sistema de saúde no país nos próximos anos, devendo permear as ações a
serem construídas para o Plano Municipal 2022-2025.

Apesar de todos esses desafios, a pandemia também trouxe um cenário de
oportunidades que devem ser aproveitadas como ferramentas estratégicas
para lidar com os desafios acima. Pode-se destacar a possibilidade de
aceleração de inovação institucional por meio do teleatendimento e do
monitoramento remoto de pacientes; o aperfeiçoamento de processos
existentes com foco na melhor comunicação entre instituição e população
por meio de novas ferramentas e novos formatos de mídia social; e de incor-
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poração plena de novas tecnologias como modelos de predição, aplicativos
em saúde, monitoramento por dados, algoritmos de atendimento, etc.

Soma-se a esse cenário de oportunidades as novas possibilidades de
flexibilização da execução do trabalho, como por exemplo o teletrabalho; as
novas possibilidades de educação permanente e desenvolvimento dos
trabalhadores (plataformas virtuais para aulas, novos modelos de cursos EaD
etc.); e novas formas de comunicação interna institucional como webinares,
reuniões virtuais, etc.

Finalmente, importante mais uma vez ressaltar que o impacto da pandemia
pôde ser sentido não somente nas ações e metas planejadas para 2020, mas
também nos resultados dos indicadores de saúde habitualmente monitorados
pela SMS. Todo esse contexto deve ser considerado na análise situacional
descrita neste plano, tanto para melhor interpretação dos indicadores aqui
relatados como na discussão e construção de um novo Plano de Saúde que
abarque os desafios a curto, médio e longo prazo impostos pela pandemia.

2.3 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS 

A rede assistencial própria de atenção em saúde em 2021 é composta por 49
Centros de Saúde, quatro Policlínicas de multi especialidades, quatro Centros
de Atenção Psicossocial (um CAPS infantil, um CAPS adulto (CAPS tipo II) e
dois CAPS álcool e drogas (CAPSad), dois Centros de Especialidades
Odontológicas, um Laboratório de Prótese, um Laboratório de Saúde Pública,
um Centro de Controle de Zoonoses, um Centro de Bem-estar Animal e três
Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas.

Apesar de possuir unidades para atendimento móvel de urgência (SAMU) do
tipo suporte básico, a regulação desse serviço é feita pelo Estado de Santa
Catarina, que possui uma frota maior de veículos do que o município e central
de regulação específica urgências e emergências. 

O Laboratório Municipal (LAMUF) é responsável pelo diagnóstico das
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST´s) -  HIV, Hepatites Virais, Sífilis,
além da Toxoplasmose, Rubéola, tuberculose e COVID-19. Também realiza 
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o exame de quantificação de Carga Viral (CV) para HIV em parceria com o
projeto A HORA É AGORA/FIOCRUZ/CDC. Com o intuito de viabilizar o acesso
da população, o LAMUF conta com quatro postos de coleta de amostras de
sangue e quatro Centros de Testagem e Diagnóstico distribuídos pelo
município. 

Para suprir a demanda da população aos atendimentos de média
complexidade, o município conta com as seguintes unidades credenciadas
por meio de chamamento público para prestação de serviços de saúde no
âmbito do SUS municipal: oito laboratórios de análises clínicas, três hospitais,
sete centros de especialidades, 27 unidades de apoio, diagnóstico e terapia e
um laboratório de prótese. 

Além da rede física e contratualizada de serviços, Florianópolis também
conta, desde março de 2020, com o Alô Saúde Floripa. Alô Saúde Floripa é um
programa de atendimento pré-clínico e clínico que oferece uma avaliação
telefônica por profissional de saúde vinte e quatro horas por dia, sete dias por
semana, com base em algoritmos e protocolos capaz de realizar orientações
e direcionamentos adequados para rede pública de atenção à saúde existente
na cidade. Seu lançamento coincidiu com a instalação da pandemia de
COVID-19 e desde o início do programa foram atendidos majoritariamente
pacientes com sinais e sintomas respiratórios (em média cerca de 60% da
procura total até o final de 2020). 

Adicionalmente, 100% das Unidades realizaram agendamento e atendimento
não presencial por meio do uso do aplicativo WhatsApp e registro formal de
tele consulta e videochamada. 

Finalmente, em uma ação intersetorial entre Secretarias Municipais de Saúde,
Educação e Assistência Social, foi instituído ao final de 2019 o Centro de
Avaliação, Reabilitação e Desenvolvimento da Aprendizagem - CeDRA, de
perfil interinstitucional e multiprofissional, tendo por objetivo preencher as
lacunas assistenciais nos casos de transtornos do neuro-desenvolvimento em
crianças e adolescentes até 15 anos incompletos.

Na página seguinte apresenta-se o total de atendimentos realizados em
Florianópolis de 2017 a 2020. 
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Para o Plano de Saúde 2022-2025, utilizar-se-á o painel de indicadores de
pactuação interfederativa e o painel de indicadores do programa Previne Brasil
como indicadores de saúde mínimos para serem utilizados na análise da situação
de saúde e para serem monitorados e avaliados ao longo do período de execução
do Plano, sendo que outros podem ser incluídos de forma complementar. O
processo de pactuação destes indicadores reforça as responsabilidades de cada
gestor em função das necessidades de saúde da população no território
reconhecidas de forma tripartite e fortalece a integração dos instrumentos de
planejamento no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Todos os resultados apresentados foram extraídos da base dos sistemas de
informação oficial do Ministério da Saúde, sendo os dados que se encontram
atualmente publicizados para a população e usados para o financiamento em
saúde por parte da União e estado de Santa Catarina. As limitações dos
resultados encontrados serão discutidas ao longo de sua apresentação.

Um elemento de grande importância para a análise dos dados é a decorrência da
pandemia de Covid-19 no ano de 2020, que gerou grande mudança tanto na
dinâmica social, quanto na organização e na oferta de serviços pela rede
municipal de saúde. Dessa forma, comparações entre os resultados de 2020 e os
de anos anteriores devem ser feitas com parcimônia. É esperado que o foco no
enfrentamento da pandemia tenha conduzido algumas ações de saúde ao
segundo plano, não pela importância secundária dessas, mas sim pela urgência
que impôs a pandemia.

Apesar disso, por mais que os indicadores pactuados sejam indicadores proxy da
qualidade da assistência ofertada e não reflitam toda a dimensão de oferta do
cuidado em saúde na rede eles são importantes para sinalizar um possível
desbalanço entre esforços dedicados à pandemia e esforços dedicados às
condições crônicas, agudas e causas externas, responsáveis por boa parte da
demanda de saúde da população. Essas condições pressionam de forma
permanente o sistema de saúde no Brasil e não regrediram durante o período de
pandemia, fazendo-se premente o planejamento de ações de enfrentamento para
todas as condições citadas, para além das ações em curso e ações ainda a
serem planejadas no enfrentamento da pandemia ocasionada pelo Sars-Cov-2.

13
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3.1  INDICADORES DE SAÚDE DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA

A Resolução CIT nº 8 de 2016 dispõe sobre o processo de pactuação
interfederativa de indicadores para os anos de 2017-2021, estabelecendo um rol
de 23 indicadores, sendo 20 universais, para os quais deverão ser pactuadas
metas anuais para os estados, municípios e regiões de saúde. Os indicadores
buscam promover ações alinhadas às diretrizes nacionais estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Saúde assim como às diretrizes estaduais e municipais
estabelecidas nos últimos Planos de Saúde. A seguir são apresentadas as séries
históricas de 2017 a 2020 dos resultados dos indicadores de saúde agrupados
por diretrizes.

Indicadores relacionados à diretriz “Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde
da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco
na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no
controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável”.
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A taxa de mortalidade pelas quatro principais doenças crônicas não
transmissíveis (Doenças do aparelho circulatório, neoplasias malignas,
diabetes mellitus e doenças respiratórias crônicas) tem aumentado nos
últimos anos, porém com queda acentuada em 2020 em decorrência do perfil
de mortalidade que foi completamente alterado pela pandemia. 

Nos últimos anos, a incidência de sífilis congênita permanece estável, mas
em patamares relativamente elevados. Importante destacar que, apesar do
que o nome do indicador nos leva a crer, ele não demonstra, de fato, a
quantidade de casos de sífilis congênita, mas sim a quantidade de crianças
cujas mãe teve sífilis ao longo da gestação e que foi considerada como não
devidamente tratada. A definição de sífilis congênita só acontece, de fato,
com o acompanhamento da criança ao longo do tempo.

Florianópolis está entre as capitais brasileiras com as maiores taxas de
detecção de novos casos de HIV/AIDS nos últimos anos e, apesar da
tendência de queda, ainda apresenta alta taxa de mortalidade relacionada ao
HIV/AIDS. Em 2020 foi diagnosticado um caso novo de AIDS em menores de
5 anos. 

A pandemia parece ter prejudicado significativamente todas as ações que
requerem presencialidade, como o é a imunização. Ainda, há de se levar em
conta o desconhecimento da cobertura de vacinação feita em rede privada
(portanto não incluídos no desempenho municipal). 

O município conta com um deficit no quadro de agentes de combate às
endemias, o que impactou fortemente no número de ciclos que atingiram
mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da
dengue

Em relação ao indicador Proporção de preenchimento do campo ocupação
nas notificações de agravos relacionados ao trabalho, cabe ressaltar que o
preenchimento é burocrático por conta das intrincações da Classificação
Brasileira de Ocupação (CBO). Existe a proposta, ainda a ser validada, de
agrupamentos de códigos para facilitar o preenchimento. 



Indicadores relacionados à diretriz “Aprimorar as redes de atenção e promover o
cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente,
jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em
situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas
redes de atenção nas regiões de saúde”.

17
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Os processos de investigação e registro de óbitos foram impactados pela
sobrecarga correlacionada às atividades inerentes à pandemia pelos setores
envolvidos no processo, os quais estavam diretamente atuando no
enfrentamento da mesma, sobretudo nas ações de monitoramento e
investigação epidemiológica dos casos notificados e confirmados da COVID-
19.
 
A taxa de mortalidade infantil em Florianópolis é considerada baixa, tendo
fechado em 2019 em 5,38 por 1.000 nascidos vivos. Contudo, comparado ao
estado de Santa Catarina, Florianópolis aparece em 117º dentre os 295
municípios no mesmo ano. O resultado calculado pelo município em 2020 foi
de 7,5 por mil nascidos vivos. 
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 Indicadores relacionados à diretriz “Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de
saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e
no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção
básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a
medicamentos no âmbito do SUS”.
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Além da incapacidade de se capturar a cobertura do procedimento de coleta
de exame cito patológico cervical uterino assim como a cobertura de exames
de mamografia na rede privada (o que pode ser significativo em um município
com 36% da população coberta por planos privados, segundo a ANS), há de
se destacar em 2020 o papel da pandemia de Covid-19 ao mudar a
característica da oferta e limitar a presencialidade das usuárias. 

 O percentual de cobertura de saúde da família sofreu alteração na métrica, no
ano de 2019, com a mudança no modelo de financiamento federal da atenção
primária. O quantitativo máximo adscrito por equipe aumentou, porém, o
Ministério da Saúde passou a considerar equipes com composição parcial,
algo que não ocorria antes, de modo que impossibilita uma comparação
direta entre os índices de cobertura. No entanto, quando é utilizada a métrica
anterior para possibilitar a análise comparativa, em 2019 havia uma cobertura
de 100% e em abril de 2021 a cobertura pela mesma métrica era de 77,30%.
Atualmente (julho de 2021) temos 150 Equipes de Saúde da Família atuando
no território, equivalentes a 129 equipes parametrizadas. Enquanto que a
Cobertura de Saúde Busca tem permanecido estável nos últimos três anos,
próximo a 47%, mas chegou a alcançar 64% em 2017.

A limitação no atendimento presencial causada pela pandemia impactou
significativamente no indicador Cobertura de acompanhamento das
condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família que alcançou apenas
28% em 2020.
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3.2 INDICADORES DE SAÚDE “PREVINE BRASIL”

Nessa seção serão apresentados os dados referentes ao painel de
indicadores do programa Previne Brasil, esse último com foco em resultados
específicos da atenção primária em saúde (APS) usados no componente de
pagamento por desempenho da atual política de financiamento da APS
vigente desde 2019.  

 Devido à implementação da política ao final de 2019 que previa um período
de transição de modelo de financiamento assim como pelo advento da
pandemia da SARS-CoV-2 em 2020 o Ministério da Saúde tem repassado o
recurso financeiro equivalente ao potencial de 100% de alcance dos
indicadores para os municípios brasileiros, mas em breve o repasse será
realizado conforme o alcance dos parâmetros estabelecidos para cada um
deles.
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3.3 INDICADORES ESPECÍFICOS

De forma a complementar a análise feita a partir de indicadores de saúde,
elencaram-se mais cinco indicadores específicos.
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Um fator que influencia a mortalidade tanto por causas evitáveis quanto pelas
DCNT (há associação entre essas duas) é a quantidade de internações
hospitalares por condições sensíveis à atenção primária (ICSAPS). Esse
indicador mede a quantidade de internações que ocorreram por doenças que
poderiam ser controladas na atenção primária sendo um proxy de avaliação
da qualidade e efetividade do cuidado em saúde nesse nível de atenção. A
taxa de ICSAPS em percentuais sobre o total de internações mostram uma
tendência importante de aumento de 14,2% em 2012 para 17,4% em 2018.
Especificamente para esse indicador foi necessário ampliar a série temporal
já que os resultados refletem ações tanto de curto como de médio e longo
prazo. Enquanto a taxa de ICSAPS para cada 10 mil habitantes mostra
também uma tendência de aumento de 49,7 em 2012 para 72,2 em 2019. O
resultado referente a 2020 foi desconsiderado uma vez que o indicador é
relativo às internações globais, o que foi francamente impactado pelas
internações pela COVID-19 prejudicando a comparabilidade dos dados com
os anos anteriores. 

A tuberculose, uma doença ainda persistente no país, que vinha tendo uma
discreto aumento no percentual de cura, caiu para 10,3% em 2020. 

Os indicadores aqui apresentados são aproximações da realidade e permitem
um diagnóstico situacional de contexto, estrutura, processos e resultados, a
partir do qual a instituição irá elaborar seu planejamento para os próximos
anos. Destaca-se que os resultados dos indicadores são condicionados por
uma série de etapas do ciclo dos dados, que inclui a qualidade do registro
clínico, a consistência da base de cadastros dos usuários, a estrutura de
dados e as regras do prontuário eletrônico, a alimentação das bases de dados
nacionais (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), o
processamento dos dados e a exportação para outros sistemas. A rede
municipal de saúde apresenta fragilidades importantes com relação a alguns
destes pontos, particularmente a base cadastral de usuários e a qualidade
dos registros, o que gera limitações na qualidade dos dados exportados.
Considerando-se o impacto de tais processos para a qualidade da atenção
prestada, o planejamento e o financiamento em saúde, é fundamental que
seja empenhado um esforço integrado dos setores a fim de atuar sobre os
pontos críticos relacionados à qualidade dos dados.



Para o plano de 2022-2025 da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis
(SMS), a assessoria de planejamento, avalizada pela alta gestão, optou por
utilizar um instrumento de avaliação adaptado do Guia de Governança e
Gestão em Saúde elaborado pelo Tribunal de Contas da União e lançado no
ano de 2018. O guia é aplicável a Secretarias e Conselhos de Saúde e foi
construído e validado após um extenso levantamento nacional executado
entre os anos de 2015 e 2016, no qual a Secretaria Municipal de Saúde de
Florianópolis teve a oportunidade de participar como sujeito no projeto piloto
e posteriormente respondendo ao questionário juntamente com mais de
4.000 município brasileiros avaliados.

O Guia tem como principal objetivo promover um aprimoramento na
governança e na gestão nos conselhos e secretarias de saúde brasileiros
induzindo a melhoria da condução de suas atividades relacionadas à
avaliação, direcionamento, monitoramento, planejamento, execução e
controle. A construção do instrumento de avaliação proposto pelo guia traz
inúmeros elementos que permitem diferenciar as dimensões de governança e
gestão dentro da administração pública. O cerne da governança gira em torno
dos mecanismos necessários para avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Já
a gestão, deve ser responsável por planejar com base nas diretrizes definidas
pelo principal ator de governança, executar o planejamento, controlar a
execução para que essa se dê conforme o planejado e agir no sentido de
corrigir o planejamento, caso seja encontrada alguma discrepância capaz de
impactar o alcance das metas e objetivos da organização. A figura abaixo
representa essa diferença e a relação entre as duas dimensões.
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Cada dimensão está subdividida em mecanismos e estes, por sua vez, são
subdivididos em um conjunto de componentes. Esses componentes são a
expressão do agrupamento de práticas/itens de controle. As práticas são a
reunião dos menores elementos a serem avaliados em todo o mecanismo e o
detalhamento dessa avaliação é realizado pela mensuração das ações,
chamadas aqui de itens de controle. Ao longo da apresentação dos
resultados obtidos pela avaliação na SMS o significado da estrutura tornar-se-
á mais claro.

Sua utilização como avaliação para o Plano Municipal de Saúde de
Florianópolis preservou todos os mecanismos, práticas e itens de controle
propostos pelo instrumento original, porém com pequenas adaptações
textuais e nos padrões de resposta de forma a contemplar o contexto
específico da rede municipal de Florianópolis.

Para o preenchimento dos instrumentos foram realizadas oficinas específicas
para cada uma das dimensões a serem avaliadas. Para a avaliação da
GOVERNANÇA as oficinas contaram com a participação dos líderes da alta
gestão da secretaria (secretário municipal, secretário adjunto e diretores das
áreas estratégicas) e de representantes do Conselho Municipal de Saúde.
Para a avaliação específica dos mecanismos de GESTÃO foram realizadas
oficinas específicas das grandes áreas-fim avaliadas (Atenção Primária;
Média e Alta complexidade; Vigilância em Saúde) e oficinas intersetoriais para
as áreas meio (Planos; Processos de apoio; Pessoas; Informação e
Conhecimento) de forma a construir um consenso de avaliação sob as
diferentes perspectivas das várias áreas envolvidas.

