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APRESENTAÇÃO
O Plano de Saúde, além de ser um requisito legal, é o instrumento de gestão que
consolida a cooperação municipal no planejamento estratégico nacional do SUS. De fato, o
município encontra-se numa fase de transição importante, na qual a Secretaria Municipal
de Saúde assume a responsabilidade pela gestão de todos os serviços de saúde no
território de Florianópolis.
O ponto de partida para a elaboração deste Plano foi a análise do Pacto pela Saúde
numa discussão ampla, democrática e participativa realizada em julho de 2006 na VII
Conferência Municipal de Saúde de Florianópolis. Neste encontro, mais de 700 munícipes
reuniram-se por três dias para discutir e eleger as prioridades em saúde. As propostas e
diretrizes aprovadas nesta conferência tornaram-se então a pedra fundamental da
construção do sistema de Atenção Integral à Saúde do município e conseqüentemente a
fundamentação do presente documento.
Este documento é um marco histórico da gestão municipal, pois além de representar
a formalização da gestão atual com a reorganização ascendente da Atenção à Saúde de
acordo com a Estratégia Saúde da Família, já contempla em suas diretrizes as
responsabilidades sanitárias de maior complexidade estabelecidas no Pacto pela Saúde,
firmado em 20 de julho de 2007 por meio da deliberação N. 066/CIB/07. Assim,
Florianópolis torna-se o primeiro município do estado a assinar o Pacto e um dos pioneiros
do Brasil.
O Plano Municipal de Saúde, como instrumento referencial básico, deve refletir as
diferentes realidades locais, sendo elaborado a partir de uma análise situacional. É, por
isso, o resultado de um trabalho participativo e representativo da população, gestores,
dirigentes políticos, profissionais e segmentos empresariais, no qual procurou-se
compatibilizar da melhor forma as necessidades da política de saúde elencadas na
Conferência Municipal de Saúde com a disponibilidade de recursos do município.

João José Cândido da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Florianópolis, 27 de dezembro de 2007
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PARTE I - INTRO DUÇÃO
Este Plano Municipal de Saúde, aprovado pela Resolução N. 48/CMS/2007, é resultante do
exercício democrático na formulação das políticas públicas e deverá constituir-se em
instrumento de trabalho de referência para a gestão da saúde no município de Florianópolis, no
quadriênio 2007 - 2010, permitindo a adoção de estratégias intersetoriais capazes de modificar
a realidade sanitária/epidemiológica, com o envolvimento dos diferentes atores sociais
interessados na busca da qualidade de vida e do desenvolvimento social da população.
Mais do que o cumprir as exigências formais previstas nas Leis 8.080/90 e 8.142/90, o Plano
de Saúde concretiza o compromisso do gestor na consolidação do SUS e é fruto do resultado de
diversas rodadas de discussão dos setores integrantes do Sistema Municipal de Saúde, a partir
da análise dos relatórios de gestão e outros documentos referenciais.
Procurou-se conciliar a realidade municipal com os diversos recursos do SUS e por esta razão,
apesar da identificação da grande necessidade de expansão da oferta assistencial, houve a
nítida decisão de embasar as prioridades nas possibilidades concretas de viabilidade financeira e
executiva, a fim de não tornar este plano uma peça apenas formal. Este movimento é coerente
com o grande esforço da gestão municipal da saúde em otimizar os recursos disponíveis, parte
decorrente da disposição política da Prefeitura em manter o aporte de recursos do tesouro
municipal acima daquele definido na Emenda Constitucional 29, decisão que expressa a
relevância dada pelo atual governo à saúde.
O Plano Municipal de Saúde encontra-se estruturado seguindo a lógica do documento
nacional, dividido em três partes distintas:

1.

Introdução;

2.

Análise situacional do município de Florianópolis; e

3.

Formulação dos compromissos.

