
Estratégias Objetivos Operações Responsável

Fornecer mecanismos de promoção à ampliação da 

participação dos trabalhadores de saúde nos Conselhos de 
Saúde, com a normatização da compensação de carga 

horária para os trabalhadores participantes.

Desenvolver o planejamento estratégico em todos os 
conselhos de saúde do município (locais e municipal).

Implantar carteira de serviços DAPS

Sistematizar a assistência de enfermagem DAPS

Ampliar o acesso aos medicamentos na rede de atenção 

à saúde 
DAPS

Fortalecer e integrar as ações da Assistência 

Farmacêutica (ASSFAR) 
DAPS

Fortalecer o Programa Saúde na Escola (PSE) DAPS

Melhorar o acesso a consultas e exames nos serviços de 

Média Complexidade e Alta complexidade
DMAC

Qualificar a oferta dos serviços de Média Complexidade DMAC

Executar o Programa Meu Ambiente  DVS

Executar o Programa conViver Bem DVS

Manter equipes de saúde completas e com população 
adscrita em proporção adequada.

Manter equipes de saúde completas e com população 

adscrita em proporção adequada DAPS

Minimizar o absenteísmo em consultas e exames pelo 

cidadão/usuário.

Minimizar o absenteísmo em consultas e exames pelo 

cidadão/usuário DMAC

Implementar rotinas clínicas e fluxos de acesso a todas as 

especialidades, atualizando-as sistematicamente e 

pactuando-as com todos os níveis de atenção envolvidos. 

Implementar rotinas clínicas e fluxos de acesso a todas 

as especialidades, atualizando-as sistematicamente e 

pactuando-as com todos os níveis de atenção 

envolvidos

DAPS/DMAC

PROGRAMAÇÃO DE SAÚDE 2014/2015    

Desenvolver o planejamento estratégico em todos os 

conselhos de saúde do município (locais e municipal).

A SMS deve promover a Participação Popular e o 

Controle Social, valorizando os interesses da 
coletividade.Desenvolver parcerias 

relevantes 

Garantir a integralidade das ações voltadas ao usuário.

Diretrizes

 Otimizar a utilização 
de recursos e 

maximizar o 
desempenho dos 

serviços

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, INFORMAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

GERÊNCIA DE PLANOS, METAS E POLÍTICAS DE SAÚDE

Promover ambientes saudáveis. 

A atenção à saúde deve ser pautada no princípio da 

integralidade, articulando o conjunto de serviços e 
ações de saúde (promoção, proteção, recuperação e 

reabilitação) sobre os indivíduos e sobre o ambiente, 

visando o controle de agravos além da proteção de 

grupos vulneráveis ou expostos a riscos.

 Otimizar a utilização 

de recursos e 

maximizar o 

desempenho dos 

serviços

A SMS deve oportunizar o acesso da população à 

atenção primária de qualidade, com equidade e em 

tempo adequado ao atendimento das necessidades de 

A SMS deve oportunizar o acesso da população à 

atenção especializada de qualidade, com equidade e em 

tempo adequado ao atendimento das necessidades de 

saúde, coordenado pela atenção primária.



Executar o Programa Vida no Trabalho DVS

Executar o programa Saúde Segura DVS

Executar o Programa Floripa em Paz DVS

Executar o programa de Monitoramento e Controle de 

Agravos estratégicos
DVS

Executar o Programa Comer Bem DVS

Implementar a unidade de Resposta Rápida a Urgências 

e Desastres em saúde pública
DVS

Realizar suporte laboratorial DVS

Executar o Programa de Monitoramento e Avaliação 

das necessidades em saúde no  Município de 

Florianópolis

DVS

Implantar comunicação eletrônica no âmbito da DAPS 

(entre DAPS e suas gerências, distritos e unidades / 

equipes de APS) 