Paralelamente à autoavaliação realizada pelos setores da gestão foi
construído um instrumento específico com práticas e itens de controle
selecionados dos instrumentos principais para que todos os trabalhadores da
Secretaria Municipal de Saúde, tanto aqueles com atuação na assistência
como os das equipes técnicas de gestão, também pudessem avaliar a gestão
da SMS. O instrumento foi disponibilizado por meio de formulário eletrônico
amplamente divulgado para a rede de saúde.

O resultado da autoavaliação está apresentado a seguir, de forma detalhada
por cada um dos componentes. O gráfico resume o desempenho global da 
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Secretaria de Saúde de Florianópolis nas dimensões Governança e Gestão,
segundo o percentual de execução dos itens de controle em cada um dos
mecanismos. 

4.1 AUTOAVALIAÇÃO DA DIMENSÃO  GOVERNANÇA EM SAÚDE

A Governança Organizacional Pública em Saúde compreende essencialmente
os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para
avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão do SUS, com vistas à
condução de políticas públicas resolutivas e à prestação de serviços de saúde
eficazes, eficientes e de qualidade à sociedade.

O gráfico abaixo resume o desempenho da Dimensão Governança da SMS
nos mecanismos de Liderança, Estratégia e Controle. 
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4.1.1 MECANISMO LIDERANÇA 

Liderança refere-se ao conjunto de práticas, de natureza humana ou
comportamental, que assegura a existência das condições mínimas para o
exercício da boa governança, quais sejam: pessoas íntegras, capacitadas,
competentes, responsáveis e motivadas ocupando os principais cargos das
organizações e liderando os processos de trabalho. A avaliação da liderança
está subdividida em quatro componentes cujos resultados obtidos no âmbito
da SMS estão detalhados a seguir.

Pessoas e Competências

Neste componente, o foco é nos processos relacionados à definição dos
perfis profissionais da liderança (considerando os conselheiros de saúde e
alta administração da secretaria de saúde); ao estabelecimento do seu
processo de seleção, assegurando-se a sua devida transparência; e à garantia
da sua adequada capacitação.
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A autoavaliação da SMS demonstra fragilidade nesse componente o que pode
interferir no cumprimento de todos os demais componentes, pois o mau
desempenho com relação a este componente tem o potencial de influenciar
negativamente todas as demais práticas de governança. A SMS não possui os
perfis profissionais e nem critérios para seleção da liderança da alta
administração definidos. As necessidades de capacitação dos gestores
diretamente subordinados ao secretário de saúde (alta administração)
também não estão descritas. Apesar dos perfis profissionais dos
conselheiros também não estarem descritos, os critérios para a sua
composição estão definidos e as necessidades de capacitação descritas, o
que  induz a implementação de capacitações aos conselheiros.

Princípios e Comportamentos
 
Um dos princípios da boa governança consiste no comprometimento da alta
administração com valores éticos, com integridade e com observância e
cumprimento da lei. Portanto, é papel dos dirigentes exercer a liderança na
promoção de valores éticos e de altos padrões de comportamento. Apesar
deste ser um dos valores estabelecidos na identidade institucional, ainda não
há formalização de documento que garanta a prática na instituição. A SMS
ainda não adotou código de ética e conduta que defina padrões de
comportamento da liderança (alta administração e conselheiros).

 
Liderança Organizacional

A alta administração estabelece uma estrutura de unidades e subunidades
funcionais, nomeia gestores para chefiá-las e a eles delega autoridade para
executar os planos em direção ao cumprimento dos objetivos e das metas
institucionais, sendo que a responsabilidade final pelos resultados produzidos
sempre permanece com a autoridade delegante, o que vem sendo cumprido
na instituição nas últimas gestões, nas quais o Secretário de Saúde é
responsável pela avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão da
secretaria de saúde.
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 Sistema de Governança
 
Sistema de governança refere-se ao modo como os diversos atores se
organizam, interagem e procedem para obter boa governança, sendo o
Conselho Municipal de Saúde um ator importante nas últimas gestões nesse
processo. Atribuições e responsabilidades do conselho de saúde e dos
conselheiros estão definidas e incluem a formulação e a proposição de
estratégias e o controle da execução das políticas de saúde, seus membros
estão designados e cumprem seus papéis e responsabilidades.

4.1.2 MECANISMO ESTRATÉGIA

A liderança é responsável por conduzir o processo de estabelecimento da
estratégia necessária à boa governança, envolvendo aspectos como: escuta
ativa de demandas, necessidades e expectativas das partes interessadas;
avaliação do ambiente interno e externo da organização; avaliação e
prospecção de cenários; definição e alcance da estratégia; definição e
monitoramento de objetivos de curto, médio e longo prazo; alinhamento de
estratégias e operações dos setores, departamentos e organizações
envolvidas ou afetadas.

 
Relacionamento com partes interessadas

Um modelo de governança deve propiciar o equilíbrio entre as legítimas
expectativas das diferentes partes interessadas como os cidadãos,
profissionais de saúde, prestadores de serviços, órgãos de controle e mídia.
Para garantir esse alinhamento, é essencial que a organização tenha essas
partes mapeadas e esteja aberta a ouvi-las para conhecer suas necessidades
e demandas. Apesar da SMS não ter sistematizado a descrição das partes
interessadas, os seus canais de comunicação junto ao cidadão para acesso,
solicitação e encaminhamento de informações estão implantados, são
divulgados sistematicamente e possuem mecanismos para tratar as
informações recebidas. Ainda não há mecanismos de busca ativa das
informações (por exemplo, ouvidoria ativa) implantados na instituição.
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Estratégia organizacional

Uma organização pública, a partir de sua visão de futuro, da análise dos
ambientes interno e externo e da sua missão institucional, deve formular suas
estratégias, desdobrá-las em planos de ação e acompanhar sua
implementação, oferecendo os meios necessários ao alcance dos objetivos
institucionais e à maximização dos resultados. Com relação ao
estabelecimento de estratégia da instituição, a SMS tem como seu maior
representante a elaboração a cada quatro anos do seu Plano Municipal de
Saúde, composto por análise situacional, definição de objetivos, indicadores e
metas e estabelecimento de processo de monitoramento e avaliação dos
indicadores. A construção do Plano na SMS considera as diretrizes da
Conferência Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e de
audiências públicas e, adicionalmente, é submetida à aprovação formal do
Conselho Municipal de Saúde. Na SMS essa estratégia é anualizada por meio
da Programação Anual de Saúde e seu monitoramento e avaliação são
realizados por meio dos Relatórios Detalhados dos Quadrimestres Anteriores
e Relatório Anual de Gestão, ambos submetidos ao Conselho Municipal de
Saúde nos prazos previstos legalmente. Em relação às diretrizes para a
atenção à saúde, cabe ressaltar que, apesar delas estarem plenamente
estabelecidas para a atenção primária à saúde e vigilância em saúde, ainda
encontram-se em fase de construção para a média e alta complexidade e
para a assistência farmacêutica.

 
Alinhamento transorganizacional

Para atender sua finalidade, de garantir o bem comum, o setor público precisa
ser capaz de coordenar múltiplos atores políticos, administrativos,
econômicos e sociais. Nesse sentido, é importante manter a coerência e o
alinhamento de estratégias e objetivos entre as organizações envolvidas;
institucionalizar mecanismos de comunicação, colaboração e articulação
entre os atores envolvidos; e regular as operações. A SMS conhece as suas
necessidades e suas possibilidades para a integração regional assim como
estabelece mecanismos de atuação conjunta, com municípios e estado e
união, com vistas à efetivação da região de saúde e das redes de atenção à
saúde.
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4.1.3 MECANISMO CONTROLE
 
Para que os processos de estabelecimento da estratégia da organização
sejam executados, existem riscos que devem ser avaliados e tratados. Para
isso é conveniente o estabelecimento de controles e sua avaliação,
transparência e accountability, que envolve, entre outras coisas, a prestação
de contas das ações e a responsabilização pelos atos praticados.

 
Gestão de riscos, controles internos e monitoramento

Controles internos da gestão são um conjunto de regras, procedimentos,
diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e
trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de
forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações.
Ainda, é importante que se tenha à disposição todos os documentos que
descrevam o monitoramento realizado pela secretaria de saúde com relação
às suas próprias atividades e avaliar a suficiência quanto ao tratamento dos
riscos inerentes identificados nessas atividades. Tanto o Conselho de Saúde
como a alta administração da SMS ainda não realizam gestão de riscos no
âmbito da instituição. Em relação ao controle interno, o resultado do
monitoramento da gestão de todas as áreas de atenção e vigilância estão
disponíveis e atualizadas, porém não há resultado disponível do
monitoramento da gestão de pessoas e de aquisições na instituição. 

Auditoria interna

A auditoria interna existe basicamente para avaliar a eficácia dos controles
internos implantados pelos gestores. Trata-se de uma atividade independente
e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e
melhorar as operações de uma organização. O componente da auditoria
interna do SUS está implantado na SMS há mais de dois anos e suas
responsabilidades e normas estão definidas.
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Accountability e transparência

Entende-se por accountability a obrigação que têm as pessoas ou entidades
às quais se tenham confiado recursos, incluídas as empresas e organizações
públicas, de assumir as responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e
programática que lhes foram conferidas, e de informar a quem lhes delegou
essas responsabilidades. Espera-se que os agentes de governança prestem
contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus
atos e omissões, em um contexto de transparência para garantir a sua
efetividade. As necessidades de publicidade de informações decorrentes de
exigências normativas e jurisprudenciais e de demandas das partes
interessadas não estão descritas, e ainda não há diretrizes definidas por parte
da SMS. Por outro lado, a prestação de contas da implementação e dos
resultados do Plano de Saúde são publicadas conforme as exigências e
pareceres legais. No entanto, a satisfação das partes interessadas com o
conteúdo e a qualidade da prestação de contas ainda não é avaliada e
monitorada de forma sistematizada. As diretrizes para a apuração, de ofício,
de irregularidades não estão definidas no âmbito da gestão da SMS, com
exceção apenas do Conselho Municipal de Saúde, que  possui diretrizes
próprias estabelecidas para o monitoramento das atividades da gestão.

4.2 AUTOAVALIAÇÃO DA DIMENSÃO GESTÃO EM SAÚDE

A Gestão Pública em Saúde se dá por meio de mecanismos de gestão postos
em prática pelos órgãos de direção do SUS, com vistas à implementação de
políticas públicas e à prestação de serviços de saúde à sociedade. As ações e
serviços de saúde prestados devem estar estruturados de forma a abarcar
vários componentes que integram diretamente a atenção à saúde prestada
pelo SUS, ou seja, exprimem a execução de uma elevada quantidade de
processos relacionados à finalidade de todo o sistema. 

A dimensão gestão em saúde compreende dois mecanismos, a gestão da
atenção à saúde e a gestão administrativa. 

O desempenho da SMS de Florianópolis na dimensão gestão em saúde é
apresentado no gráfico, segundo o percentual de execução dos itens de
controle dos mecanismos. 
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4.2.1 MECANISMO GESTÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE
 

Os componentes da atenção à saúde são a atenção primária à saúde, a
atenção de média e alta complexidades, a assistência farmacêutica e a
vigilância em saúde. O desempenho da SMS na Gestão da Atenção à Saúde é
apresentado na figura imediatamente abaixo, segundo o percentual de
execução dos itens de controle em cada um de seus componentes. 
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Componente Atenção Primária à Saúde

A atenção primária à saúde (APS) caracteriza-se por um conjunto de
ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção
e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, sendo desenvolvida
por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações
de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade
sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que
vivem essas populações, utilizando-se de tecnologias de baixa
densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior
frequência e relevância em um determinado território.
    
Para a avaliação da gestão da APS o instrumento utilizado dividiu o
componente em 11 práticas e 40 itens de controle. Os resultados globais
obtidos no âmbito da SMS, considerando a avaliação da gestão técnica e
dos trabalhadores da rede, estão detalhados conforme as práticas
avaliadas.

a) Organizar a atenção primária à saúde

A SMS define de forma clara em suas diretrizes o papel da APS na
organização e ordenação de todo o seu sistema de saúde. Em relação à
sua organização para alcance desse papel a avaliação avalia-se que os
papéis e responsabilidades da gestão da APS e da estrutura assistencial
da APS estão estabelecidos e foram revistos há menos de 4 anos no
caso dos papéis da gestão e há mais de 4 anos para os papéis da
estrutura assistencial. A infraestrutura física, de insumos e de
equipamentos necessária para executar as atividades da APS está
disponível em mais de 75% das Unidades. Apesar da consistência tanto
na gestão como na estrutural descritas acima, a gestão da APS
considera que os recursos humanos, em quantidade e qualidade
adequada, para executar as atividades da APS estão disponíveis em
menos de 75% das Unidades
.
b) Garantir que a atenção básica seja a ordenadora do cuidado

O levantamento das necessidades de saúde a partir da Atenção Primária
é realizado de forma sistematizada, levando-se em consideração o 
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estudo do perfil epidemiológico constante de dados dos sistemas
informatizados e o estudo da situação demográfica e socioeconômica da
população adscrita e essas necessidades são utilizadas para programar os
serviços de saúde a serem prestados na própria atenção primária, na média
e na alta complexidade.

c) Definir territórios, estratificar os riscos e definir as responsabilidades
sanitárias

Os territórios sob responsabilidade de cada Centro de Saúde estão
claramente definidos, assim como mecanismos de estratificação da
população em subpopulações, de acordo com o grau de risco a que estão
submetidas, estão estabelecidos e implementados há mais de 4 anos. Da
mesma forma, mecanismos para vincular os profissionais de saúde aos
usuários que devem acompanhar, incluindo a remodelagem dinâmica do
território estão estabelecidos há mais de quatro  anos, incluindo novos
modelos de vinculação (ex. lista de pacientes), implementados na rede nos
últimos dois anos.

d) Vincular população aos territórios

Estratégias de publicização dos mecanismos de vinculação da população
aos territórios são executadas (por exemplo, ações para orientar a
população sobre sua vinculação territorial) pelo menos semestralmente e,
na avaliação da área técnica, mecanismos para que a humanização do
atendimento na atenção básica primária seja efetivada estão estabelecidos
e em plena utilização nos últimos dois anos. O monitoramento dos
pacientes atendidos em unidade diversa da sua unidade de referência não é
realizado.

e) Estabelecer mecanismos de acessibilidade

Medidas que visam facilitar o acesso de pacientes (por exemplo, o
agendamento aberto) e estratégias de acolhimento com classificação de
risco são implementadas em mais de 75% das Unidades. Os meios de apoio
logístico, como de transporte sanitário, estão estabelecidos onde
necessários e suprem mais de 50% dos casos.
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f)   Estabelecer equipes de atendimento multidisciplinares

As equipes de atenção primária são formadas por profissionais
multidisciplinares, em quantidade e com a qualificação adequada às suas
atribuições em mais de 75% das Unidades e sua formação é monitorada
para verificar se estão sempre completas com uma periodicidade de 3
meses ou menos.

g)  Executar as ações da atenção primária de sua responsabilidade

Mais de 75% das ações e serviços de APS de responsabilidade da
secretaria são executados. Segundo a gestão da APS mais de 75% das
Unidades avalia a satisfação do usuário ou utiliza outras medidas de
percepção de utilização das ações e serviços de APS  e os relatórios
gerados por essas avaliações são utilizados quadrimestralmente para
planejar ações estratégicas na APS.

h) Estabelecer mecanismos para continuidade no atendimento clínico
(considerando o tratamento na própria atenção primária)

Mecanismos que permitam aos profissionais da atenção primária
conhecerem o histórico de saúde de cada usuário assim como
mecanismos que visem à realização da busca ativa de usuários para
seguimento na APS estão estabelecidos há mais de 4 anos na instituição.

i) Estabelecer mecanismos que aumentem a resolutividade da atenção
básica

Protocolos clínicos para o atendimento na APS estão definidos e sua
utilização é monitorada a cada dois anos. Ferramentas que auxiliam o
apoio diagnóstico de usuários no âmbito da APS também estão
estabelecidas (por exemplo, utilização do apoio matricial e telediagnóstico)
há mais de 4 anos. Finalmente, mecanismos para a promoção da saúde por
meio de ações preventivas são executadas (por exemplo, ações do
programa academia da saúde, PSE, tabagismo, etc.) em mais de 75% das
Unidades de saúde.
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j) Encaminhar para o cuidado na média e/ou alta complexidades, de forma
ordenada, buscando a contra referência

Os fluxos de referência (média e/ou alta complexidades) para onde serão
encaminhados os usuários estão publicizados e em plataforma acessível
aos profissionais da APS. Mecanismos para que as equipes de APS tomem
conhecimento da situação clínica de cada usuário que foi encaminhado
para a média complexidades assim como mecanismos que permitam que
os profissionais da APS se comuniquem com os especialistas da média
complexidade estão estabelecidos (por ex. apoio matricial, canais oficiais
de comunicação, prontuário informatizado, etc) para mais de 75% das
especialidades próprias do município.

k) Monitorar a gestão da atenção básica (auto monitoramento)

Os indicadores da gestão da APS definidos pelo Plano Municipal de Saúde
e Programação Anual de Saúde estão divulgados, são mensurados e seus
resultados são utilizados para tomada de decisão pelos gestores da saúde
quadrimestralmente. 

Percepção dos trabalhadores sobre o componente APS

 Na avaliação da gestão da atenção primária à saúde pelos trabalhadores
foram obtidas respostas à versão do questionário adaptado para
preenchimento online de trabalhadores de 36 Unidades de trabalho
diferentes (Centros de Saúde, NASF e CAPS). Em relação à quantidade e
qualificação dos recursos humanos necessários para a execução das
atividades da APS, 67,5% dos trabalhadores entendem que não há
quantitativo suficiente em sua unidade de trabalho. Apesar de 63,7% destes
trabalhadores registrarem que a infraestrutura de insumos e equipamentos
necessária para executar as atividades da APS está disponível na sua
Unidade, apenas 41,3% referem que a infraestrutura física se adequa de
forma semelhante.