A operacionalização do Plano de Saúde dar-se-á mediante a programação anual e seus
projetos, nos quais serão definidas as ações e atividades específicas que culminem em
conseqüências práticas de sua execução. Desta forma, entendemos que o Plano de Saúde é um
instrumento dinâmico, a ser consultado periodicamente e analisado a cada ano, principalmente
no sentido de monitorar e avaliar a efetividade das ações propostas em relação às necessidades
evidenciadas.

Clécio Antônio Espezim

Mário José Bastos Júnior

SECRETARIO ADJUNTO DE SAÚDE

ASSESSOR-CHEFE DE
PLANEJAMENTO
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MISSÃO INSTITUCIONAL
A missão permanente da Prefeitura da Cidade de Florianópolis – “PROMOVER O BEM-ESTAR
DA GENTE FLORIANOPOLITANA” é uma declaração do propósito da sua existência e deve
nortear todas as demais diretrizes institucionais. Desta forma, a missão da Secretaria Municipal
de Saúde foi também elaborada com base nos anseios da sociedade, servindo de critério geral
para orientar a tomada de decisões e definição dos seus objetivos específicos:

Missão da Secretaria Municipal de Saúde
“Desenvolver ações de promoção, prevenção e
recuperação dos danos à saúde em todos os níveis de
atenção e vigilância do SUS, de forma a proporcionar à
população condições adequadas para a qualidade de
vida”.

PRINCÍPIOS
Princípios são as idéias fundamentais em torno das quais se estrutura a instituição. São
valores e convicções a serem seguidos no âmbito do Sistema Municipal de Saúde, para que
sejam traçadas suas diretrizes, objetivos e metas. O município de Florianópolis adota a
Estratégia de Saúde da Família como modelo de atenção integral à saúde, incorporando e
consolidando os princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo então os seguintes
princípios da gestão da saúde do município de Florianópolis:
UNIVERSALIDADE

É o princípio constitucional de que saúde é um direito de todos e dever do Estado, portanto é
a garantia de acesso de toda população de Florianópolis aos serviços de saúde de qualidade e
resolutivos, viabilizada pelo planejamento e programação em saúde.
INTEGRALIDADE

É o princípio pelo qual as ações de saúde terão uma abordagem integral e contínua do
indivíduo e da coletividade no contexto familiar e social, englobando atividades de promoção de
saúde, prevenção e vigilância de riscos, danos e agravos, concomitantes com as ações de
assistência e reabilitação.
PREFEITURA DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS
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EQUIDADE

Este princípio estabelece que o poder público deve promover a atenção à saúde para toda
população e de forma equânime, considerando as diferenças individuais e de grupos
populacionais específicos. Portanto, os investimentos serão maiores para aqueles que mais
necessitam, adequando a oferta de serviços aos princípios da justiça social.
DESCENTRALIZAÇÃO/REGIONALIZAÇÃO

Por este princípio as decisões técnicas e de gestão levam em consideração as questões locais
de saúde, ou seja, instâncias decisórias mais próximas da população usuária. A descentralização
se viabiliza através do fortalecimento e qualificação das Regionais de Saúde.
HIERARQUIZAÇÃO

Princípio que estabelece a forma de integração e articulação dos serviços de Atenção Básica
com os demais níveis do sistema SUS, garantindo que a porta de entrada seja o Centro de
Saúde.
HUMANIZAÇÃO

Este princípio operacionaliza o desenvolvimento das ações promotoras de saúde a partir da
troca e construção de saberes baseadas na valorização e respeito às particularidades dos
diversos atores sociais.
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Princípio pelo qual se garante a participação da comunidade nas decisões que definem as
prioridades e diretrizes da gestão dos serviços de saúde através das instâncias constituídas,
socializando o conhecimento do processo saúde-doença e do sistema de saúde.
ACESSIBILIDADE

É a adequação das características dos serviços e dos recursos de saúde para facilitar o seu
acesso pelos usuários.
RESOLUTIVIDADE

É a capacidade de oferta de um atendimento eficiente e efetivo, preferencialmente na
atenção básica; ou a garantia de encaminhamento para um serviço de maior nível de
complexidade.
CIDADANIA

Conjunto de direitos e deveres que permite a pessoa de participar ativamente da vida
política, econômica e social do governo de seu povo.