DAPS

Mapear e padronizar processos na DFMS Fundo

Ativar Centro de Custos Fundo

Normatizar/ Padronizar os processos  de trabalho na 

DICAA
DICAA

Otimizar os processos da Gestão de Pessoas G Pessoas

Sistematizar a coleta, análise e divulgação dos 

afastamentos dos trabalhadores da SMS
G Pessoas

Ofertar serviços de saúde em tempo adequado, de acordo 

com as necessidades em saúde.
Ampliar proporção de centros de saúde com tempo de 

espera de até sete dias para realização de consultas
DAPS

 Otimizar a utilização 

de recursos e 
maximizar o 

desempenho dos 

serviços

A Vigilância em Saúde, inserida na rede de atenção, 
deve subsidiar o planejamento da atenção  e articular as 

diversas tecnologias existentes em todas  as áreas da 

vigilância, para que as equipes trabalhem junto ao 

território, interferindo ao processo saúde-doença, 
melhorando a qualidade de vida da população.

Fortalecer e integrar as ações de vigilância em saúde com a 

rede de atenção.

Realizar gestão eficiente de recursos.
Os serviços desenvolvidos e a aplicação de recursos pela 

SMS devem ser baseados nas melhores práticas 
(efetivas e eficientes), considerando os determinantes 

da saúde (socioeconômicos, ambientais, demográficos, 

biológicos e comportamentais), as  condições de saúde 

da população (morbidade, estado funcional, bem-estar 

e mortalidade), as necessidades e a satisfação dos 
usuários.



Realizar sistematicamente o  planejamento estratégico 

considerando os determinantes de saúde e informações de 

vigilância em saúde.

Consolidar a cultura de planejamento das Unidades de 

Trabalho (UT) da SMS
DIPLAN

Realizar programação das auditorias DICAA

Instituir mecanismos para a avaliação e qualificação de 

fornecedores de insumos e serviços à SMS
Fundo

Organizar fluxo de informação entre as 

gerências/Diretorias e o Planejamento e demais UT da 

SMS

DIPLAN

Coordenar o processo de reestruturação dos sistemas 

de informação ligados à assistência em saúde
DIPLAN

Construir guias de prática clínica DAPS

Avaliar permanentemente os medicamentos para 

incorporação, retirada ou substituição na rede
DAPS

Qualificar os canais de comunicação existentes e a 

informação gerada pela SMS, tanto ao público interno 

quanto ao público externo

Ass.  Comunicação

Comunicação social para Promoção da Colaboração  DVS

Aprimorar os canais de comunicação aos usuários da 

SMS
DAPS

 Otimizar a utilização 

de recursos e 

maximizar o 

desempenho dos 

serviços

SERÁ TRABALHADO EM 2016

A SMS deve promover a comunicação em saúde, 

utilizando estratégias para empoderar o 
cidadão/usuário no sentido de promover a sua saúde e 

melhorar a imagem do Sistema Único de Saúde.

Instituir veículos de comunicação efetivos entre usuários e 
serviços de saúde, aprimorando os existentes.

A SMS deve melhorar a gestão de transporte, utilizando 

sistemas de comunicação e informação.

Implantar uma política de gerenciamento de material 

permanente e estrutura física adequada às necessidades dos 

serviços.

A SMS deve coordenar um conjunto de atividades que 

propiciem a aquisição de bens e de serviços, 

respeitando o princípio da economicidade, sem prejuízo 

da qualidade e da quantidade necessária, por meio de 

uma adequada gestão.

A SMS deve desenvolver a gestão de recursos 

tecnológicos e de informação considerando as 
necessidades da instituição, buscando maior eficiência e 

eficácia. 

Sistematizar o acesso à informação em saúde a toda a rede.

A SMS deve alinhar suas ações por meio de 

planejamento reflexivo e participativo, buscando 

resultados mais efetivos e eficientes.

A SMS deve avaliar os investimentos com base nas 

estratégias e na viabilidade econômico-financeira, 

identificando e tratando os riscos por meio de uma 
adequada gestão orçamentária e dos recursos 

financeiros.

Instituir mecanismos para a avaliação de fornecedores de 

insumos e serviços à SMS.

Incorporar sistematicamente novas tecnologias a partir de 

análises criteriosas, em acordo com a Política Nacional de 

Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS).