Em relação à vinculação da população às equipes de APS, 86,3% dos
respondentes referem que o território sob responsabilidade da Unidade está
claramente definido, mas em média 45% entende que os mecanismos de
remodelagem dinâmica do território e/ou inclusão de novos modelos de
vinculação (ex.lista de pacientes), assim como, mecanismos com vistas a 
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sensibilizar os profissionais de saúde sobre sua responsabilidade em
relação aos usuários que devem acompanhar não estão estabelecidos
pela gestão da APS. Adicionalmente, apenas 22,5% dos 80 trabalhadores
que responderam ao questionário refere que mecanismos de
estratificação da população em subpopulações, de acordo com o grau de
risco a que estão submetidas, estão estabelecidos na APS.

Ainda na percepção dos trabalhadores que responderam a avaliação,
85% deles afirmam que medidas que visam facilitar o acesso de
pacientes (por exemplo, o agendamento aberto) são implementadas
assim como estratégias de classificação de risco. Apesar disso,
mecanismos para que a humanização do atendimento na atenção
primária seja efetivada (por exemplo, capacitação permanente dos
profissionais da atenção primária em humanização do atendimento) não
são percebidos como em plena utilização por 62,5% dos respondentes.
Ainda em relação às equipes, apenas 33,8% dos respondentes referem
quantidade e qualificação suficiente de recursos humanos quando se
trata dos profissionais multidisciplinares.

No que tange à qualificação e mecanismos para fortalecimento dos
atributos da APS destaca-se que a maior parte dos trabalhadores
respondentes (72,5%-96,3%) percebem que há mecanismos
estabelecidos que permitem aos profissionais da atenção primária
conhecerem o histórico de saúde de cada usuário, há protocolos clínicos
definidos, há ferramentas que auxiliem o apoio diagnóstico de usuários
no âmbito da APS e mecanismos para a promoção da saúde por meio de
ações preventivas. A maior parte dos respondentes (75%-85%) também
sinaliza que os fluxos de referência para onde serão encaminhados os
usuários estão acessíveis aos profissionais da APS, assim como, os
mecanismos que permitam que os profissionais da APS se comuniquem
com especialistas da média complexidade estão estabelecidos.
Finalmente, em relação aos indicadores da gestão da APS definidos pelo
Plano Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde, apenas 47,5%
dos trabalhadores têm a percepção de que os mesmos estão divulgados.

Finalmente, dentre os comentários presentes no campo de comentários
livres dos formulários preenchidos pelos trabalhadores destacam-se
como mais recorrentes a necessidade de recomposição do NASF e/ou
equipes multidisciplinares, em especial na saúde mental (comentário
aparece em mais de 50% dos formulários respondidos); ausência de
mecanismos de apoio à saúde mental dos trabalhadores no contexto da
pandemia; 
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fragilidade nos processos de comunicação internos da rede, incluindo
mecanismos de participação em tomada de decisão em gestão; e
finalmente alguns comentários sinalizam a carência de relatórios úteis
advindos dos sistemas de informação e do sistema de prontuário eletrônico
de forma a apoiar a tomada de decisão clínica.

Componente Média e/ou Alta Complexidades (MAC)

A média complexidade é um dos três níveis de atenção à saúde no âmbito
do SUS. É composta por ações e serviços de saúde para os quais são
necessários profissionais especializados e uso de recursos tecnológicos de
apoio diagnóstico e terapêutico.

Já a alta complexidade é o conjunto de procedimentos que envolve alto
custo ou alta densidade tecnológica.

Para garantir a integralidade do cuidado da população, os municípios que
não dispõem desses serviços dependem de municípios de referência, que
lhes prestam assistência especializada, conforme pactuação previamente
estabelecida. No caso de Florianópolis, o município gere sua rede de média
complexidade e um número limitado de procedimentos de alta
complexidade visto que, neste momento, nenhuma unidade de alta
complexidade está sob gestão municipal.

Para a avaliação da gestão da APS o instrumento utilizado dividiu o
componente em 09 práticas e 44 itens de controle. Os resultados globais
obtidos no âmbito da SMS, considerando a avaliação da gestão técnica e
dos trabalhadores da rede, estão detalhados conforme as práticas
avaliadas.

a) Organizar o atendimento de média e/ou alta complexidades e
estabelecer e manter a rede de média e/ou alta complexidades de sua
responsabilidade

Na saúde pública do município de Florianópolis os papéis e
responsabilidades da gestão da média e/ou alta complexidades, assim
como a sua estrutura de atendimento estão estabelecidos, embora não
sejam revistas em intervalos curtos.
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Considera-se que menos de 75% das unidades de saúde dispõem de
recursos humanos, em quantidade adequada, para executar as atividades
do atendimento de média e/ou alta complexidades considerando a
estrutura oficial em funcionamento e as necessidades de saúde do
município. Embora a totalidade dos servidores de média complexidade
tenham a formação acadêmica exigida, acredita-se que não há um plano
de educação permanente elaborado com base nas necessidades da rede
que contemple a totalidade desses trabalhadores. 

Para a gestão, a infraestrutura física, de insumos, de equipamentos e de
tecnologia de informação necessária para executar as atividades da
média e/ou alta complexidades está disponível em pelo menos 75% das
unidades. 

b) Estabelecer fluxos de referência (de sua própria APS)

Em sua autoavaliação, a gestão do complexo de regulação considera que
fluxos de referência, partindo de sua própria atenção primária, para a
média e alta complexidade estão estabelecidos e publicizados, conquanto
não estejam necessariamente acessíveis aos profissionais, por outro lado,
a gestão da assistência acredita que esses fluxos estão em plataforma
acessíveis aos seus profissionais. Para a gestão da assistência, os fluxos
são ainda comunicados sistematicamente aos estabelecimentos da
atenção primária a cada revisão ou nova inclusão. 

c) Estabelecer complexo regulador

O complexo regulador está estabelecido há mais de quatro anos e
considera-se que mais de 75% da infraestrutura necessária de tecnologia
de informação, insumos e equipamentos para executar suas atividades
estão disponíveis. Além disso, há protocolos clínicos para uso na
regulação para 75% ou mais das especialidades.

Contudo, gestores e equipe técnica consideram que não há recursos
humanos em quantidade e com a qualificação adequada, para suportar o
seu funcionamento e que, embora recursos orçamentários e financeiros
estejam disponíveis, não são considerados suficientes.

O escopo da regulação, incluindo ações, serviços, unidades solicitantes e
executantes, está estabelecido e é revisto anualmente. Já os protocolos
de regulação contendo os critérios da informação a ser enviada à Central
de Regulação, são revistos com periodicidade maior do que um ano.
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d) Realizar a regulação do acesso, preferencialmente com a utilização de
recursos de tecnologias de informação

Considera-se que 75% das unidades próprias executantes de serviços de
média e alta complexidade descrevem e publicitam os serviços oferecidos,
ao passo que os serviços ofertados pelas unidades executantes
conveniadas e contratadas não estão descritos e/ou publicizados. 

A regulação é executada com utilização de protocolos pré-estabelecidos
em 100% das especialidades e as agendas de serviços são reguladas
conforme classificação de risco dos usuários e não obedecem a cotas pré-
estabelecidas. 

Os gestores e técnicos da regulação consideram que os processos de
autorizações prévias para procedimentos de alta complexidade ou
Autorização de Internação Hospitalar (AIH) estão listados, embora os
gestores da assistência entendam que apenas os processos contratados e
conveniados estejam listados.

e) Monitorar e gerir as filas para atendimento em média e/ou alta
complexidades

Existem indicadores estabelecidos para as filas de espera, revistos há
menos de dois anos pela gestão da regulação, os quais são mensurados
mensalmente pelo setor responsável e pelo menos a cada três meses pela
gestão da assistência. Esses indicadores são utilizados trimestralmente
para tomada de decisão pelos gestores da média e/ou alta complexidade,
mas não são publicizados e não são utilizados sistematicamente para
tomada de decisão pelo gestor da atenção primária.     
   
Considera-se ainda que, apoio à qualificação dos encaminhamentos para as
especialidades, a exemplo de teleconsultoria ou apoio matricial, esteja
disponível para menos de 75% das especialidades próprias.

f) Executar as ações de média e/ou alta complexidades de sua
responsabilidade

Mais de 75% das ações e serviços de média e/ou alta complexidades de
responsabilidade do município são executados pelas unidades próprias.
Para a gestão da assistência, a satisfação ou percepção do usuário quanto
à utilização desses serviços é avaliada em mais de 75% das unidades.
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d) Realizar a regulação do acesso, preferencialmente com a utilização de
recursos de tecnologias de informação

Considera-se que 75% das unidades próprias executantes de serviços de
média e alta complexidade descrevem e publicitam os serviços oferecidos,
ao passo que os serviços ofertados pelas unidades executantes
conveniadas e contratadas não estão descritos e/ou publicizados. 

A regulação é executada com utilização de protocolos pré-estabelecidos
em 100% das especialidades e as agendas de serviços são reguladas
conforme classificação de risco dos usuários e não obedecem a cotas pré-
estabelecidas. 

Os gestores e técnicos da regulação consideram que os processos de
autorizações prévias para procedimentos de alta complexidade ou
Autorização de Internação Hospitalar (AIH) estão listados, embora os
gestores da assistência entendam que apenas os processos contratados e
conveniados estejam listados.

e) Monitorar e gerir as filas para atendimento em média e/ou alta
complexidades

Existem indicadores estabelecidos para as filas de espera, revistos há
menos de dois anos pela gestão da regulação, os quais são mensurados
mensalmente pelo setor responsável e pelo menos a cada três meses pela
gestão da assistência. Esses indicadores são utilizados trimestralmente
para tomada de decisão pelos gestores da média e/ou alta complexidade,
mas não são publicizados e não são utilizados sistematicamente para
tomada de decisão pelo gestor da atenção primária.     
   
Considera-se ainda que, apoio à qualificação dos encaminhamentos para as
especialidades, a exemplo de teleconsultoria ou apoio matricial, esteja
disponível para menos de 75% das especialidades próprias.

f) Executar as ações de média e/ou alta complexidades de sua
responsabilidade

Mais de 75% das ações e serviços de média e/ou alta complexidades de
responsabilidade do município são executados pelas unidades próprias.
Para a gestão da assistência, a satisfação ou percepção do usuário quanto
à utilização desses serviços é avaliada em mais de 75% das unidades.
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g) Realizar contrarreferência

Informações sobre a origem do usuário estão descritas em 75% ou mais
dos encaminhamentos e, orientações sobre a importância e a
necessidade da contrarreferência são oferecidas aos executores das
ações e serviços de média e/ou alta complexidade embora sem
periodicidade estabelecida.
Para a gestão da regulação as contra referências são realizadas por
toda a rede prestadora, a gestão da assistência, contudo, entende que
são realizadas apenas pelos serviços próprios.

h) Implantar controles na gestão da utilização de Órteses, Próteses e
Materiais Especiais (OPMEs)

Existem no município, comissões com a incumbência de especificar ou
padronizar OPMEs a serem adquiridas, sendo que essas foram revistas
há quatro anos ou menos.
As quantidades de OPMEs de competência municipal a serem
adquiridas são estimadas com base nas metas de procedimentos do
exercício, anualmente. Há especificações padronizadas e protocolos
para recebimento, armazenagem, conservação e utilização de OPMEs
nas unidades, todos revistos há dois anos ou menos.

Controles de quantitativo de estoque de OPMEs, incluindo registro de
entradas e saídas, estão estabelecidos nas unidades e são realizados
sistematicamente, no momento de sua entrada e utilização.

Controles que permitam rastrear OPMEs desde a sua aquisição até sua
utilização estão implantados nas unidades e foram revistos há dois
anos ou menos. 

i) Monitorar a gestão do atendimento de média e/ou alta complexidades
(automonitoramento)

 Indicadores da gestão da média e/ou alta complexidades definidos pelo
Plano Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde são
divulgados anualmente e mensurados quadrimestralmente, quando são
tornados públicos por meio dos Relatórios Detalhados do Quadrimestre
Anterior (RDQA). 
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Os gestores utilizam-se dos resultados anuais da avaliação dos
indicadores da gestão da média e/ou alta complexidades definidos pelo
Plano Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde para tomada
de decisão.

Percepção dos trabalhadores sobre o componente MAC

As questões do componente Média e/ou Alta/Complexidade foram
adaptadas para compor um questionário direcionado aos trabalhadores
a fim de que o tema fosse avaliado em seus contextos de trabalho. O
total de respondentes representou todos os níveis de atenção
especializada no município, dos diferentes tipos de unidades
assistenciais à gestão. 

 Em relação à percepção sobre a organização e manutenção da rede de
MAC, para 63,2% dos trabalhadores que se manifestaram, os recursos
humanos não estão disponíveis em quantidade ou com qualificação
adequada e 68,4% dos mesmos consideram que não há infraestrutura
física necessária para executar as atividades da MAC em suas unidades.
 
 Por outro lado, a maior parte dos respondentes acredita que insumos,
equipamentos e tecnologia de informação necessários estariam
disponíveis em sua unidade.

 Quanto à percepção sobre fluxos de referência da APS para a MAC,
65,8% dos trabalhadores que responderam a avaliação consideram que
fluxos de referência estão estabelecidos e 58,1% acreditam que tais
fluxos são comunicados aos estabelecimentos da atenção primária.

 Sobre a regulação do acesso e o monitoramento das filas de espera,
68,4% dos respondentes acreditam que a oferta de serviços pelas
unidades executantes não está descrita e publicizada ou não têm
conhecimento sobre o assunto e 55,2% não reconhecem que os
indicadores da fila de espera sejam publicizados, ou não têm
conhecimento sobre o assunto. Dos trabalhadores que responderam a
avaliação, 55,3% reconhecem que a regulação é executada com
utilização de protocolos pré-estabelecidos e 57,9% entendem que há
apoio à qualificação dos encaminhamentos para as especialidades por
meio de teleconsultoria ou apoio matricial, por exemplo.
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Para 47,4% dos trabalhadores avaliados, a satisfação do usuário ou
outras medidas de percepção de utilização das ações e serviços de
média e alta complexidade é avaliada. 

Mais de 60% dos respondentes desconhecem ou relatam que não são
oferecidas orientações sobre a importância e a necessidade da contra
referência aos executores das ações de MAC e apenas 36,8% afirmam
que contra referências são realizadas.

Indicadores da gestão da média e/ou alta complexidades definidos pelo
Plano Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde divulgados
anualmente são de conhecimento de apenas 31,6% dos trabalhadores
avaliados.

 
Componente Assistência Farmacêutica (AF) 

A Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à
promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como
coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o
acesso e seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o
desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como
a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação,
garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e
avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados
concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.

Para a avaliação da gestão da Assistência Farmacêutica o instrumento
utilizado dividiu o componente em 08 práticas e 33 itens de controle. Os
resultados globais obtidos no âmbito da SMS, considerando a avaliação
da gestão técnica e dos trabalhadores da rede, estão detalhados
conforme as práticas avaliadas.

a) Organizar a assistência farmacêutica

A assistência farmacêutica possui papéis e responsabilidades de sua
estrutura estabelecidos, mas foram revistos há mais de dois anos. Os
gestores da assistência farmacêutica estão designados formalmente.
Os recursos humanos, em quantidade e com qualificação adequada,
para executar as atividades da assistência farmacêutica estão 



disponíveis em menos de 75% das Unidades (gerenciais e unidades de
atenção farmacêutica). Tem-se infraestrutura necessária para executar
as atividades da assistência farmacêutica em, pelo menos, 75% das
Unidades.

b) Selecionar medicamentos

A Comissão de Farmácia e Terapêutica está estabelecida, designada
formalmente e com atuação continuada. Informações técnicas para
apoiar a seleção de medicamentos estão disponíveis e foram revistas há
dois anos ou menos.

Registros atualizados qualitativos da demanda reprimida por
medicamentos estão disponíveis, assim como de medicamentos
adquiridos em decorrência de decisões judiciais. A Relação de
Medicamentos (REMUME/RENAME) está definida com base na Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo revisada, pelo
menos, a cada dois anos, e com divulgação aos profissionais dos
estabelecimentos de saúde anualmente.

c) Programar aquisição de medicamentos

Dados de consumo de medicamentos atualizados estão disponíveis,
porém há indisponibilidade dos dados quantitativos de demanda
(atendida e não atendida) de medicamentos. Parâmetros para gestão de
estoque de medicamentos estão estabelecidos e são revistos
sistematicamente. A programação de aquisições de medicamentos é
realizada com base em critérios técnicos atualizados, e suas avaliações
estão disponíveis.

d) Adquirir medicamentos 

Catálogo de medicamentos ou manual de especificação técnica de
medicamentos está estabelecido e atualizado, e incluem a padronização
da nomenclatura e da apresentação dos medicamentos. As regras
quanto ao prazo de validade estão estabelecidas nas especificações
técnicas do termo de referência, e foram revistas há dois anos ou
menos.

47
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e) Armazenar e distribuir medicamentos

Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), ou equivalente, está
estabelecida, mas com designação interna. Protocolos que incluem
verificação de requisitos técnicos e requisitos administrativos para o
recebimento dos medicamentos estão descritos e atualizados.
Protocolos para armazenagem e conservação dos medicamentos estão
estabelecidos, e são revistos com periodicidade maior do que dois anos.
Protocolos para distribuição dos medicamentos aos estabelecimentos
de saúde e para descarte de medicamentos estão estabelecidos, e são
revistos pelo menos a cada dois anos.
Controles de quantitativo de estoque, incluindo registro de entradas e
saídas, e procedimentos para prevenção de perda de medicamentos por
vencimento do prazo de validade estão estabelecidos, e são revistos
pelo menos a cada dois anos. Inventários periódicos são realizados
trimestralmente.

f) Dispensar medicamentos

Profissionais habilitados para dispensação de medicamentos estão
disponíveis em menos de 75% das Unidades. Informações que permitam
rastrear a dispensação de medicamentos estão disponíveis e são
revistas anualmente. Procedimentos a serem seguidos para
dispensação estão disponíveis e publicizados aos profissionais
responsáveis.

g) Segregar funções críticas

Funções críticas na gestão de medicamentos não estão descritas e
segregadas.

h) Monitorar a gestão da assistência farmacêutica
(automonitoramento)

Indicadores da gestão da assistência farmacêutica definidos pelo Plano
Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde não estão
divulgados e não são mensurados. 
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Percepção dos trabalhadores sobre o componente Assistência
Farmacêutica 

Trabalhadores de todos os níveis de unidades envolvidas no processo
de assistência farmacêutica responderam a avaliação. As avaliações
realizadas pelos trabalhadores da rede foram, em suma, similares às da
gestão em todos os itens de controle. 