PREFEITURA DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12

PARTE II – ANÁLISE SITUACIONAL
1.

A SP E CT OS DEM OG RÁF IC OS E S ÓC IO -E CONÔM IC OS

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
Florianópolis é a capital de Santa Catarina e está localizada no centro-leste do Estado, sendo
banhada pelo Oceano Atlântico. Grande parte do município (97,23%) está situada na Ilha de
Santa Catarina. Sua economia é baseada nas atividades de comércio, prestação de serviços
públicos, indústria de transformação e turismo. A área do município, compreendendo a parte
continental e a ilha, é de 436,5 km². A ilha possui uma forma alongada e estreita, com litoral
bastante recortado e relevo formado por cristas montanhosas e descontínuas, compondo assim
seus atrativos turísticos naturais. A porção continental, com área de 12,1 km2 limita-se a oeste
com o município de São José. As características climáticas são típicas do litoral sul brasileiro,
com as estações do ano bem definidas e chuvas distribuídas uniformemente durante o ano.
Embora não haja uma estação seca, o verão geralmente apresenta o maior índice pluviométrico,
com precipitações elevadas de janeiro a março. A temperatura média anual é de 20,4 ºC, sendo
fevereiro o mês mais quente. A média das máximas do verão varia de 28 a 31ºC e a média das
mínimas do inverno, de 7,5 a 12°C.
Figura 1: Distritos administrativos de Florianópolis.

Fonte: Mapa elaborado pela Assplan/SMS, a partir dos dados fornecidos pelo IPUF.
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A área do município está dividida em 12 distritos administrativos, apresentados a seguir
juntamente com suas localidades: 1) Barra da Lagoa (Barra da Lagoa e Fortaleza); 2) Cachoeira
do Bom Jesus (Cachoeira do Bom Jesus, Vargem do Bom Jesus, Vargem Grande, Ponta das
Canas e Lagoinha); 3) Campeche (Morro das Pedras, Praia do Campeche, Campeche e Rio
Tavares; 4) Canasvieiras (Canasvieiras, Daniela, Jurerê Internacional, Praia do Forte, Vargem
Pequena, Ponta Grossa e Lamim); 5) Ingleses do Rio Vermelho (Ingleses, Praia Brava, Santinho,
Capivari e Aranhas); 6) Lagoa da Conceição (Costa da Lagoa, Praia e Parque da Galheta, Praia
da Joaquina, Lagoa da Conceição, Canto da Lagoa, Retiro da Lagoa, Praia Mole e Porto da
Lagoa); 7) Pântano do Sul (Praia da Solidão, Praia do Saquinho, Praia do Pântano do Sul,
Lagoinha do Leste, Praia do Matadeiro, Praia da Armação, Lagoa do Peri e Costa de Dentro); 8)
Ratones; 9) Ribeirão da Ilha (Alto Ribeirão, Barro Vermelho, Caiacangaçu, Caeira da Barra do
Sul, Carianos, Costeira do Ribeirão, Freguesia do Ribeirão, Praia do Naufragados, Tapera e
Sertão do Peri); 10) Santo Antônio de Lisboa (Santo Antônio de Lisboa, Cacupé, Sambaqui e
Barra do Sambaqui); 11) São João do Rio Vermelho (São João do Rio Vermelho, Moçambique e
Parque Florestal); e 12) Distrito-sede (Balneário, Canto, Estreito, Capoeiras, Coloninha, Bom
Abrigo, Abraão, Monte Cristo, Pro-Morar, Sapé, Vila São João e na área insular Monte Verde,
Saco Grande I e II, Itacorubi, Trindade, Santa Mônica, Córrego Grande, Pantanal, Saco dos
Limões, Costeira do Pirajubaé, José Mendes, Prainha e Centro.