Implementar o serviço de saúde integral do trabalhador da 

SMS, realizando diagnósticos, monitoramentos e ações de 

proteção, promoção da saúde, bem estar e segurança no 
trabalho, de forma participativa.

Aumentar a segurança e promover a saúde dos 

trabalhadores nas unidades de trabalho
Gestão pessoas

Efetivar a Política Municipal de Educação Permanente em 

Saúde, com captação de recursos específicos, transparência 

e divulgação das ações desenvolvidas.

Efetivar a Política Municipal de Educação Permanente 

em Saúde, com transparência e divulgação das ações 

desenvolvidas

Gestão pessoas

Estabelecer a gestão de talentos e o banco de capital 

humano como premissas da política de gestão de pessoas da 

Secretaria Municipal de Saúde.
Implantar Banco de Talentos Gestão pessoas

Avaliar a satisfação do trabalhador. (NOVO) Avaliar a satisfação do trabalhador Gestão pessoas

Valorizar o trabalhador da SMS, considerando as 

especificidades daqueles que realizam a assistência direta 
ao usuário.

Aprimorar incentivo de desempenho
DAPS/DIPLAN/DMAC/ 

G. Pessoas

Promover a divulgação das boas práticas em saúde 

desenvolvidas no município, interna e externamente.

Promover a divulgação das boas práticas em saúde 

desenvolvidas no município, interna e externamente

Gestão pessoas/ 

DIPLAN/ Ass.Comun

Implantar reuniões de monitoramento do plano municipal 

de saúde para alinhamento e analise crítica das ações 

desenvolvidas.

Monitorar a execução do Plano Municipal de Saúde DIPLAN

Realizar gestão colegiada na DVS DVS

Promover a formação de colegiado gestor e/ou outras 

formas de gestão compartilhada nas UT da SMS
DAPS

Desenvolver habilidade de liderança nos trabalhadores e 

gestores da SMS.
Realizar curso de formação de gestores G Pessoas

Promover revisões sistemáticas dos recursos, discutindo 

propostas nas instâncias colegiadas (CIR, CIB,CIT E Comitê 

Gestor).

Promover revisões sistemáticas dos recursos, discutindo 

propostas nas instâncias colegiadas (CIR, CIB, CIT e 

Comitê Gestor)

DIPLAN

Implantar mecanismos sistemáticos de transparência na 

captação e aplicação dos recursos de cada setor da SMS.
Fortalecer a Captação de Recursos como área 

intersetorial da SMS
DIPLAN

Promover o 

crescimento, 

desenvolvimento 
profissional e saúde 

do Trabalhador da 

SMS

A educação permanente em saúde  deve considerar a 

necessidade dos trabalhadores e estar alinhada às 

estratégias da SMS.  

A SMS deve propiciar espaços de protagonismo, 

autonomia e valorização do trabalhador considerando 

seu potencial criativo.

 Desenvolver a 

Liderança da SMS

A liderança deve implementar as estratégias planejadas 

da SMS, captando recursos, mantendo o equilíbrio 

financeiro e prestando contas de forma transparente.

Promover o 

crescimento, 
desenvolvimento 

profissional e saúde 

do Trabalhador da 

SMS

A SMS deve promover a saúde integral do trabalhador, 

por meio de ações de promoção e proteção à saúde e 

segurança no trabalho, dos trabalhadores da SMS, 
melhorando a qualidade de vida dos mesmos.

O Desempenho e a satisfação do trabalhador da SMS 
devem ser avaliados  sistematicamente.

A liderança deve alinhar a SMS, mantendo sua coesão 

frente às instabilidades do ambiente externo e ao 

mesmo tempo em que estreita sua relação com este.

Instituir mecanismos de gestão compartilhada entre 

trabalhadores e gestores em toda a SMS.

A liderança deve promover espaços de discussão com os 
trabalhadores e gestores, considerando as necessidades 

das principais partes interessadas, implementando e 

acompanhando as ações definidas de forma 

transparente.                  