Destacamos, também, algumas das considerações trazidas pelos
trabalhadores em suas avaliações, em que pontuam algumas
necessidades: contratação de mais profissionais farmacêuticos e
atuação mais ampla nos Centros de Saúde, como também, contratação
de técnicos em farmácia (com criação de cargo específico); ampliação
do serviço do farmacêutico nos Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), com reinserção
deste profissional na equipe multidisciplinar dos CAPS Álcool e drogas;
melhora na infraestrutura das farmácias dos Centros de Saúde e
Policlínica Continente; melhora na logística de medicamentos de acordo
com o prazo de validade dos mesmos; melhora na comunicação com os
trabalhadores da rede (grupo de whatsapp); promoção da atuação
clínica do farmacêutico; adequações no sistema de informação
utilizado, principalmente na gestão do estoque; melhora do processo
logístico para o adequado abastecimento de medicamentos na rede
municipal pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF).

Componente Vigilância em Saúde (VS)
 

Vigilância em Saúde é um processo contínuo e sistemático de coleta,
consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos
relacionados à saúde, visando ao planejamento e à implementação de
medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a
prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a
promoção da saúde. 

Para a avaliação da gestão da Vigilância em Saúde o instrumento
utilizado dividiu o componente em 09 práticas e 45 itens de controle. Os
resultados globais obtidos no âmbito da SMS, considerando a avaliação
da gestão técnica e dos trabalhadores da rede, estão detalhados
conforme as práticas avaliadas.
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 a) Organizar a vigilância em saúde 

A vigilância em saúde possui papéis e responsabilidades de sua
estrutura definidos, mas foram revistos há mais de dois anos. Os
gestores dessa área estão designados apenas internamente. Têm-se
recursos humanos (RH), em quantidade adequada, para executar as
atividades de vigilância sanitária do município em, pelo menos, 75% dos
setores, mas falta suporte na parte administrativa e no setor de análises
de projetos. Já na vigilância epidemiológica, os recursos humanos
necessários estão disponíveis em menos de 75% dos setores. Não estão
disponíveis recursos humanos com qualificação adequada para
executar as atividades de vigilância em saúde, considerando como
qualificação adequada o RH contemplado por plano de educação
permanente elaborado com base nas necessidades da rede e executado
nos últimos dois anos ou menos. A infraestrutura física necessária para
executar as atividades de vigilância em saúde está disponível, em pelo
menos 75% dos setores, em contraponto a indisponibilidade de
infraestrutura de insumos e equipamentos necessária (como internet
estável, linhas telefônicas suficientes, computadores com bons
processadores, câmera e microfone e equipamentos de laboratório).

b) Realizar vigilância da situação geral de saúde da população 

A vigilância em saúde possui indicadores de saúde selecionados
anualmente e que são mensurados quadrimestralmente, sendo que os
resultados da avaliação desses indicadores são utilizados como
parâmetro para as ações de vigilância em saúde. Pelo menos 75% das
ações planejadas, sejam elas preventivas e educativas ou estudos e
pesquisas para aperfeiçoamento científico e tecnológico de vigilância,
são realizadas.

c) Realizar vigilância, prevenir e controlar doenças transmissíveis 

O perfil epidemiológico das doenças transmissíveis é levantado
periodicamente e são revistos anualmente. Protocolos de vigilância,
prevenção e controle de doenças transmissíveis estão estabelecidos,
publicizados e são revistos, pelo menos, a cada dois anos. Ações de
educação em saúde (por exemplo, elaboração de material educativo e 
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propagandas em mídia, em conjunto com outras áreas governamentais)
são realizadas. Ações de vigilância, prevenção e controle de doenças
transmissíveis são executadas (pelo menos 75% das ações planejadas).

d) Realizar vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, de
acidentes e de violências 

O Plano municipal/estadual de vigilância das doenças crônicas não
transmissíveis, de acidentes e de violências não está estabelecido. 
 Porém, diretrizes para os casos de violência sexual e acidente/morte no
trânsito estão estabelecidas e são revistas entre dois e quatro anos.
Informações epidemiológicas para fundamentar intervenções e políticas
de vigilância de doenças crônicas, agravos não transmissíveis e
promoção de saúde estão publicizadas e são atualizadas
periodicamente. Têm-se realizado a articulação formal com outros
setores governamentais, setor privado e sociedade civil para atuar nos
fatores de risco de doenças crônicas e agravos não transmissíveis e na
proteção da saúde. Pelo menos 75% das ações planejadas de vigilância
das doenças crônicas não transmissíveis, de acidentes e de violências
são executadas.

e) Realizar vigilância das populações expostas a riscos ambientais em
saúde

O mapeamento das populações expostas a riscos ambientais em saúde,
bem como os protocolos de detecção e prevenção de mudanças nos
fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interferem na
saúde humana não estão estabelecidos. Fatores de risco com relação à
vigilância da qualidade da água para consumo humano estão
estabelecidos e são monitorados.

f)  Realizar vigilância da saúde do trabalhador

Não se tem estabelecidos protocolos assistenciais quanto aos agravos
de saúde do trabalhador. Porém, os princípios da precaução, da
promoção da saúde e da prevenção de danos são considerados em
todas as ações de vigilância da saúde do trabalhador, bem como a
promoção de ambientes de trabalho saudáveis e a minimização de
riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho. Todas as ações
de vigilância da saúde do trabalhador sob sua responsabilidade são
executadas.
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g) Realizar vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção e do
uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse à saúde

Todas as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade são
executadas. Protocolos de avaliação e de manuseio de produtos,
serviços e tecnologias que possam afetar a saúde pública estão
estabelecidos, mas foram revistos há mais de dois anos. O
cadastramento, licenciamento e fiscalização de estabelecimentos cujos
serviços possam afetar a saúde da população são realizados em até 30
dias da data da solicitação do cadastro (para pelo menos 75% dos
estabelecimentos).

O mapeamento de todos os estabelecimentos e locais passíveis de
autuação pela Vigilância Sanitária não está sistematizado. O sistema de
Vigilância Sanitária não está integrado ao sistema da receita do
município, desta forma, há grande dificuldade no mapeamento de todos
os CNAES (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) de
empresas do município que estão sujeitas ao licenciamento sanitário.
Ações neste sentido são realizadas por meio de busca ativa, na
atividade de rotina da fiscalização, com a notificação dos
estabelecimentos irregulares para adequação, com cadastro no sistema
de Vigilância Sanitária e licenciamento.

O monitoramento das desconformidades identificadas em vistoria é
realizado de maneira individualizada, por cada fiscal responsável por
cada processo, não havendo de forma periódica o monitoramento geral
de todas as desconformidades apresentadas em todas as vistorias, em
determinado período, para cada atividade. Ações neste sentido
passaram a ser realizadas a partir de 2020, no que diz respeito ao
cumprimento dos protocolos sanitários de combate a COVID-19 pelos
estabelecimentos em funcionamento em cada momento da Pandemia.

h) Estabelecer e executar planos de resposta às emergências de saúde
pública

Planos e diretrizes para resposta às emergências estão estabelecidos e
ações de redução de risco, manejo da emergência e recuperação estão
delineadas, mas foram revistos há mais de dois anos. Os canais para
comunicação de riscos de uma emergência de saúde pública estão
estabelecidos.



A gestão técnica considera que a estrutura, permanente ou
circunstancial, suficiente e adequada para resposta às emergências não
está implantada, mas, apesar disso, pelo menos 75% das ações de
resposta às emergências são executadas quando necessárias.

i)  Monitorar a gestão da vigilância em saúde (automonitoramento)

Indicadores da vigilância em saúde definidos pelo Plano Municipal de
Saúde e Programação Anual de Saúde são divulgados anualmente e
mensurados a cada quadrimestre, e os seus resultados são utilizados
para tomada de decisão pelos gestores da saúde.

Percepção dos trabalhadores sobre o componente Vigilância em Saúde 

Trabalhadores de todos os níveis de unidades envolvidas no processo
de vigilância em saúde responderam a avaliação. As avaliações
realizadas pelos trabalhadores da rede foram, em sua maioria, similares
às da gestão, com exceção da avaliação da disponibilidade de recursos
humanos, em quantidade adequada, para executar as atividades de
vigilância sanitária, em que 66,7% dos respondentes consideraram
insuficiente. 

Destacamos, também, algumas das considerações trazidas pelos
trabalhadores da rede em suas avaliações, em que pontuam algumas
necessidades: melhora dos sistemas de informação utilizados; melhora
da comunicação/divulgação das ações da vigilância em saúde; aumento
da proximidade com as unidades de saúde; melhora na capacitação dos
trabalhadores da área; e contratação de profissionais qualificados em
engenharia sanitária para o setor de análise de projetos.

53
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4.2.2 MECANISMO GESTÃO ADMINISTRATIVA

É comum a todos os componentes da gestão da atenção à saúde a
execução de práticas relacionadas à consecução de planos, gestão de
pessoas, processos de apoio relativos a aquisições e a orçamentos e
finanças, e as relacionadas à informação e conhecimento no âmbito das
secretarias de saúde, os quais formam os componentes de gestão
administrativa, que compreendem o conjunto de meios pelos quais os
produtos (serviços de saúde prestados à sociedade) serão alcançados. 
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Componente Planos (Pl) 

O componente Planos aborda processos que contribuem diretamente
para a implementação de diretrizes previamente definidas pela
instituição. Para a avaliação do componente Planos, o instrumento
utilizado dividiu o componente em 03 práticas e 11 itens de controle. Os
resultados globais obtidos no âmbito da SMS, considerando a avaliação
da gestão técnica, estão detalhados conforme as práticas avaliadas.

a)Elaborar Plano de Saúde 

A conferência de saúde é realizada a cada quatro anos e seus
resultados estão descritos. As necessidades de saúde são descritas,
pelo menos, a cada quatro anos, porém o mapa de saúde não está
descrito.
Pactuações dos gestores nas Comissões Intergestores Regionais (CIR),
Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT) que impactam o planejamento são
divulgadas, mas não sistematicamente. A divulgação das pactuações
dos gestores na CIR ainda é incipiente.

b) Elaborar Programação Anual de Saúde (PAS)

As metas do Plano de Saúde a serem alcançadas no ano corrente estão
definidas e são ajustadas anualmente. As ações e os recursos
(orçamentários, humanos etc.) necessários para atingir as metas do ano
também são estabelecidos anualmente. Indicadores da PAS que serão
monitorados estão estabelecidos e são revistos anualmente.

c)Estabelecer planos operativos

As orientações para a elaboração dos planos operativos não estão
estabelecidas na SMS. Menos de 75% dos estabelecimentos de saúde
próprios, contratualizados e conveniados possuem seus planos
operativos estabelecidos, sendo que o monitoramento da existência e
da completude destes não está instituído.
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Componente Processos de Apoio- Aquisições (PrAq)

O componente Processos de Apoio-Aquisições diz respeito à aquisição
de todos os objetos (bens e serviços), menos aqueles decorrentes de
acordos realizados com terceiros para prestação de serviços de saúde.
 
Para a avaliação do componente Processos de Apoio-Aquisições, o
instrumento utilizado dividiu o componente em 03 práticas e 14 itens de
controle. Os resultados globais obtidos no âmbito da SMS, considerando
a avaliação da gestão técnica, estão detalhados conforme as práticas
avaliadas.

a)Estabelecer processo de aquisições (de todos os objetos, menos
acordos realizados com terceiros para prestação de serviços de saúde)

Para a gestão, atividades do processo de aquisição e seu fluxo estão
estabelecidos e são revisados pelo menos a cada dois anos. As
diferentes áreas internas da secretaria que têm os processos de
aquisição na sua prática cotidiana têm bom conhecimento sobre o
acesso aos processos de aquisição e os entraves se encontram
principalmente nas exceções. Apesar disso, há significativa dependência
de setores da administração externos à secretaria de saúde do
município, o que acaba por influenciar os fluxos. 

Quando se pergunta aos trabalhadores de diversas unidades
assistenciais ou de gestão sobre os fluxos do processo de aquisição e
os atores responsáveis, 79,5% dos respondentes os desconhecem ou
afirmam que esses não estão estabelecidos e publicizados em todos os
setores e para todos os trabalhadores.

Os atores responsáveis pelas atividades do processo de aquisição não
estão listados. Com exceção dos que têm os processos de aquisição na
sua prática diária há desconhecimento por parte das demais áreas
quanto aos responsáveis por cada ponto do processo e das atribuições
de cada área técnica. Nota-se ainda a insuficiência de comissões
técnicas para determinados processos, como o de planejamento de
aquisições e termos de referência.
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Modelos de documentos e listas de verificação (checklists) para serem
utilizados nos pontos de controle do processo de aquisição estão
estabelecidos e foram revistos há menos de dois anos.

b) Monitorar e avaliar processo de aquisições (de todos os objetos,
menos acordos realizados com terceiros para prestação de serviços de
saúde)

A responsabilidade pelo monitoramento do processo de aquisição está
definida e foi revista há menos de dois anos, e inclui um canal oficial de
monitoramento e comunicação intersetorial. Contudo, na prática,
embora o processo de aquisição seja monitorado pelas áreas técnicas
de aquisição, o mesmo não é feito sistematicamente pelo autor da
solicitação, o que reflete possíveis lacunas quanto à designação do
autor ou fiscal do contrato.

Não há indicadores para monitorar os processos de aquisição, o que
inviabiliza mensurar as qualidades do processo ou auxiliar nas tomadas
de decisão.

c) Implantar controles para cada uma das aquisições (de todos os
objetos, menos acordos realizados com terceiros para prestação de
serviços de saúde)

Mais de 75% das contratações são iniciadas com um documento,
preenchido pela secretaria de saúde, que informa a necessidade de
saúde que será atendida com a contratação. Em mais de 75% das
aquisições são estabelecidos critérios de qualidade nos ajustes, os
quais são avaliados quando da entrega dos bens e serviços e utilizados
para o pagamento do contrato. Dados do Banco de Preços em Saúde
são utilizados em cerca de 50% dos processos de aquisição, uma vez
que o banco nem sempre inclui os itens pretendidos. Por esse motivo e
por não considerar as conjunturas locais, para as demais ocasiões
dispõem-se do Painel de Compras do Ministério da Economia. Em
menos de 75% das aquisições os critérios para aceitação do preço estão
estabelecidos nos instrumentos convocatórios.
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Componente Processos de Apoio - Acordos com terceiros para a
prestação de serviços de saúde (PrCtt)

Este componente se refere aos acordos realizados com terceiros para
prestação de serviços de saúde, independentemente do instrumento
utilizado para sua formalização (contrato administrativo, convênio,
Termo de Parceria, Contrato de Gestão etc.).

Para a avaliação do componente Processos de Apoio-Acordos com
Terceiros, o instrumento utilizado dividiu o componente em 03 práticas e
16 itens de controle. Os resultados globais obtidos no âmbito da SMS,
considerando a avaliação da gestão técnica, estão detalhados conforme
as práticas avaliadas.

a) Estabelecer processo de acordo com terceiros para prestação de
serviços de saúde

Atividades do processo de acordo com terceiros para prestação de
serviços de saúde e seu fluxo não estão totalmente estabelecidos.
Acredita-se que o início do processo se faz de maneira distinta a
depender das diferentes áreas que trabalham com o mesmo objeto.
Apesar disso, é consenso que os processos relacionados à gestão dos
contratos firmados possuem fluxos bem estabelecidos.

Atores responsáveis pelas atividades do processo de acordo com
terceiros para prestação de serviços de saúde cujos fluxos foram já
definidos estão listados e foram revistos há menos de dois anos. O ator
principal do processo licitatório no âmbito da Prefeitura Municipal de
Florianópolis é a Superintendência de Licitações e Contratos cuja
atividade está regulamentada pelo Decreto Municipal n° 18.430/2018,
sendo a secretaria de saúde coadjuvante nesse processo.
 
Para os processos de acordo com terceiros para prestação de serviços
de saúde cujos fluxos já foram definidos, há modelos de documentos e
listas de verificação (checklists) para serem utilizadas nos pontos de
controle, os quais foram revistos há menos de dois anos.

b) Monitorar e avaliar processo de acordo com terceiros para prestação
de serviços de saúde
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A responsabilidade pelo monitoramento do processo de acordo com
terceiros para prestação de serviços de saúde foi definida há mais de
oito anos. Indicadores a serem monitorados no processo de acordo com
terceiros para prestação de serviços de saúde não estão estabelecidos
para todos os contratos. Apenas contratos com Organização Social ou
hospitais têm indicadores específicos, os quais são mensurados no
mínimo bimestralmente e utilizados para pagamento dos serviços e
outras tomadas de decisão.

c) Implantar controles para cada um dos acordos com terceiros para
prestação de serviços de saúde
   
Embora a necessidade de firmar acordos com terceiros para prestação
de serviços de saúde seja respaldada pelo levantamento das
necessidades do serviço, nem sempre há estudos apontando qual a
modalidade mais vantajosa de acordo (por exemplo, contrato
administrativo, convênio, termo de parceria, contrato de gestão etc.). As
necessidades do serviço são baseadas principalmente na fila de espera,
que é pública e transparente.

Mais de 75% dos termos contratuais de cada um dos acordos estão
assinados. Descrições quantitativas e cláusulas com requisitos de
qualidade para os serviços de saúde são parte integrante de mais de
75% dos acordos firmados. Para 75% ou mais dos acordos/contratos os
preços dos serviços estão dentro da faixa praticada no mercado. 
 Indicadores, como os de qualidade, produtividade e prazos, para cada
acordo firmado estão estabelecidos em menos de 75% dos termos
contratuais, sendo mensurados pelo menos a cada bimestre e
considerados em tomadas de decisão.

.
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Componente Processos de Apoio - Orçamento e Finanças (PrOF)
     
O componente Processos de Apoio-Orçamentário e Finanças envolve o
planejamento orçamentário e abertura de créditos adicionais, a
execução financeira e o controle do fundo municipal de saúde. Um
processo orçamentário-financeiro sólido tende a resultar em
orçamentos confiáveis e prudentes, e em uma gestão de finanças
assentada em controles úteis para a tomada de decisão. 