DEMOGRAFIA
A população de Florianópolis, estimada para o ano de 2007 é de 396.723 habitantes e
representa 6,9% da população estadual. No período de 1991-2000, o município teve uma taxa
média de crescimento anual de 3,30%, passando de 258.383 habitantes em 1991 para 342.315
em 2000. No mesmo período, a taxa de urbanização passou de 94% para 97%. No período de
2001-2005, segundo estimativas do IBGE, o município apresentou um incremento populacional
médio anual de 3% ao ano, muito superior ao observado no estado de Santa Catarina (1,87%),
estando entre as 6 capitais do Brasil que apresentaram os maiores incrementos.
Figura 2: Evolução do contingente populacional. Florianópolis, 1970-2007

Fonte: IBGE, Censos e estimativas demográficas.

A Tabela 1 apresenta a população estratificada por faixa etária e sexo, estimada para 2007.
Observa-se que quase a metade do contingente populacional (49,3%) está concentrada na faixa
etária de 20 a 39 anos. Os menores de 1 ano representam somente 1,5% do total, mas a
população abaixo de 15 anos abarca quase um quarto (24%) da população. Os maiores de 60
anos residentes no município já correspondem a 8,4%, do total, sendo que 58,4% das pessoas
nesta faixa etária são mulheres.
PREFEITURA DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS
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Tabela 1: População por faixa etária e sexo. Florianópolis, 2007.
Faixa Etária
Menor 1
1 a4
5 a9
10 a 19
20 a 49
50 a 59
60 e +
Total

Masculino
Nº
2.892
11.829
15.527
36.848
92.844
15.969
16.146
192.055

Feminino
%
1,5
6,15
8,08
19,18
48,34
8,31
8,40

100,0

Nº
3.025
12.376
16.301
39.168
98.754
17.274
17.770
204.668

Total
%
1,47
6,04
7.96
19,13
48,25
8,44
8,68
100,0

Nº
5.917
24.205
31.828
76.016
191.598
33.243
33.916
396.723

%
1,49
6,10
8,02
19,16
48,29
8,37
8,54
100,0

Fonte: IBGE, Censos e estimativas demográficas.

Comparando as pirâmides que representam a estrutura etária da população nos anos
censitários (Figura 3), percebe-se alteração significativa na sua forma, característica do processo
de transição demográfica.
Figura 3: Pirâmides etárias da população. Florianópolis, 1980 e 2000.

Fonte: Relatório de prestação de contas à Câmara Municipal, 2006.

Essa transição é decorrente não só da queda da mortalidade, mas em especial pela redução
da taxa de fecundidade. Em Florianópolis, o número médio de filhos por mulher passou de 2,1
em 1991 para 1,7 em 2000 e 1,48 em 2005, o que equivale a um decréscimo de 29,5%. As
alterações ocorridas também se refletem no comportamento da expectativa de vida ao nascer e
do índice de envelhecimento. A esperança de vida ao nascer aumentou de 71,4 anos em 1996
para 76,8 anos em 2005, representando um ganho de 5,3 anos no período. A Tabela 2 mostra
que as mulheres residentes no município têm uma esperança de vida 8,3 anos maior que a dos
homens.
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Tabela 2: Esperança de vida ao nascer, segundo sexo. Florianópolis, 1996-2005
Ano

Esperança de Vida ao Nascer
Masculino

Feminino

Total

1996

66,67

76,06

71,42

1997

68,84

76,36

72,71

1998

68,55

75,91

72,34

1999

68,26

76,61

72,47

2000

71,29

79,41

75,91

2001

72,01

80,30

76,25

2002

71,48

81,12

76,35

2003

71,70

82,04

76,84

2004

70,98

79,56

75,31

2005

72,47

80,82

76,75

Fonte: Caderno de Informações em Saúde - Tábua de Vida (SES/SC)

Confirmando a tendência, também o índice de envelhecimento aumentou de 24,7 para 41,1
pessoas de 60 anos ou mais de idade para cada 100 jovens menores de 15 anos.
Figura 4: Índice de Envelhecimento. Florianópolis, 1991- 2005

Fonte: Censo Demográfico (1991 e 2000); Contagem Populacional (1996) e Projeções e estimativas demográficas
(2001-2005).
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CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede o nível de desenvolvimento humano dos
países, estados e cidades, utilizando como critério a educação (alfabetização e taxa de
matrícula), longevidade, (expectativa de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). Em 2000, o
Índice de Desenvolvimento Humano de Florianópolis foi de 0,875, o que é considerado alto
(IDH-M maior que 0,8). Em relação aos demais municípios do Brasil, Florianópolis apresenta
uma ótima colocação: ocupa a 4ª posição entre mais de 5.500 municípios; no estado,
Florianópolis ocupa a 1ª posição.
Tabela 3: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes. Florianópolis, 1991 e 2000
1991

2000

variação

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

0,824

0,875

Educação

0,898

0,960

6,2%
6,9%

Renda

0,803

0,867

8,0%

Longevidade

0,771

0,797

3,5%

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, IPEA, Fundação João Pinheiro)

No período de 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de
Florianópolis cresceu 6,2% (Tabela 3). Observa-se que neste período a dimensão que mais
contribuiu para este crescimento foi a Renda. Investimentos em saúde com impacto na
longevidade também podem contribuir positivamente com o IDH.
EDUCAÇÃO

Os dados censitários sobre o nível educacional da população de Florianópolis estão
apresentados nas Tabelas 4 e 5 e refletem um desempenho bastante favorável em todos os
aspectos analisados, como a queda de 38,5% na taxa de analfabetismo em adultos num período
de nove anos.
Tabela 4: Nível educacional da população jovem. Florianópolis, 1991 e 2000
Faixa etária

Taxa de analfabetismo
1991

2000

% com < de 4 anos
de estudo
1991
2000

% com < de 8 anos
de estudo
1991
2000

% frequentando a escola
1991

2000

7 a 14

6,9

3,0

-

-

-

-

93,8

97,5

10 a 14

2,0

0,8

41,6

30,6

-

-

93,9

97,2

15 a 17

1,5

0,7

8,7

6,1

51,1

39,5

75,8

85,9

18 a 24

2,4

0,8

7,2

5,2

29,9

23,4

-

-

Fonte: IBGE: Censos demográficos
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Tabela 5: Nível educacional da população adulta (25 anos ou +). Florianópolis, 1991 e 2000
Indicadores

1991

Taxa de analfabetismo

2000
7,1

4,3

% com menos de 4 anos de estudo

16,3

12,5

% com menos de 8 anos de estudo

39,4

34,3

8,6

9,3

Média de anos de estudo

Fonte: IBGE: Censos demográficos

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação em 2007, Florianópolis possui 260
estabelecimentos de ensino, sendo três de dependência administrativa federal, 58 estaduais, 98
municipais e 101 particulares.

RENDA

A Tabela 6 apresenta a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Florianópolis,
que é a soma de todas as riquezas do município dividida pela população. Santa Catarina é um
dos nove estados brasileiros que apresentam PIB per capita acima do PIB nacional, contudo o
PIB de Florianópolis não é o líder do estado, perdendo para Joinville.
A desigualdade na distribuição de renda também evoluiu no período de 1991 a 2000,
passando de 0,55 para 0,57 pelo índice de Gini, que mede a diferença na distribuição de renda
domiciliar. O valor varia de 0 quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o
mesmo valor) a 1 quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda
da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula).
Tabela 6: População (1.000 hab) e PIB per capita (R$). Florianópolis, 1999-2003.
1999

2000

2001

2002

2003

2004

Pop.