Para a avaliação do componente Processos de Apoio-Orçamento e
Finanças, o instrumento utilizado dividiu o componente em 03 práticas e
11 itens de controle. Os resultados globais obtidos no âmbito da SMS,
considerando a avaliação da gestão técnica, estão detalhados conforme
as práticas avaliadas.

a) Estabelecer processo orçamentário e financeiro
 
As atividades do processo orçamentário e financeiro e seu fluxo não
estão estabelecidos, embora muitos processos estejam mapeados. Os
atores responsáveis pelas atividades do processo orçamentário e
financeiro, são conhecidos institucionalmente, mas não estão listados
formalmente. Modelos de documentos do processo orçamentário e
financeiro não estão estabelecidos e não há lista de verificação
(checklists) para serem utilizadas nos pontos de controle do processo
orçamentário e financeiro.

b) Monitorar e avaliar processo orçamentário e financeiro
 
A responsabilidade pelo monitoramento do processo orçamentário e
financeiro não está definida. Os indicadores que serão monitorados no
processo orçamentário e financeiro não estão estabelecidos e portanto
não são mensurados e assim os resultados da avaliação dos
indicadores do processo orçamentário e financeiro não podem ser
utilizados para tomada de decisão. As Assessorias Orçamentária e
Financeira se responsabilizam pelo monitoramento dos processos
orçamentário e financeiro dentro da SMS de Florianópolis, apesar de não
serem oficialmente reconhecidas no organograma institucional. 

.
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c) Monitorar e avaliar o fundo de saúde
 
A responsabilidade pelo acompanhamento da disponibilidade e
aplicação dos recursos do fundo de saúde está definida há mais de dois
anos na SMS. A disponibilidade e aplicação dos recursos do fundo de
saúde são acompanhados mensalmente, inclusive quanto à vinculação
de sua aplicação. E os resultados do acompanhamento da
disponibilidade e aplicação dos recursos do fundo de saúde são
utilizados para tomada de decisão quadrimestralmente. 

Componente Pessoas (PE)
 

A gestão de pessoas se caracteriza por um conjunto de políticas e
práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a
organização e as pessoas para que ambas possam realizá-las ao longo
do tempo. As práticas avaliadas nesse componente abordam o sistema
de trabalho da entidade, o desenvolvimento profissional e a qualidade de
vida da força de trabalho.

Para a avaliação da Gestão de Pessoas, o instrumento utilizado dividiu o
componente em 07 práticas e 43 itens de controle. Os resultados
globais obtidos no âmbito da SMS, considerando a avaliação da gestão
técnica e dos trabalhadores, estão detalhados conforme as práticas
avaliadas.

a) Adotar código de ética e conduta que defina padrões de
comportamento dos gestores e colaboradores da secretaria de saúde

As duas primeiras práticas avaliadas no mecanismo gestão de pessoas
envolvem a adoção de código de ética e conduta que defina padrões de
comportamento dos gestores e colaboradores da secretaria de saúde,
assim como estabelecimento de mecanismos de controle para evitar
que conflitos de interesse influenciem as decisões dos gestores da
secretaria de saúde. Em relação ao código de ética, há no estatuto do
servidor um capítulo que trata do regime disciplinar com diversas
normas e sanções para o exercício da função pública, assinado no
momento da posse do servidor. Apesar disso, não há ações de divul-
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divulgação e promoção do conhecimento do código de ética e de
conduta para seu público alvo e nem mecanismos efetivos de
monitoramento e avaliação do comportamento do agente público na
instituição. 

b) Estabelecer mecanismos de controle para evitar que conflitos de
interesse influenciem as decisões dos gestores da secretaria de saúde

Da mesma forma ainda não existem mecanismos internos que
estabeleçam a obrigatoriedade de os gestores da secretaria de saúde
declararem impedimento para tomar decisões quando há aspectos que
possam conduzir a conflitos de interesses (por exemplo, empregos
atuais e anteriores, candidaturas a cargos eletivos, atividades políticas
nos últimos cinco anos), exceto em algumas áreas isoladas como no
setor de fiscalização da vigilância sanitária.

c) Dispor de força de trabalho suficiente

Quanto à prática relacionada ao monitoramento e disponibilização de
força de trabalho suficiente para a execução das ações e serviços da
SMS, tanto quantitativa como qualitativamente, há experiências isoladas
dentro da instituição. A quantidade da força de trabalho é apresentada
quadrimestralmente, mas a qualificação não é acompanhada e não há
sistematização institucional para o levantamento de necessidades da
força de trabalho.

d) Desenvolver lideranças

A SMS também avalia que não há um processo robusto de
desenvolvimento de liderança institucional, sendo detectada fragilidade
de programas de treinamento e desenvolvimento de perfis profissionais
de liderança nos setores técnicos de gestão e da assistência. Algumas
experiências institucionais como parceria prévia com a UDESC para
curso de desenvolvimento gerencial ocorreram há mais de 5 anos, mas
atualmente apenas algumas ações isoladas oferecidas por instituições
externas à SMS, como, por exemplo, curso para gerentes de APS
organizado pelo Ministério da Saúde, estão em andamento na
instituição. Adicionalmente, os perfis profissionais desejáveis ou neces- 
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sários aos gestores não estão descritos e não há critérios de seleção
definidos para a ocupação de cargos de gestão.

e) Avaliar e reconhecer o desempenho das pessoas

Para a força de trabalho em atuação na SMS não há processos ativos de
avaliação e reconhecimento do desempenho das pessoas, seja no
âmbito dos trabalhadores da assistência como para os das equipes
técnicas da gestão. Não há definição ou avaliação de metas de
desempenho individual ou em equipe para os trabalhadores das áreas
técnicas de gestão e da assistência de forma global na instituição,
exceto para a área de vigilância sanitária. O Programa Municipal de
Acreditação estabelecia metas para desempenho em equipe no âmbito
da atenção primária, mas o mesmo encontra-se suspenso desde o início
da pandemia da COVID-19.

f) Promover a aprendizagem contínua
 
Finalizando a avaliação do mecanismo gestão de pessoas foram
avaliados vários itens de controle referentes à promoção da
aprendizagem contínua e gestão do conhecimento institucional. As
necessidades de capacitação em atenção à saúde estão descritas e
foram mapeadas por meio de oficinas em Unidades de Saúde e alguns
setores da gestão. A partir do mapeamento iniciou-se a construção de
planos de educação permanente para todas as Unidades assistenciais.
Ao todo, 27 Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
e 1 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tiveram o plano construído,
porém ainda não efetivado. 

g) Realizar gestão do conhecimento (de outras formas que não por
treinamentos)

A instituição também reconhece várias iniciativas de documentação e
registro do conhecimento gerado institucionalmente, assim como,
treinamento e orientação em relação ao compartilhamento e difusão de
conhecimento entre os trabalhadores, sobretudo da área assistencial.



64

Componente Informação e Conhecimento (IC)
 
Informação e conhecimento diz respeito à implementação de práticas que
contribuem diretamente para a disponibilização sistemática de informações
atualizadas, precisas e seguras aos usuários.

A informação, oriunda do dado, é um recurso essencial e necessário para o
planejamento estratégico organizacional, pois sem informação não será
possível elaborar, gerir e implementar planos. O conhecimento que
complementa a informação com valor relevante e propósito definido é outro
recurso imprescindível para elaboração de qualquer projeto, seja implícito,
definido como percepções humanas, ou inferências computacionais.

Para a avaliação do componente Informação e Conhecimento, o instrumento
utilizado dividiu o componente em 04 práticas e 19 itens de controle. Os
resultados globais obtidos no âmbito da SMS, considerando a avaliação da
gestão técnica, estão detalhados conforme as práticas avaliadas.

a) Utilizar sistemas de informação

Os processos que dependem do apoio de sistemas de informação estão
listados, porém foram revistos há mais de dois anos, e os sistemas de
informação necessários estão disponíveis para até 75% desses processos.
Como exemplo de sistemas que precisam ser desenvolvidos, temos o
Sistema de Gestão Acadêmica da Escola de Saúde Pública, o Sistema de
Teleatendimento e o Sistema de Custos.
A infraestrutura de tecnologia de informação para executar as atividades
necessárias na SMS está disponível em, pelo menos, 75% dos setores.
Considera-se que, atualmente, os sistemas de informação em uso não são
úteis e suficientes, como, por exemplo, o sistema de rastreabilidade e o
sistema de solicitação do almoxarifado, que necessitam de melhorias. A
comunicação com o usuário também precisa ser aperfeiçoada nos sistemas
atuais.
Ressalta-se que 75% ou mais das informações contidas nos sistemas de
informação são íntegras, confiáveis, atualizadas e disponíveis em formato
aberto, entretanto, as informações contidas nos sistemas não são
integradas, impossibilitando a efetiva comunicação entre os subsistemas de
saúde.
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Na grande maioria dos casos, a avaliação da adequação dos sistemas de
informação oferecidos pelo Ministério da Saúde precede a decisão de utilizar
outros sistemas na SMS.

b) Utilizar comunidades de práticas

 Comunidades de práticas de gestão e de atenção à saúde não estão disponíveis
aos colaboradores da Secretaria de Saúde, porém foram citados alguns
movimentos iniciantes na Rede, como o Grupo de formação de gerentes em
Unidades da Atenção Primária que recebem os residentes em Preceptoria e
Gestão da SMS.

c) Patrocinar a inovação

 A inovação não é reconhecida como um valor da Secretaria de Saúde, sendo que
ações e ideias inovadoras não recebem reconhecimento e mecanismos para
estímulo à inovação não estão estabelecidos. Pesquisas ou projetos inovadores
não são patrocinados.

d) Apurar e controlar custos

 O Núcleo de Economia da Saúde (NES) está estabelecido na SMS há menos de
quatro anos e estudos econômicos são realizados sob demanda. Até 75% dos
recursos humanos, em quantidade e com a qualificação adequada, para apoiar
as atividades do NES estão disponíveis. A gestão de custos não está implantada
nos estabelecimentos de saúde.
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Percepção dos trabalhadores sobre o componente Pessoas

A versão para trabalhadores do instrumento para avaliação do componente
gestão de pessoas na SMS foi respondida por trabalhadores de 39 unidades de
trabalho, entre setores da gestão e unidades assistenciais. A consolidação dos
questionários respondidos mostra alinhamento da percepção dos trabalhadores
à avaliação realizada pelos setores da gestão para a maior parte dos itens de
controle. Cabe destaque aqui a percepção por parte de cerca de 50% dos
respondentes de que não há execução de planos de educação permanente em
atenção à saúde na saúde e 59% dos respondentes de que não há execução de
planos de educação permanente em gestão. 

Dentre os comentários livres destacam-se alguns registros recorrentes sobre a
falta de valorização profissional para os assistentes administrativos da SMS e a
lembrança, também discutida durante a oficina intersetorial, do prêmio de boas
práticas, extinto há 4 anos, como uma boa prática de processo de gestão e
compartilhamento do conhecimento institucional e valorização de iniciativas de
inovação dos trabalhadores em seus processos assistenciais e de gestão.

 
Percepção dos trabalhadores sobre o componente Informação e Conhecimento
(IC)

 
Pode-se dizer que trabalhadores de todos os níveis de unidades envolvidas com
o processo de informação e conhecimento responderam a avaliação. As
avaliações realizadas pelos trabalhadores da rede foram, em suma, similares às
da gestão, com exceção do seguinte item: 66,7% dos respondentes não
consideram as informações contidas nos sistemas de informação íntegras,
confiáveis, atualizadas e disponíveis em formato aberto.

Destacamos, também, algumas das considerações trazidas pelos trabalhadores
em suas avaliações, em que pontuam algumas necessidades: maior
investimento em inovação, principalmente para a melhoria do processo de
trabalho nas unidades assistenciais; maior investimento em equipamentos
tecnológicos para as equipes; e realização de parceria com startups do
município para desenvolvimento de sistemas de informação de qualidade.
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5. DEMANDAS APRESENTADAS PELO CONTROLE SOCIAL (PARTE IV)

 

Com o objetivo de complementar a análise da situação de saúde do município sob
a perspectiva do controle social, o Conselho Municipal de Saúde construiu um
instrumento específico para avaliação de algumas dimensões relacionadas
sobretudo à estrutura física, insumos, equipamentos e recursos humanos;
suficiência de serviços na APS e demais pontos de atenção da rede; e percepção
da qualidade do atendimento ao cidadão. O instrumento foi disponibilizado por
meio de formulário eletrônico amplamente divulgado para os Conselhos Locais de
Saúde (CLS) de Florianópolis. Dos 49 Centros de Saúde do município, 41
possuem CLS ativo e em funcionamento. Destes, 40 responderam ao formulário
enviado e a síntese de seus resultados pode ser conferida abaixo conforme as
dimensões de análise previamente definidas.
 
ESTRUTURA FÍSICA DOS CS
95,0% dos CLS consideram que o Centro de Saúde de sua área de referência
necessita de melhorias/reformas na estrutura física. Foi solicitada avaliação dos
diferentes espaços (externos e internos dos CS) e apenas os consultórios
odontológicos foram classificados como BOM por mais de 50,0% dos CLS. Todos
os demais espaços foram classificados majoritariamente como REGULAR ou
RUIM: Rampas (56,5%); Recepção (55,0%); Sala de Espera (55,0%);
Consultórios médicos (60,0%); Consultórios de Enfermagem (52,5%); Demais
Sala de Atendimento (60,0%); Banheiros (52,5%); Farmácia (52,5%).

CONDIÇÃO DA MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS DOS CS
87,5% dos CLS consideram que o Centro de Saúde de sua área de referência
necessita de melhorias/reformas na mobília e equipamentos. Foi solicitada
avaliação dos equipamentos e mobília nos diferentes espaços de atendimento.
Novamente os consultórios odontológicos foram melhor avaliados com 52,5% dos
CLS classificando mobília e equipamentos como BOM. Nos demais espaços, a
mobília e os equipamentos foram classificados majoritariamente como REGULAR
ou RUIM: Recepção (55,0%); Sala de Espera (60,0%); Consultórios médicos
(57,5%); Consultórios de Enfermagem (60,0%), Demais Sala de Atendimento
(60,0%); Banheiros (60,0%); Farmácia (55,0%).
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DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO E MEDICAMENTOS
NOS CS
A maioria dos CLS avaliaram como boa a disponibilidade de materiais para
atendimento nos consultórios médicos (62,5%) e odontológicos (60,0%). A
disponibilidade nos consultórios de enfermagem foi avaliada como boa por 50,0%
dos CLS e nos demais atendimento por 45,0%. 
A disponibilidade de medicamentos em quantidade e tipo para atender as
necessidades da população da área de abrangência foi considerada insuficiente
por 60,0% dos CLS. Ressalta-se que a falta de medicamentos nos Centros de
Saúde assim como a necessidade de ampliação da lista de medicamentos da
REMUME foi uma demanda recorrente nos formulários respondidos.
 
LOCALIZAÇÃO E ACESSO AOS CS
A localização dos CS foi considerada satisfatória pela maioria dos CLS sendo
centralizada no bairro e com acesso facilitado via transporte coletivo. Porém,
destaca-se a necessidade de colocar placas de sinalização no bairro orientando a
localização do CS por 92,5% dos CLS. 70,0% dos CLS avaliaram a localização
com nota igual ou superior a 7,0 em uma escala de zero a dez.
Quanto ao horário de funcionamento dos CS, 57,5% abrem das 7:00 às 19:00h;
37,5% das 7:00 às 17:00h e dois das 8:00 às 17:00h. Nenhum CS interrompe o
atendimento no horário do almoço e o horário das equipes não coincide com o de
funcionamento do CS em 72,5% dos casos. Sala de vacina e consultórios
odontológicos são os espaços que não começam a funcionar logo quando abre o
CS e finalizam suas atividades antes do fechamento dos CS. 70,0% dos CLS
avaliaram o horário de funcionamento com nota igual ou superior a 8,0 em uma
escala de zero a dez.

SOBRE AS EQUIPES DE SAÚDE: COMPOSIÇÃO, SUFICIÊNCIA E OS
SERVIÇOS PRESTADOS NA APS
A maioria dos CS (67,5%) possui até 3 Equipes de Saúde da Família. Equipes de
Saúde Bucal foram indicadas em 3 CS. Na maioria dos locais (57,5%) as equipes
estavam incompletas. Dentre os profissionais listados com maior deficiência
estão: ACS, CD e equipe auxiliar e médicos, mas também foram citados técnicos
administrativos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e profissionais da equipe
multiprofissional. 
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Além do déficit de profissionais nas equipes existentes, 82,5% dos CLS
consideram que o número de equipes existentes não é suficiente para atender a
demanda da população da área de abrangência, com destaque para a
reivindicação de ampliação das ESB e número de ESF. 
O atendimento prestado nos CS foi classificado como Bom na maioria dos locais.
O atendimento de enfermagem, do médico, vacinação, curativo e farmácias foram
avaliados como Bom por 80% ou mais dos CLS. Nos casos em que a avaliação
não foi boa, destaca-se a necessidade de melhoria em aspectos específicos como
treinamento dos atendentes administrativos para uma melhor comunicação com
os usuários; retorno das atividades dos Agentes Comunitários junto à
comunidade; e adequação do quadro de equipes de saúde bucal.

SOBRE OS ATENDIMENTOS PRESTADOS EM OUTROS PONTOS DA REDE
DE ATENÇÃO

Avaliação do Tempo de Espera
Os CLS avaliaram como Regular ou Ruim o tempo de espera dos serviços
prestados em outros pontos da Rede de Atenção: UPAs (75,0%); Especialidades
Médicas das Policlínicas (90,0%); Especialidades Médicas de outros locais
(85,0%); Especialidades Odontológicas (82,5%); CAPS (62,5%).

Avaliação do atendimento
O atendimento dos demais serviços da rede de atenção foram avaliados
majoritariamente como Regular ou Ruim: UPAs (55,0%); Especialidades Médicas
das Policlínicas (45,0%); Especialidades Médicas de outros locais (55,0%);
Especialidades Odontológicas (42,5%); CAPS (40,0%).