PIB per
capita (R$)

Pop.

PIB per
capita (R$)

Pop.

PIB per
capita (R$)

Pop.

PIB per
capita (R$)

Pop.

PIB per
capita (R$)

Pop.

PIB per
capita (R$)

338

7.170

348

8.048

358

8.206

367

9.066

372

9.912

386

11.071

Fonte: IBGE, diretoria de pesquisas, coordenação de contas nacionais. 2005. Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=481&id_pagina=1.
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VULNERABILIDADE FAMILIAR, ACESSO A SERVIÇOS E BENS DE CONSUMO

Acompanhando o crescimento populacional, observa-se também o avanço do acesso aos
serviços básicos, conforme a Tabela 7.
Tabela 7: Indicadores de vulnerabilidade familiar e percentual de pessoas que vivem em domicílios
atendidos pelos serviços básicos e bens de consumo. Florianópolis, 1991 e 2000
Indicadores de vulnerabilidade familiar

1991

2000

% de mulheres de 10 a 14 anos com filhos

ND

0,8

% de mulheres de 15 a 17 anos com filhos

1,5

5,9

15,8

13,2

6,7

4,1

% de crianças em famílias c/renda < 1/2 salário mínimo
% de mães chefes de família, s/ cônjuge, c/ filhos menores
Indicadores de acesso a serviços básicos

1991

2000

Água encanada

97,3%

99,0%

Energia elétrica

99,6%

99,9%

Coleta de lixo *

94,7%

99,0%

Indicadores de acesso a bens de consumo

1991

2000

Geladeira

94,8%

98,8%

Televisão

94,3%

97,4%

Telefone

45,0%

74,6%

ND

33,6%

Computador

* Para a coleta de lixo foram considerados apenas os domicílios urbanos. ND = Não disponível.
Fonte: IBGE, Censos demográficos.

Florianópolis tem atraído nas últimas décadas um número significativo de turistas e
habitantes graças às suas características naturais e urbanísticas. Sendo o adensamento
populacional fator potencial de deterioração da qualidade de vida dos grandes centros urbanos,
a gestão municipal deve ser capaz de acompanhar a velocidade de expansão urbana.