Avaliação da capacidade de resolução dos serviços
Os CLS avaliaram como pouco resolutivos os serviços. Em uma escala de zero a
dez, apenas 37,5% dos CLS deram nota igual ou superior a 7,0.

Avaliação do tempo de espera dos serviços de apoio e diagnóstico
Com exceção dos exames laboratoriais que foram avaliados como Bom por 65,0%
dos CLS, os demais tipos de serviços de apoio e diagnóstico foram avaliados
como Regular ou Ruim: Radiologia Odontológica (55,5%), Radiologia Geral
(52,5%), Mamografia (60,0%), Ultrassonografia (85,0%), Tomografia (80,0%) e
Ressonância Magnética (85,0%).
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O documento síntese dos resultados obtidos pelo instrumento construído pelo
Conselho Municipal de Saúde levantou inúmeras importantes demandas
específicas de vários centros de saúde e o registro completo das demandas será
disponibilizado à gestão dos serviços assim como utilizado nas etapas posteriores
de construção do Plano Municipal de Saúde. Assim como as demandas, o
documento também elaborou uma lista de sugestões de ações no enfrentamento
dos problemas levantados pelos Conselhos Locais. Essas sugestões serão
disponibilizadas a posteriori na etapa de elaboração dos objetivos e metas para o
Plano.
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 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo a análise da situação de saúde (ASS) uma etapa primordial na
elaboração do Plano de Saúde 2022-2025, o conteúdo aqui apresentado
buscou elencar os principais problemas de saúde da população e dos serviços
de saúde de Florianópolis com o objetivo de subsidiar a definição de políticas e
prioridades de ação. 

Os dados socioeconômicos e demográficos apresentados na primeira parte
são importantes para compreensão do ambiente no qual o Sistema de Saúde
de Florianópolis está inserido e das necessidades às quais precisará
responder. Ficou evidente que a SMS terá nos próximos anos o desafio de
buscar financiamento compatível com uma rede de atenção à saúde
estruturada e adequada ao aumento da população dependente do SUS,
ocasionada pela queda percentual da população que tem plano de saúde.
Soma-se a isso, o aumento das necessidades em saúde decorrente do
aumento da carga de doenças transmissíveis e não transmissíveis e por
causas externas, todas potencializadas pelas questões econômicas e sociais
advindas da crise e acentuadas pela pandemia.

Os dados relacionados aos condicionantes de saúde correspondem ao estilo
de vida e adoção ou não de hábitos saudáveis dos cidadãos de Florianópolis.
Apesar de Florianópolis se destacar positivamente em relação a outras
capitais quanto à frequência de atividades físicas, adoção de alimentação
saudável e hábito de não fumar, ainda se reconhece a necessidade de
implementar políticas públicas intersetoriais que busquem regulamentar,
incentivar e promover tais hábitos ou comportamentos saudáveis.

A rede física de atenção à saúde de Florianópolis é composta por 65 unidades
de saúde, que estão sob gestão da administração direta, onde atuam
aproximadamente 2.500 trabalhadores, além de uma Unidade de Pronto
Atendimento gerida por uma organização social. Enquanto o serviço de
atendimento clínico e pré-clínico, Alô Saúde, é prestado por uma empresa
contratada pela Secretaria de Saúde. Procedimentos, exames e consultas que
precisam ser complementados para atender as necessidades em saúde, são
realizados por clínicas, laboratórios e hospitais credenciados. 
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Ao analisar os indicadores de saúde Florianópolis destaca-se no cenário
nacional com relação ao indicador proxy de avaliação do sistema de saúde,
que é a taxa de mortalidade infantil que há mais de uma década tem ficado
abaixo de dez óbitos para cada mil nascidos vivos. 

Entretanto, a piora de indicadores de pactuação interfederativa que refletem
diretamente os serviços de atenção à saúde torna evidente a necessidade da
gestão municipal revisar suas diretrizes e estratégias, no âmbito da gestão e
atenção.

O aumento das internações por condições sensíveis à atenção primária
reforça essa preocupação. Os indicadores relacionados às ações de vigilância
em saúde, embora tenham tido, historicamente, destaque pelos seus
excelentes resultados, no ano de 2020, devido à prioridade que a pandemia
exigiu da equipe da vigilância, uma piora foi observada. 

É imperativa a necessidade de se avaliar a estrutura, financiamento e também
os processos de trabalho de todas as unidades de saúde de Florianópolis de
forma que se consiga de forma eficiente, adaptar e responder em rede, às
necessidades de saúde da população neste cenário complexo de pandemia,
alcançando assim os melhores resultados em saúde. 

Na terceira parte, que contemplou a autoavaliação institucional, é possível
observar a maturidade da Secretaria de Saúde com relação a Governança e
Gestão. Em uma análise global, dos 355 itens de controle têm-se 161 (45%)
plenamente executados, enquanto 73 (21%) são parcialmente executados e
121 (34%) ainda estão a ser implementados. 

A avaliação da Governança da SMS, analisada sob a perspectiva dos
mecanismos liderança, estratégia e controle, mostra avanços importantes já
conquistados como a estruturação do Conselho de Saúde; diretrizes, objetivos
e metas devidamente documentados; mecanismos de escuta dos cidadãos
implantados; monitoramento de indicadores e prestação de contas
quadrimestral; e auditoria interna implantada. Alguns dos desafios que ainda
permanecem são: descrição dos perfis profissionais para oportunizar seleção
e capacitação dos cargos da alta administração, adoção de um código de
ética e conduta, bem como a realização de gestão de risco na SMS. 
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A avaliação da Gestão da Saúde da SMS foi analisada segundo dois
mecanismos: gestão da atenção à saúde e a gestão administrativa. 

Os resultados da avaliação da gestão da atenção à saúde foram
favoráveis, uma vez que demonstraram que 84% dos itens de controle
almejados estavam implementados, sinalizando possível maturidade dos
processos e das práticas de gestão nessa área, ainda que haja práticas a
serem implementadas como adequação quantitativa e qualitativa do
quadro de pessoal, melhoria dos processos de comunicação internos da
SMS, estabelecimento do plano de vigilância de doenças crônicas,
descrever as funções críticas da gestão de medicamentos e publicar as
diretrizes de atuação da atenção especializada e assistência farmacêutica. 

Por outro lado, a gestão administrativa é impactada pelo fato de não ter
plena autonomia sobre alguns processos, que são vinculados com outras
secretarias, fazendo com que a SMS tenha apenas 45% de itens de
controle implementados, expressa a necessidade da instituição em
aperfeiçoar os processos e práticas desse mecanismo, sejam orçamento,
finanças, pessoas, informação e/ou conhecimento. As práticas
identificadas como prioritárias para implementação são: instituições dos
setores administrativos no organograma oficial da SMS, mapeamento dos
processos com a devida identificação dos atores responsáveis, definição
de indicadores de monitoramento e avaliação dos processos de forma que
seja possível aperfeiçoá-los, levantamento sistematizado da necessidade
de recomposição da força de trabalho, desenvolvimento de lideranças,
avaliação de desempenho dos servidores, utilização de comunidades
práticas e implementação do plano de educação permanente. 

Finalmente, almeja-se que as análises e problemas aqui apresentados 
 juntamente com as propostas da X Conferência Municipal de Saúde
possam inspirar e nortear as próximas etapas de elaboração do Plano de
Saúde 2022-2025 de Florianópolis, e em instância maior, que direcione os
esforços para vencer as fragilidades institucionais ainda presentes na
busca de um sistema de saúde ainda mais qualificado.
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SÍNTESE DA CONSULTA AOS CLS DE FLORIANÓPOLIS PARA 
SUBSIDIAR O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025 

TOTAL DE CLS PARTICIPANTES: 40 (em anexo) 

Período de Aplicação do Questionário: Junho e Julho 2021 

 

1. ESTRUTURA FÍSICA DOS CS 

95,0% dos CLS consideram que o Centro de Saúde necessita de 

melhorias/reformas na estrutura física. Foi solicitada avaliação dos diferentes 

espaços (externos e internos dos CS) Apenas os consultórios odontológicos 

foram classificados como BOM por mais de 50,0% dos CLS. Todos os demais 

espaços foram classificados majoritariamente como REGULAR ou RUIM: 

Rampas (56,5%); Recepção (55,0%); Sala de Espera (55,0%); Consultórios 

médicos (60,0%); Consultórios de Enfermagem (52,5%), Demais Sala de 

Atendimento (60,0%); Banheiros (52,5%); Farmácia (52,5%). 

Dentre as solicitações de melhorias na estrutura física dos CS destacam-se: 

• Ampliação de estacionamento ou disponibilidade de espaço físico 
externo para estacionamento do CS; 

• Estacionamento demarcado e sinalizado, com vagas exclusivas para 
usuários; 

• Disponibilidade de espaço físico suficiente e adequado para atividades 
individuais e coletivas; 

• Disponibilidade de espaço físico adequado para almoxarifado, copa, 
farmácia; 

• Ampliação do número de banheiros em quantidade suficiente para 
consultórios de enfermagem, profissionais e usuários; e disponibilidade 
de banheiro adaptado para portadores de deficiência; 

• Disponibilidade e manutenção do espaço físico externo para construção 
de hortas, quintais orgânicos; 

• Reparo no muro externo e disponibilidade de portões para cercar a horta 
e manter a segurança no espaço físico em torno da unidade; 

• Melhoria na acessibilidade (disponibilidade de rampas de acesso com 
largura e nível adequados, corrimão, piso tátil, calçadas em nível 
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adequado e livre de obstáculos, escada e piso antiderrapante, 
manutenção de bueiros para evitar alagamentos); 

• Portas (entrada, consultórios, banheiros, salas) com largura adequada 
para cadeirantes; 

• Janelas em quantidade suficiente para garantir a ventilação adequada 
em todos os ambientes; 

• Disponibilidade de local específico com identificação para cadeirante na 
sala de espera; 

• Disponibilidade de dispenser de álcool na parede e senha de acesso em 
altura adequada para cadeirante; 

• Pintura externa e interna; 
• Manutenção e reparos contra infiltrações; 
• Manutenção na instalação elétrica e disponibilidade de tomadas em 

número suficiente; 
• Reforma no telhado; 
• Disponibilidade de placas de identificação do Centro de Saúde; 
• Disponibilidade de Cobertura na entrada do CS para proteger os 

usuários contra intempéries; 
• Disponibilidade de mais opções de porta de acesso dos usuários ao CS. 

 

2. CONDIÇÃO DA MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS DOS CS 

 

87,5%dos CLS consideram que o Centro de Saúde necessita de 

melhorias/reformas na mobília e equipamentos. Foi solicitada avaliação dos 

equipamentos e mobília nos diferentes espaços de atendimento. Novamente os 

consultórios odontológicos melhor avaliados com 52,5% dos CLS classificando 

mobília e equipamentos como BOM. Nos demais espaços a mobília e os 

equipamentos foram classificados majoritariamente como REGULAR ou RUIM: 

Recepção (55,0%); Sala de Espera (60,0%); Consultórios médicos (57,5%); 

Consultórios de Enfermagem (60,0%), Demais Sala de Atendimento (60,0%); 

Banheiros (60,0%); Farmácia (55,0%). 

 

Quando solicitados a indicar quais melhorias/reformas seriam necessárias os 
CLS indicaram: 

• Disponibilidade de guarda volumes/armário para funcionários; 

• Disponibilidade de macas, maca ginecológica, longarinas e cadeiras 
novas e em quantidade suficiente; 
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• Disponibilidade de macas, maca ginecológica, cadeiras e bancos 
adequados para indivíduos com obesidade; 

• Disponibilidade de balanças e aparelho de pressão com manguito 
adequados para indivíduos com obesidade; 

• Disponibilidade de computadores novos e em quantidade suficiente com 
acesso à internet, impressora, webcam e áudio; 

• Disponibilidade de trocador de fraldas nos banheiros; 

• Disponibilidade de mesas de computador ergonomicamente adequadas; 

• Disponibilidade de armários novos e em quantidade suficiente; 

• Disponibilidade de armários novos e adequados na farmácia para 
armazenar medicamentos; 

• Reparo ou substituição de móveis que estão com portas soltas e 
puxadores quebrados; 

• Instalação de ilhas de atendimento para melhorar a privacidade e 
acessibilidade dos usuários; 

• Disponibilidade de equipamentos e mobília sob medida e em ótimo 
estado de conservação nos consultórios e demais espaços do CS; 

• Disponibilidade de pias adequadas nos consultórios; 

• Disponibilidade de ar condicionado nos consultórios e na sala de espera; 

• Disponibilidade de bancos na área externa; 

• Disponibilidade de lixeiras na área externa com separação de lixo; 

• Disponibilidade de cadeira odontológica, mobília e equipamentos 
adequados e em quantidade suficiente para consultórios odontológicos; 

• Disponibilidade de aparelhos smatphone em quantidade suficiente; 

• Disponibilidade de sonar em quantidade suficiente;  

• Manutenção de cortinas persianas ou instalação de películas; 

• Manutenção de ar condicionado;  

• Disponibilidade de televisão e wifi na sala de espera. 

• O CS necessita de 2 SONAR e otoscópios novos e pilhas. Falta foco de 
luz de qualidade para coleta de preventivo 
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3. DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO E 
MEDICAMENTOS NOS CS 

 

Maioria dos CLS avaliaram como boa a disponibilidade de materiais para 
atendimento nos consultórios médicos (62,5%) e odontológicos (60,0%). A 
disponibilidade nos consultórios de enfermagem foi avaliada como boa por 
50,0% dos CLS e nos demais atendimento por 45,0%.  

A disponibilidade de medicamentos em quantidade e tipo para atender as 
necessidades da população da área de abrangência foi considerada como 
insuficiente por 60,0% dos CLS.  

Os conselheiros destacaram os seguintes pontos na questão dos 
medicamentos: 

 

• É recorrente a falta de medicamentos na unidade e a orientação para 
que os usuários adquiram por conta própria. Isso não pode acontecer. 
Devem ser tomadas medidas para o abastecimento continuado e 
suficiente. Em caso de desabastecimento deve ser assegurado o acesso 
em outro CS. Jamais orientada a aquisição por conta própria. 

• Fornecimento de medicamentos próximo ao prazo de validade e fora das 
especificações técnicas. Melhorias no processo de recebimento dos 
medicamentos com controle de prazo de validade e que esteja dentro 
das especificações licitadas quando da entrega pelos fornecedores 

• Melhorar o processo de distribuição de medicamentos, assegurando 
quantidade solicitada e tb em alguns CS ampliar a farmácia para que o 
estoque seja compatível com a demanda ou mudar o cronograma e 
periodicidade de distribuição. Atualmente a sala é pequena 

• Falta de preservativos masculinos, gel lubrificante, contraceptivos (via 
oral e injetável). O município precisa assegurar o abastecimento desse 
item com a máxima urgência, a despeito do não envio pelo MS; 

• Aumentar a solicitação de adesivos de nicotina para o tratamento do 
tabagismo  

• Aumento da oferta das medicações/insumos de uso contínuo/doenças 
crônicas com falta recorrente nos CS como insulina, agulhas de canetas 
de insulina; medicamentos de pressão arterial 

• Descentralizar distribuição de medicamentos especializados. Atualmente 
está concentrada no Continente.  

• Retorno dos farmacêuticos para melhorar o acesso e dispensação de 
medicamentos controlados nos CS, como anteriormente 

• Aumentar oferta da lista de medicamentos para os usuários. Falta 
medicamentos importantes como antibióticos, omeprazol, hipogloss, 
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dramin, falta de ataduras para atendimentos de enfermagem, não tem 
colírios para catarata (rever a possibilidade de incluir na REMUME), 
Medicamentos para puérperas, Ranitidina e Dimenidrinato. 

 

4. LOCALIZAÇÃO E ACESSO AOS CS 

A localização dos CS foi considerada satisfatória pela maioria dos CLS sendo 
centralizada no bairro e com acesso facilitado via transporte coletivo. Porém 
com necessidade de colocar placas de sinalização no bairro  orientando a 
localização do CS  por 92,5% dos CLS. 70,0% dos CLS avaliaram a localização 
com nota igual ou superior a 7,0 em uma escala de zero a dez.  

Quanto ao horário de funcionamento 57,5% abrem das 7:00 às 19:00; 37,5% 
da 7:0 às 17:00 e dois CS das 8:00 às 17:00h. Nenhum CS interrompe o 
atendimento no horário do almoço e o horário das equipes não coincide com o 
de funcionamento do CS em 72,5% dos casos. Sala de vacina e consultórios 
odontológicos são os espaços que não começam a funcionar logo quando abre 
o CS e finalizam suas atividades antes do fechamento dos CS. 70,0% dos CLS 
avaliaram o horário de funcionamento com nota igual ou superior a 8,0 em uma 
escala de zero a dez. 

Dentre os fatores que levam ao não funcionamento integral dos Cs com suas 
equipes destaque para: 

• As equipes intercalam seus horários de trabalho para manter o CS 
aberto 10 horas/dia, sendo que a jornada de cada profissional é de no 
máximo 8 horas; 

• Os profissionais fazem horários diferenciados (alguns são 40h e outros 
30h). Portanto, apesar do CS permanecer aberto, o atendimento não é 
pleno durante todo o tempo de abertura na maioria das unidades. 

• Muitos CS relataram equipes incompletas, obrigando a ter um 
revezamento dos profissionais na grade de horários para compor o 
horário de funcionamento da unidade; 

• Equipes de Saúde Bucal incompletas, deixando períodos do dia sem 
atendimento de odontologia no CS;  

• A pandemia deslocou profissionais para os pontos de vacinação e as 
gestantes estão em tele trabalho, desfalcando as equipes nos CS; 

• As equipes fazem horários flexíveis para manter cobertura de 
atendimento durante o horário das 7h às 19h. Realizando atendimento 
presencial e tele atendimento. 

 

Os CLS que avaliaram com nota inferior a 6,0 no horário de funcionamento, 
solicitaram: 

• O conselho local de saúde gostaria da ampliação do horário para às 
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19h00 com a finalidade de melhor atender a comunidade. Observação: 
serviços de vacina funcionam 1x por semana apenas às quartas-feiras das 
09:00 às 16:00 horas. Nos outros dias a vacinação funciona em outro CS. 
Os serviços de odontologia Tb estão sendo realizados em outro CS 

• Funcionamento das 7h às 19h, porém, há a necessidade de mais 
profissionais para tal (médico, enfermeiro. técnico de enfermagem, 
administrativo). 

• Das 7h às 19h, com necessidade de completar as equipes existentes e 
mais uma ESF e ESB. 

• Melhor horário de atendimento para a população seria das 07h às 19h. 

• Das 7 às 17h com as equipes completas com os profissionais em todo o 
horário de atendimento 

• A comunidade quer a ampliação do horário para 07h às 19h. Pois a 
população trabalha e não consegue chegar a tempo. 

• Se faz necessário que os profissionais do CS cumpram o horário de 
funcionamento. 

• O CS tem o horário das 7h as 19h mas não tem profissionais suficiente 
para manter os serviços em toda a carga horária. fazem revezamento. O 
CS abre as 7h - dás 7h as 8h é só acolhimento. Demais serviços 
começam depois das 8h 

 

5. SOBRE AS EQUIPES DE SAÚDE: COMPOSIÇÃO SUFICIÊNCIA E OS 
SERVIÇOS PRESTADOS na APS 

A maioria dos CS (67,5%) possui até 3 ESF. ESB foram indicadas em 3 CS. Na 

maioria dos locais (57,5%) as equipes estavam incompletas. Dentre os 

profissionais listados com maior deficiência estão ACS, CD e equipe auxiliar, e 

médicos. Tb foram citados técnicos administrativos, técnicos de enfermagem, 

enfermeiro de profissionais da equipe multiprofissional. Além do déficit de 

profissionais nas equipes existentes, 82,5% dos CLS consideram que o número 

de equipes existentes não é suficiente para atender a demanda da população 

da área de abrangência, destaque para a reivindicação de ESB e maior número 

de ESF e em alguns locais a demanda é por um novo CS na região para alocar 

as novas equipes e redefinição da população de referência. Também 

necessário assegurar a continuidade do atendimento em período de férias ou 

licença dos profissionais 
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O atendimento prestado nos Cs foi classificado como Bom na maioria do locais. 

O atendimento de enfermagem, do médico, vacinação curativo e farmácias 

foram avaliados como Bom por 80% ou mais CLS. Nos casos em que a 

avaliação não foi boa destaque para necessidade de melhoria nos seguintes 

aspectos:  

• Treinamento dos atendentes administrativos no tocante ao 

relacionamento e tratativa com os usuários,  

• Os Agentes Comunitários devem retornar às atividades junto à 

comunidade e 

• Adequação do quadro odontológico, dentistas e auxiliar. 

 

6. SOBRE OS ATENDIMENTOS PRESTADOS EM OUTROS PONTOS DA 
REDE DE ATENÇÃO 

 

6.1 Avaliação do Tempo de Espera 

Os CLS avaliaram como Regular ou Ruim o tempo de espera dos serviços 

prestados em outros pontos da rede de atenção: UPAs (75,0%); 

Especialidades Médicas das Policlínicas (90,0%); Especialidades Médicas de 

outros locais (85,0%); Especialidades Odontológicas (82,5%); CAPS (62,5%).  

Os CLS apontam para a necessidade de: 

• Agilizar as etapas e o processo de regulação, em especial a estadual, o 

site não disponibiliza a posição do usuário na fila 

• Melhorar o fluxo do encaminhamento e agendamento: capacitação para 

seguir protocolo e evitar encaminhamento desnecessário 

• Ampliar a oferta de serviços nas especialidades da odontologia: 

endodontia, cirurgia, prótese 

• Diminuir tempo de espera nas UPAs,  

• implantação do CAPS 3 ou IV e ampliação do RH nos CAPS (CAPS no 

Norte e no Sul da Ilha), Caps infantil ampliar oferta 
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• Ampliação oferta de especialidades médicas: neurologia, urologia, 

ortopedia, cardiologia, otorrino, oftalmologia, psiquiatria, nefrologia, 

dermatologia, endócrino, reumatologia, ginecologia 

• Ampliação oferta de outras especialidades: fisioterapia, psicologia, 

profissional de educação física 

• Falta de controle e transparência das clínicas terceirizadas, necessário 

acompanhamento da qualidade dos serviços prestados por essas 

clínicas. 

• Quando os profissionais entram em férias ou licença, não são 

substituídos, não tem profissionais para cobrir as licenças, aumentando 

as filas de espera 

6.2 Avaliação do atendimento 

O atendimento dos demais serviços da rede de atenção foram avaliados 

majoritariamente como Regular ou Ruim: UPAs (55,0%); Especialidades 

Médicas das Policlínicas (45,0%); Especialidades Médicas de outros locais 

(55,0%); Especialidades Odontológicas (42,5%); CAPS (40,0%).  

Como aspectos que devem ser melhorados foram apontados: 

• Uniformidade no atendimento e melhor controle de qualidade 

• Melhorar a recepção dos pacientes, e das instalações (higiene dos 

banheiros dos laboratórios credenciados) 

• Melhorar o tempo de entrega dos exames (Hospital de Caridade) 

• Algumas clínicas contratadas não oferecem serviços de qualidade, são 

longe (Continente), não respeitam horário marcado e as consultas são 

rápidas, sem qualidade e pouco resolutivas. As clinicas contratadas não 

dão atenção aos usuários, com problema de atendimento aos telefones. 

Não preenchem corretamente as documentações de retorno para o 

centro de saúde. Melhor acompanhamento e fiscalização na SMS sobre 

essas clínicas 

• Melhorar o atendimento da UPAs  

• Melhorar o mecanismo de referência e contrarreferência e maior 

alinhamento das especialidades com a APS 
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6.3 Avaliação da capacidade de resolução dos serviços 

Os CLS avaliaram como pouco resolutivos os serviços. Em uma escala de zero 

a dez, apenas 37.5% dos CLS deram nota igual ou superior a 7,0 

 

 

6,4  Avaliação do Tempo de Espera serviços de apoio e diagnóstico 

 

A exceção dos Exames laboratoriais avaliados como BOM por 65,0% dos CLS, 

os demais tipos de serviços de apoio e diagnóstico foram avaliados como 

Regular ou Ruim: Radiologia Odontológica (55,5%), Radiologia Geral (52,5%), 

Mamografia (60,0%), Ultrassonografia (85,0%), Tomografia (80,0%), 

Ressonância Magnética (85,0%) 

 

SUGESTÕES 

ampliação do RH existente, implantação de novas equipes, ampliação e 

reformas do espaço físico nos CS, 

aquisição de materiais danificados/precários (cadeiras, mesas etc), 

upgrade dos equipamentos de informática, 

adequação da estrutura e RH dos CS em função do crescimento exponencial 

da população, 

análise e reavaliação dos sistemas implantados pois o sistema CELK continua 

apresentando problemas de lentidão e travamento, 

continuidade e melhorias no atendimento do NASF, 

ampliação e melhorias no serviço de saúde bucal, 

ampliação e melhorias no atendimento psicossocial, 

ampliação de oferta e qualidade nos serviços de imagem (notadamente devido 

ao pós- Pandemia), 
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ampliação dos serviços de laboratório, 

diminuição do tempo de espera entre exames e consultas especializadas, 

garantir a realização de exames, em tempo hábil, aos portadores de câncer, 

melhorar o atendimento de alta complexidade 

 

49 Centros de Saúde 

41 Conselhos Locais de Saúde ATIVOS = 40 QUESTIONÁRIOS 
REALIZADOS  

04 Conselhos Locais de Saúde INATIVOS e 

04 Conselhos Locais de Saúde NÃO EXISTEM 

(Junho/Julho 2021) 

Nº Centro de Saúde DS CLS QUSTIONÁRIOS 
REALIZADOS 

01 CS Agronômica Centro INATIVO NÃO 
02 CS Centro Centro ATIVO SIM 16/07 
03 CS Córrego Grande Centro ATIVO SIM 15/07 
04 CS Itacorubi Centro ATIVO SIM 07/07 
05 CS João Paulo Centro ATIVO SIM 08/07 
06 CS Monte Serrat Centro ATIVO SIM 05/07 
07 CS Pantanal Centro ATIVO SIM 26/06 
08 CS Prainha Centro ATIVO SIM 14/07 
09 CS Saco dos Limões Centro ATIVO  SIM 05/07 
10 CS Saco Grande Centro ATIVO SIM 13/07 
11 CS Trindade Centro ATIVO SIM 23/07 

12 CS Abraão Continente ATIVO SIM 26/07 
13 CS Balneário Continente ATIVO SIM 28/06 
14 CS Capoeiras Continente NÃO EXISTE NÃO 
15 CS Coloninha Continente ATIVO SIM 12/07 
16 CS Coqueiros Continente ATIVO SIM 16/07 
17 CS Estreito Continente ATIVO SIM 30/06 
18 CS Jardim Atlântico Continente ATIVO SIM 13/07 
19 CS Monte Cristo Continente ATIVO SIM 30/06 
20 CS Novo Continente Continente ATIVO SIM 15/07 
21 CS Sapé Continente ATIVO SIM 26/07 
22 CS Vila Aparecida Continente ATIVO SIM 06/07 

23 CS Barra da Lagoa Norte ATIVO SIM 15/07 
24 CS Cachoeira do Bom Jesus Norte ATIVO SIM 15/07 
25 CS Canasvieiras Norte ATIVO SIM 15/07 
26 CS Ingleses Norte ATIVO SIM 30/06 
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27 CS Jurerê Norte ATIVO SIM 09/07 
28 CS Ponta das Canas Norte ATIVO SIM 26/07 
29 CS Ratones Norte ATIVO SIM 06/07 
30 CS Rio Vermelho Norte ATIVO SIM 13/07 
31 CS Santinho Norte NÃO EXISTE NÃO 
32 CS Santo Antônio de Lisboa Norte INATIVO NÃO 
33 CS Vargem Grande Norte ATIVO SIM 23/07 
34 CS Vargem Pequena Norte ATIVO SIM 06/07 

35 CS Alto Ribeirão Sul ATIVO NÃO 
36 CS Armação Sul INATIVO NÃO 
37 CS Caieira da Barra do Sul Sul ATIVO SIM 06/07 
38 CS Campeche Sul ATIVO SIM 08/07 
39 CS Canto da Lagoa Sul ATIVO SIM 06/07 
40 CS Carianos Sul ATIVO SIM 01/07 
41 CS Costa da Lagoa Sul INATIVO NÃO 
42 CS Costeira do Pirajubaé Sul ATIVO SIM 08/07 
43 CS Fazenda do Rio Tavares Sul ATIVO SIM 12/07 
44 CS Lagoa da Conceição Sul NÃO EXISTE NÃO 
45 CS Morro das Pedras Sul ATIVO SIM 01/07 
46 CS Pântano do Sul Sul ATIVO SIM 07/07 
47 CS Ribeirão da Ilha Sul NÃO EXISTE NÃO 
48 CS Rio Tavares Sul ATIVO SIM 28/07 
49 CS Tapera Sul ATIVO SIM 15/07 

 

 

Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis 
Av. Prof. Henrique da Silva Fontes, 6.100 - Trindade 
Florianópolis - SC - CEP 88.036-700 
(48) 3239-1549 | 3239-1580 | WhatsApp 3248-6602 
cms.pmf.sc.gov.br | cmsaude.floripa@gmail.com 
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Tema: “Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS” 

Síntese do Relatório final 

Nosso movimento de construção da 10ª Conferência Municipal de Saúde iniciou com a 
composição de um grupo de trabalho em novembro de 2018, composto por Conselheiros Locais, 
Municipais, profissionais e gestores/prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde - SUS e da 
Secretaria Municipal de Saúde, para efetivar este importante evento em Defesa do SUS. O evento é 
a etapa municipal da 16º Conferência Nacional de Saúde – CNS, que ocorrerá 33 anos depois da 
realização da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, quando a participação social 
também foi um tema em debate. 

O tema central: “Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento 
do SUS” e os três eixos temáticos: I – Saúde como direito; II – Consolidação dos princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS); e III – Financiamento adequado e suficiente para o SUS foram 
debatidos nos eventos de mobilização para a10ª Conferência. Realizamos quatro Pré-Conferências 
Regionais (Norte, Sul, Centro e Continente) e cinco Conferências Livres (Saúde da Mulher, Saúde 
LGBT, Saúde da População Negra, Saúde Mental e Saúde Bucal). 

Das Pré-Conferências Regionais e das Conferências Livres emergiram as propostas que 
foram debatidas nos 9 Grupos de Trabalhos na Conferência, no dia 5 de abril. Após este mosaico de 
construção coletiva e democrática que contou com, 1414 participantes, o trabalho da Comissão de 
Relatoria culminou na apresentação de 58 propostas municipais e de 42 propostas contemplando 
as esferas Estadual e Nacional. No dia 6 de abril, na Plenária Final da 10ª Conferência Municipal de 
Saúde, estas propostas foram submetidas a votação dos delegados dos segmentos de usuários, 
profissionais e gestores/prestadores de serviço do SUS. Foram eleitas 54 propostas municipais e 6 
propostas contemplando as esferas Estadual e Nacional. Também foram eleitos os 12 delegados 
que representarão o município de Florianópolis na 8ª Conferência Estadual de Saúde, no mês de 
Julho/2019. Atendendo os requisitos de paridade a delegação é formada por: 6 delegados usuários 
do SUS; 3 delegados representando os profissionais de saúde; e 3 delegados gestores/prestadores 
de serviço do SUS. 

O Conselho Municipal de Saúde e a Comissão Organizadora agradecem a todas e a todos 
que se evolveram e colaboraram com a realização deste importante evento do calendário do 
controle social. O SUS somos todos nós! 

 
Comissão Organizadora da 10ª Conferência Municipal de Saúde 

 

Propostas Aprovadas na Plenária Final | Âmbito Estadual e Nacional  

Na Plenária Final foram apresentadas 42 propostas contemplando as esferas Estadual e 
Nacional. Estas propostas foram submetidas a votação dos delegados, dos segmentos de usuários, 
profissionais de saúde e gestores/prestadores de serviço da 10ª Conferência Municipal de Saúde 
por meio de cédulas, onde foram escolhidas 6 propostas.  

Proposta 1: Revogar a portaria 3.588 de 2017, que altera a Política da Saúde Mental, e 
promoção de amplo debate público sobre a política em saúde mental, fazendo cumprir a lei 
10.216/2001. E defender a Luta Anti-manicomial: contra a retomada dos manicômios, o tratamento 
desumanizado, a tortura e violência na comunidade terapêutica. (Número original da proposta: 19) 
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Proposta 2: Garantir e fortalecer os espaços e os mecanismos de participação popular para 
o controle social nas três esferas do SUS, com paridade de composição e pluralidade política, 
financiamento adequado e o cumprimento das deliberações das conferências e conselhos de saúde, 
não admitindo a extinção de conselhos já existentes a exemplo do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional. Promover estratégias de educação permanente para conselheiros, como 
forma de auxiliar na tomada de decisões, assim como de divulgação de sua atuação, para maior 
conscientização da sociedade acerca da importância do controle social na saúde. (Número original 
da proposta: 16) 

Proposta 3: Revogar medidas que causam o desmonte do SUS, violam seus princípios e 
comprometem a saúde da população, a exemplo: da transferência da gestão de serviços públicos a 
Organizações sociais; da Reforma da Previdência e da Política Nacional de Saúde Mental; das 
restrições financeiras à manutenção e expansão do SUS (EC 95); do investimento do governo em 
planos privados; dos incentivos financeiros corporativos ou que não beneficiem a todas as 
categorias profissionais; do cerceamento de mecanismos de participação social no âmbito das 
políticas públicas. (Número original da proposta: 9) 

Proposta 4: Fortalecer e ampliar as equipes multiprofissionais de saúde mental na atenção 
básica e garantir a qualificação da Rede de Atenção Psicossocial no estado de Santa Catarina, 
assegurando leitos em saúde mental em hospitais gerais, no Hospital Infantil e no Hospital 
Universitário, garantindo o atendimento do SAMU, priorizando o atendimento à criança e ao 
adolescente. (Número original da proposta: 18) 

Proposta 5: Revogar as portarias que liberam o uso dos agrotóxicos na produção agrícola, 
que são proibidos em outros países e causam consequências nocivas para a saúde da população e o 
ambiente. (Número original da proposta: 24) 

Proposta 6: Revogar a Emenda Constitucional 95 que congela os recursos do SUS por 20 
anos. E apoiar à PEC 373, do Deputado Pedro Uczai, que anula os efeitos da EC 95 de congelamento 
dos investimentos públicos nas áreas de saúde, educação, assistência social e segurança pública. 
(Número original da proposta: 8). 

 

Delegados Eleitos para a 8ª Conferência Estadual de Saúde 

USUÁRIOS DO SUS PROFISSIONAIS DE SAÚDE GESTORES/ PRESTADORES SERVIÇO 

Titulares 
Janaina Conceição Deitos 
Josimari Telino de Lacerda 
Eliana Perpetua de Souza 
Marcos César Pinar 
Vitor Fernando Pereira Martins 
Daniel Fisher Lomanaco 

Thiago Santa Rosa Silva 
Camila Antunes Savi 
Ana Cláudia Maba 

Marcia Sueli Del Castanhel 
Aparecida de Cássia Rabetti 
Gerusa Machado 

Suplentes 
Leonardo Moura da Silva 
Carmen Mary de Souza Souto 
Zeli Sabino Delfino 

Wallace Cordeiro 
Maria Eloni Bonotto 

Ingrid Pires Silva 
Carla Moino Guerra 
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Propostas Aprovadas na Plenária Final | Âmbito Municipal 

Na Plenária Final foram apresentadas 58 propostas municipais. Aconteceram destaques 
para ajustes de redação, alterações e exclusões que foram submetidas à votação dos delegados, 
dos segmentos de usuários, profissionais de saúde e gestores/prestadores de serviço da 10ª 
Conferência Municipal de Saúde, onde foram por fim aprovadas 54 propostas. 