SANEAMENTO BÁSICO

O Município de Florianópolis possui três importantes sistemas de abastecimento de água
operados pela CASAN: Sistema Integrado da Grande Florianópolis, Sistema Costa Norte e
Sistema Costa Leste Sul, que juntamente com a rede de abastecimento próprio do Pântano do
Sul atendem 95,8% da população total de Florianópolis. Uma parte da população não atendida
pela CASAN possui sistema próprio como o bairro de Jurerê Internacional, que utiliza um
sistema coletivo administrado através do próprio condomínio e a Costa da Lagoa, que possui
três sistemas independentes cuja distribuição, tarifação e operação são realizadas por seus
moradores. Outras soluções alternativas encontradas são o abastecimento através de pequenos
córregos, ponteiras e até mesmo as ligações clandestinas.
De acordo com o relatório da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental, os
fatores que mais comprometem os sistemas de abastecimento da CASAN são:
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− Perdas no sistema: estimada na ordem de 34%;
− Alto consumo per capita, em torno de 300 l/hab.dia, resultante em grande parte pela
falta de conscientização da população, utilização para fins pouco nobres (lavação de
calçadas e carros, jardinagens, etc.) e vazamentos no sistema hidráulico residencial;
− Ocupação de áreas em pontos cada vez mais elevados das encostas dos morros (Maciço
do Morro da Cruz, Saco Grande, Costeira, Itacorubi e outros), pela dificuldade de
pressurização do sistema;
− Aumento populacional na temporada de verão;
− Constantes modificações no Plano Diretor, alterando os critérios de uso e ocupação do
solo, que por sua vez afetam as condições de abastecimento e refletem uma clara
desvinculação entre o planejamento urbano e os condicionantes da infra-estrutura.
Os serviços de esgotamento sanitário do município de Florianópolis são realizados pela
CASAN na maior parte do território (exceto Jurerê e Base Aérea) através dos seguintes sistemas
de esgotamento: Insular, Continental, Lagoa da Conceição, Praia Brava, Barra da Lagoa e Costa
da Lagoa e de Pequenos Núcleos Comunitários. Contudo, apenas 47% moradores de áreas
urbanas são atendidos, sendo que o restante da população destina por conta própria os seus
esgotos sanitários e muitas vezes de forma inadequada, trazendo conseqüências negativas à
saúde pública e ambiente pela contaminação do lençol freático e dos corpos hídricos
superficiais, que por sua vez comprometem a balneabilidade, condição estética e atividades
turísticas e econômicas, como a maricultura.
Os resíduos sólidos urbanos coletados são descarregados na Estação de Transbordo do
Itacorubi e depois transferidos para o aterro sanitário de Biguaçú e alguma parte para a
indústria de reciclagem. Em Itacorubi funciona também o Centro de Triagem de Materiais
Recicláveis e o Centro de Treinamento e Educação Ambiental.
Os dados referentes às 80.765 famílias cadastradas até julho de 2007 no Sistema de
Informação da Atenção Básica (SIAB) pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) permitiram a
elaboração da Tabela 8, que corrobora os resultados da Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico do IBGE, em 2000.
Tabela 8: Situação dos domicílios cadastrados no SIAB, Florianópolis, 2007
Condição
Água da Casan

% cobertura
91,5%

Água de poço/nascente

6,9%

Água de outras fontes

0,6%

Coleta de resíduos

98,5%

Esgotamento sanitário

53%

Fossa séptica

46%

Dejetos a céu aberto

1%

Residência alvenaria

44,5

Abastecimento elétrico

99,2%

Fonte: SIAB/ julho 2007.
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ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL (AIS)

Para a priorização das ações no processo de expansão da Atenção Básica, a Secretaria
Municipal de Saúde classifica as áreas sanitárias de acordo com critérios de risco social. Em
2006 Florianópolis possuía 50.735 moradores em áreas de interesse social (AIS), ou seja, em
torno de 12,5% da população. Os critérios de risco adotados pelo Setor de Geoprocessamento
são:
• Renda familiar até três salários mínimos. Predominância da renda per capita
abaixo da linha de pobreza (R$ 180,00/ mês – IPEA);
• Unidades habitacionais precárias isoladas ou em agrupamento, apresentando
uma distribuição espacial caótica;
• Unidades habitacionais precárias localizadas em áreas de risco;
• Encostas de morro suscetíveis a desmoronamento;
• Áreas de preservação permanente, áreas verdes, nascentes de rios e córregos;
• Áreas de mangues e dunas;
• Áreas próximas a leitos de rios, córregos, canais e praias, suscetíveis a
inundação;
• Posse irregular de áreas públicas e/ou privadas; áreas desprovidas parcial ou
totalmente de infra-estrutura (água tratada, rede elétrica, sistema de esgoto
sanitário, rede pluvial, pavimentação, coleta de lixo); e
• Áreas desprovidas parcial ou totalmente de serviços e equipamentos públicos
(creches, escolas, postos de saúde, posto policial etc).

A Tabela 25, nas páginas 33 e 34, apresenta a distribuição desta população de interesse
social pelas áreas de abrangência dos respectivos Centros de Saúde, bem como a distribuição
das equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal.
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2.