 
Nº Propostas Municipais 

1 

Implementar o EIXO-1 SAÚDE, do 2º Plano Municipal de Políticas Públicas de LGBT, com garantia de 
fomento específico no orçamento municipal para implementação do referido plano. O Eixo 1 trata de 
ações de sensibilização e de formação continuada das(os) profissionais da saúde nas temáticas de: 
gênero, orientação sexual, identidade de gênero e violências sexistas, lesbofóbicas, homofóbicas, 
bifóbicas e transfóbicas 

2 

Garantir inclusão na Relação Municipal de Medicamento Essessenciais - REMUME, a partir de a 
avaliação das evidências científicas, das seguintes medicações para o cuidado à saúde das travestis, 
mulheres e homens trans e pessoas não binárias: Undecilato de Testosterona, Cipionato de 
testosterona, Durateston® (propionato de testosterona 30mg; fempropionato de testosterona 60mg; 
isocaproato de testosterona 60mg; decanoato de testosterona 100mg), Valerato de Estradiol, 
Acetato de Ciproterona, dihidrotestosterona (gel), 17-beta estradiol (gel e comprimido), 
espironolactona e algestona acetofenida e enantato de estradiol. Encaminhar solicitação de avaliação 
para CONITEC/MS para inclusão na RENAME. 
 
 
 
 

3 
Assegurar, na secretaria municipal de saúde, a presença de uma referência técnica feminina 
especializada em saúde da mulher para atenção à saúde das mulheres, em suas especificidades. 

4 
Garantir atendimento para pessoas em vulnerabilidade e fragilidade (ex. pessoas em situação de 
rua), mediante a estruturação e ampliação de Equipes de Consultório na Rua e capacitação de toda a 
rede de saúde para o acolhimento e atendimento dessa população e suas diversidades.  

5 

Garantir acesso a consultas, diagnóstico e encaminhamentos a especialistas dos agravos à saúde das 
mulheres em todas as idades em no máximo 30 dias assegurando a qualidade da oferta de serviços e 
equipamentos para o diagnóstico de câncer, com especial atenção aos critérios exigidos para 
contratação dos prestadores de serviços, tendo em vista a qualidade das mesmas. 

6 

Garantir a transparência da gestão através da publicização das ações desenvolvidas pelos gestores e 
equipes de saúde a toda população, em especial sobre o funcionamento dos serviços de saúde 
(formas de contratação, itens contratuais, serviços prestados, orçamento destinado e índices de 
absenteísmo), particularmente dos prestadores de serviço, com linguagem acessível a todos em 
portal eletrônico institucional e material impresso ou audiovisual veiculados nas unidades, centros 
comunitários e mídia local, como forma de divulgar as ações do SUS e seus avanços, possibilitando o 
controle social.  
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7 

Assegurar equipes da saúde da família completas (ESF/ESB), bem como a do NASF, em número 
adequado para 100% de cobertura populacional, na relação de 1 equipe para 2500 pessoas ou 2000 
pessoas (em área de interesse social), apoiada pela Rede de Atenção Psicossocial, atuando na lógica 
da Vigilância em Saúde, com os agentes comunitários de saúde trabalhando preferencialmente no 
território e garantindo a cobertura de todas as microáreas.  

8 
Formular políticas públicas voltadas para a comunidade quilombola Vidal Martins, que passa por 
sérios problemas de saneamento adequado e acesso à rede municipal de saúde, com a instituição de 
uma equipe de estratégia de saúde da família específica para essa comunidade. 

9 
Implementar as ações afirmativas nos concursos e processos seletivos da rede municipal de saúde, 
em todos os níveis, assim como para a seleção nos cursos da Escola de Saúde Pública do município.  

10 
Revisar os indicadores do sistema de acreditação em saúde em Florianópolis, considerando a 
população universal, e incluindo os profissionais do NASF neste sistema. 

11 
Implantar em Florianópolis equipes do Programa Melhor em Casa, garantindo a atenção, visita e 
acompanhamento domiciliar.  

12 

Garantir investimento de 25% do orçamento anual do município para o setor saúde, partindo de 
19%, com aumento gradual de 2% ao ano, respeitando a deliberação da Conferência e do Conselho 
Municipal de Saúde de 2015. A gestão deve repassar mensalmente um percentual mínimo de 15% 
para a secretaria. Os recursos do SUS devem ser aplicados exclusivamente na saúde ou seja, 
vinculação de receita.  

13 

Revogar a Lei 10.372/2018 que admite a contratação de Organizações Sociais na gestão de serviços 
de saúde em Florianópolis, aprovada pela Câmara de Vereadores em 21/04/2018 em dia de feriado 
nacional, fora do horário habitual, contrariando a proposta 25 aprovada na 9ª Conferência Municipal 
de Saúde e sem discussão previa pelo Conselho Municipal de Saúde e população. Restituir 
imediatamente todos os serviços públicos municipais que foram terceirizados por consequência 
desta lei, respeitando os princípios constitucionais do SUS  

14 

Adequar o quadro completo de profissionais da rede municipal de atenção à saúde, considerando a 
carga de trabalho dos servidores, previsão do crescimento populacional, garantia de acesso universal 
da população aos serviços, a necessidade de ampliação dos serviços e as necessidades de reposição 
do quadro de pessoal por afastamento de longa duração ou aposentadoria dos profissionais. As 
contratações para reposição e ampliação do quadro de pessoal devem se dar através de concursos 
públicos, garantindo a valorização de profissionais egressos de Residências em Saúde no processo de 
seleção, sendo este critério melhor pontuado na prova de títulos. Em situações emergenciais, a 
serem avaliadas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde, a contratação temporária deve se 
dar de maneira direta e pela CLT.  

15 

Adequar a estatística para tomada de decisão, planejamento e dimensionamento da infraestrutura e 
do número de equipes por Centro de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, de 
modo a assegurar o perfil social e epidemiológico da população e de utilização dos 
serviços/equipamentos. Garantir a presença do agente comunitário de saúde no território, assim 
como o geoprocessamento e outras estratégias qualificadas para captar e monitorar o aumento real 
do crescimento demográfico da população da área de abrangência das unidades.  
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16 

Restituir imediatamente a gestão do almoxarifado central da saúde para a gestão pública com o 
intuito de manter a qualidade e combater a precarização do serviço ofertado, haja visto o episódio de 
interdição do almoxarifado terceirizado em 31/01/2019, que trouxe prejuízo direto à saúde da 
população.  

17 
Fortalecer, manter, ampliar e incentivar a política de redução de danos no município de Florianópolis 
garantindo a presença dos redutores de danos nas diversas equipes dos diferentes níveis e 
dispositivos e da RAPS  

18 
Implantar Centros de convivência e cultura no Município de Florianópolis, com incentivo e 
financiamento de projetos de geração de trabalho e renda e incentivo a economia solidária-
comunitária, para a população em geral, descentralizado pelos territórios do município. 

19 

Garantir a gestão pública da saúde bucal, incluindo no organograma municipal o cargo de 
coordenação de saúde bucal, para assegurar as especificidades da área, e assim construir uma 
política de rede de atenção com gestores, profissionais e usuários, que articule com outros setores da 
secretaria e da sociedade. 

20 

Assegurar a adoção do modelo de atenção em saúde bucal que garanta o acesso universal e a 
integralidade, contemplando ações de promoção, prevenção e assistência à saúde, articulado com os 
demais profissionais da saúde, e com ampla divulgação dos serviços para a população através dos 
meios de comunicação e mídia social. 

21 

Garantir e qualificar a Rede de Atenção Psicossocial em Florianópolis, com gestão 100% estatal 
incluindo CAPS III e CAPS III AD, a garantia do atendimento do SAMU, e articulação vagas de leitos em 
saúde mental em hospitais gerais, no Hospital Infantil, no HU. A Atenção Psicossocial no município 
deve ser intensificada, adotando as diretrizes da Reforma Psiquiátrica, previstas na Lei federal Paulo 
Delgado, com implantação imediata do CAPS III e garantia do retorno do funcionamento do CAPS da 
Ponta do Coral no casarão da Agronômica. 

22 

Fortalecer e ampliar os dispositivos e as equipes multiprofissionais nos diversos níveis de atenção da 
RAPS e garantir a qualificação de seus profissionais em saúde mental, saúde mental e trabalho, saúde 
mental na infância e adolescência, no cuidado de usuários de álcool e outras drogas, enfatizando o 
cuidado em liberdade e redução de danos por contratação direta do município.  

23 

Fazer cumprir a lei 10.216/2001, a nível municipal e implementar todos os dispositivos da Rede de 
Atenção Psicossocial conforme Portaria MS/GM n. 3088/2011, garantindo o financiamento adequado 
para as ações de atenção básica, especializada, hospitalar, serviços residenciais terapêuticos, 
estratégias de desinstitucionalização, ações de reabilitação psicossocial, centros de convivência e 
consultórios na rua 

24 

Incentivar e protagonizar ações intersetoriais que implementem políticas públicas de promoção, 
vigilância e prevenção, comprometidas na gestão territorial e intervenção nos fatores condicionantes 
de saúde: controle e qualidade da água marinha, nascentes e de consumo, destino e guarda de 
resíduos sólidos e esgoto, ações de educação e saúde, melhoria e intervenção nas áreas de risco 
ambiental e desastres naturais, sustentabilidade para o comercio e cultivo de moluscos e crustáceos. 
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25 

Implantar com urgência a instalação de sistemas de saneamento básico público em toda extensão 
territorial da ilha utilizando soluções alternativas, em função da relevância e importância ambiental 
de suas bacias hidrográficas e da saúde da população, incorporando as propostas da Conferência 
Municipal do Saneamento Básico de 2018 

26 

Instituir e efetivar um órgão gestor responsável pela Saúde da População Negra no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Florianópolis, composto pelo Comitê Técnico de Saúde da 
População Negra (já instituído pelo decreto nº 8958/2011) e por uma área técnica/responsável 
técnico dentro da estrutura da SMS. Este órgão será responsável pela implementação da Política 
Nacional de Saúde Integral da População Negra (Portaria federal nº 992/2009) a nível municipal e 
deverá contar com financiamento próprio específico para seu funcionamento e desenvolvimento de 
suas atividades. 

27 
Ampliar os serviços e a capacidade da Atenção Especializada em Saúde Bucal (CEOS), visando 
diminuir filas de espera, com regulação de todos os casos e tempo máximo de espera de seis meses. 

28 
Garantir e estender os serviços e a capacidade de atenção às urgências odontológicas nas UPAs por 
serviço público próprio e de qualidade atuando 24 horas, 7 dias por semana. 

29 
Priorizar e viabilizar em caráter de urgência a construção de uma unidade de saúde em condições de 
atender os usuários dos bairros Jurerê Tradicional, Jurerê Internacional, Daniela, Praia do Forte, 
Canto do Lamim e Canajurê, no prazo máximo de 2 anos. 

30 

Divulgar mensalmente as ações do Conselho Municipal de Saúde, incluindo suas resoluções, 
recomendações e temas de interesse da população. Bem como, em conjunto com a gestão municipal 
de saúde, executar estratégias que promovam o empoderamento do usuário sobre o SUS 
(financiamento, força de trabalho, importância e controle social).  

31 
Garantir infra estrutura (espaço físico, materiais e insumos) adequada ao bom atendimento do 
cidadão nos serviços públicos de saúde, com manutenção periódica, fiscalização das obras, e 
transparência dos contratos de construção e manutenção. 

32 

Assegurar os princípios constitucionais do SUS, universalidade do acesso, integralidade e equidade, 
garantindo o acesso e atendimento às populações vulneráveis (população em situação de rua, 
negros, pessoas com deficiência, LGBTI+, populações tradicionais, população indígena, pessoas 
vivendo com HIV/AIDS, populações privadas de liberdade, usuários dos serviços de saúde mental e de 
álcool e drogas, trabalhadores e trabalhadoras do sexo, profissionais do sexo e prostitutas) em 100% 
das Unidades de Saúde e demais serviços de saúde. 

33 
Institucionalização do ambulatório de assistência à população trans, tornando-o política de saúde do 
município, com fomento próprio, baseado nas políticas do plano nacional de saúde LGBTi+.  

34 
Respeitar as propostas aprovadas pela Conferência Municipal de Saúde na condução das políticas 
municipais sob a pena de não aprovação do relatório anual de gestão. 

35 
Garantir o acesso à atenção especializada, visando novos serviços e ampliando o acesso aos já 
existentes, baseado nas demandas sociais e epidemiológicas. 

36 
Ampliar número de Técnico Enfermagem na equipe mínima na ESF conforma resolução COFEN 
534/2017 concernente ao dimensionamento do pessoal de enfermagem na Atenção Primária 
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37 
Resgatar políticas públicas de prevenção e promoção de saúde por meio de educação permanente 
para profissionais da saúde e usuários, estimulando que o usuário seja o próprio gerente de sua 
saúde.  

38 

Reafirmar e implementar as propostas ainda não implementadas da 9º Conferência Municipal de 
Saúde, garantindo o acesso a toda a população, com especial atenção à população negra, indígena, 
população em situação de rua, idosos, pessoas com deficiência, povos tradicionais (Decreto federal 
6040/2007), imigrantes, LGBTi+. 

39 
Manter permanentemente, via concurso público, no mínimo duas equipes volantes por distrito 
sanitário para substituir profissionais de saúde da Atenção Primária em férias e/ou que necessitem 
afastamento temporário. 

40 
Reorganizar o processo de trabalho dos ACS, garantindo sua atuação diretamente no território, tendo 
em vista o objetivo original e essencial de sua atuação junto a ESF, ampliando o número de 
profissionais na rede. 

41 
Desvincular o sexo/gênero como fator condicional para solicitação e envio de exames dentro do 
sistema de prontuário eletrônico do município com vistas a propulsionar as mudanças nos sistemas 
nacionais e estaduais. 

42 

Capacitar usuários e trabalhadores da saúde de todos os níveis de atenção através de programas de 
educação continuada sobre Saúde da População Negra, que aborde o combate ao racismo 
institucional, a importância do preenchimento adequado do quesito raça/cor nos sistemas de 
informação em saúde e as doenças e agravos mais prevalentes na população negra. 

43 
Garantir que a UPA Continente preste os mesmos serviços (inclusive odontológicos) das UPAs Norte e 
Sul e a retomada da administração direta. 

44 

Ampliar a rede de atenção à saúde das mulheres, contemplando inclusive as mulheres do Sistema 
Prisional, assegurando: acesso das gestantes às Doulas, desde a assistência Pré-Natal na APS até a 
maternidade; a criação da Casa de parto para atendimento das gestações de baixo risco e do banco 
de leite humano municipal; a implementação de estratégias de enfrentamento à violência obstétrica; 
e a criação do Fórum Perinatal do município. 

45 
Construir o novo CS Morro das Pedras e Alto Ribeirão, considerando a ampliação da estrutura física e 
do número de equipes de saúde.  

46 

Garantir que as farmácias, laboratórios ou clínicas do Município forneçam/vendam e realizam os 
exames e os medicamentos prescritos por profissionais enfermeiros da Secretaria Municipal de 
Saúde, mediante protocolos municipais estabelecidos através de elaboração e execução de 
Resolução da Diretoria de Vigilância em Saúde que valide as prescrições referidas.  

47 

Produzir ações e mobilizações em defesa do SUS, combatendo as politicas que violam e 
comprometem a saúde da população com destaque para: entrega da gestão de serviços a 
Organizações Sociais (exemplo: Programa Saúde e Educação Já), ou similares (exemplo: Somar 
Floripa), Reforma da Previdência, Restrições financeiras à manutenção e expansão do SUS (EC 95), 
investimento do governo em planos privados, incentivos financeiros corporativos, cerceamento de 
mecanismos de participação social no âmbito das políticas públicas. 
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48 

Garantir a implementação de ações de promoção e vigilância em saúde conforme a política nacional 
de saúde integral da população LGBTI+, incluindo a criação de Sala de Situação LGBTI+, nos três níveis 
de gestão como instrumento de análise situacional para a criação de propostas de intervenção e 
políticas públicas para a população LGBTI+  

49 
Realizar Auditoria na Dívida Pública nas três esferas de governo municipal de maneira permanente, 
assegurando a transparência das contas públicas 

50 

Fortalecer o controle social na saúde, na esfera municipal, assegurando sua atuação na definição e 
fiscalização do cumprimento das políticas públicas de saúde desenvolvidas pelo gestor, incluindo 
estratégias de capacitação permanente para os conselheiros, como forma de auxiliar na tomada de 
decisões, assim como de divulgação de sua atuação, para maior conscientização da sociedade acerca 
da importância do controle social na saúde. 

51 Ampliar a rede de atenção à saúde em todos os níveis de atenção no norte da ilha 

52 
Reivindicar os espaços públicos do Sapiens Park para oferta de serviços em todos os níveis de 
atenção a saúde 

53 

Garantir o acesso pleno das populações em situações de rua, privada de liberdade e migrantes aos 
serviços de saúde, considerando o recorte étnico-racial como transversal em todo sistema municipal 
de saúde de Florianópolis, bem como o fortalecimento de Política Nacional de Saúde Integral da 
População Negra. 

54 
Garantir recursos materiais e humanos para efetivação do plano de contingência para epidemia de 
Dengue em cada um dos diferentes níveis de gestão do SUS, conforme previsto pela Sala de Situação 
da Dengue, garantindo a presença de um representante de Agente de Endemias nesta sala. 

Eventos da 10ª Conferência Municipal de Saúde 

Atividade Data Participação 
Pré-Conferência Sul 20/02 105 
Pré-Conferência Continente 12/03 65 
Pré-Conferência Centro 13/03 117 
Pré-Conferência Norte 14/03 82 
Conferência Livre de Saúde Mental 19/03 132 
Conferência Livre de Saúde Bucal 21/03 172 
Conferência Livre de Saúde da População Negra 23/03 26 
Conferência Livre de Saúde LGBT 25/03 42 
Conferência Livre de Saúde da Mulher 27/03 48 
10ª Conferência Municipal de Saúde 4, 5 e 6 de Abril 625 
Total 10 eventos 1414 participantes 

 
 

Secretaria Executiva do CMS | Abril de 2019 

www.cms.pmf.sc.gov.br | facebook.com/cmsaude | cmsaude.floripa@gmail.com 
48 3239-1549 | 48 3239-1580 | 48 3248-6602 
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