S IT UA ÇÃ O DE SA ÚDE

MORTALIDADE
As doenças do aparelho circulatório lideram a ordenação das causas de óbito (Tabela 9),
representando 32% dos óbitos por causas definidas. Juntas, as doenças cérebro-vasculares e as
isquêmicas do coração são responsáveis por aproximadamente 60% dos óbitos incluídos neste
capítulo. Mesmo considerando as mudanças no perfil etário da população, esses dados
evidenciam a magnitude do problema no quadro geral das patologias do município,
principalmente porque mais de 40% dos óbitos ocorreram em menores de 70 anos. Ademais,
cerca de 2/3 dos eventos deste grupo estão relacionados com a hipertensão arterial e outros
fatores de risco tais como o fumo, taxa de colesterol e sedentarismo. Portanto, a consolidação
das medidas de promoção de saúde na rotina da atenção primária pode, juntamente com o
diagnóstico precoce e pronto tratamento, colaborar na redução da morbi-mortalidade por
doenças do aparelho circulatório.

Tabela 9: Mortalidade proporcional (%) por sexo e grupo de causas. Florianópolis, 2006.
Causas Capítulos - CID-10

Masculino
Nº

%

Feminino
Nº

Total

%

Nº

%

1ª

Aparelho circulatório

310

29,2

301

36,3

611

2ª

Neoplasias

218

20,6

192

23,2

410

21,7

3ª

Causas externas

210

19,8

46

5,5

256

13,5

4ª

Aparelho respiratório

105

9,9

96

11,6

201

10,6

5ª

Endócrinas, nutricionais e metabólicas

24

2,3

43

5,2

67

3,5

6ª

Aparelho digestivo

59

5,6

27

3,3

86

4,6

7ª

Doenças infecciosas e parasitárias

70

6,6

35

4,2

105

5,6

Demais causas definidas

64

6,0

89

10,7

154

8,1

1060

100,0

829

100,0

1890

100,0

7

0,7

12

1,4

19

1,0

1067

100,0

841

100,0

1909

100,0

Sub-total de causas definidas
Causas mal definidas
Total

32,3

Fonte: SIM

As neoplasias aparecem em 2º lugar na ordenação, com 21,7 % dos óbitos. Mais de 1/3 das
vítimas (33,9%) tinham menos de 60 anos, evidenciando que o câncer está se tornando um
sério problema de saúde pública no município.
As doenças cárdio-vasculares e o câncer, que têm fatores de risco semelhantes,
representaram 50% do total de óbitos do município. Este percentual justifica, mais uma vez, a
prioridade das ações de promoção de saúde (alimentação saudável, atividade física, controle do
tabagismo) em Florianópolis.
No ano de 2004 ocorreram 382 óbitos por neoplasias no município de Florianópolis, com
média etária de 55 anos, enquanto nos países que mantêm programas de controle do câncer e
ações de promoção de saúde, estas mortes são em pessoas com mais de 70 anos de idade.
Entre as crianças, que representam 2% do total dos casos de câncer, os óbitos mais comuns
foram devido aos tumores cerebrais e entre os adultos, as neoplasias de pulmão e de mama.
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No sexo masculino, as principais localizações são: traquéia, brônquios e pulmões e estômago
(Tabela 10). Juntas, representam quase 40% dos óbitos masculinos por neoplasias e estão
relacionadas a hábitos de vida como o tabagismo e dieta alimentar. Entre as mulheres, o câncer
de mama aparece na 1a posição, representando 18,8% dos óbitos. O de colo de útero, que
aparece em 6o lugar, ainda é responsável por 4,2% das mortes femininas por neoplasias,
apontando a necessidade de programas para o seu controle, com base em ações educativas e
de promoção da saúde da mulher.

Tabela 10: Mortalidade proporcional por neoplasias, segundo tipo e sexo. Florianópolis, 2006
Principais localizações no sexo masculino
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Traquéia,brônquios e pulmões
Estômago
Cólon, reto e ânus
Leucemia
Esôfago
Próstata
Lábio, cavidade oral e faringe
Meninges, encéfalo e outras partes SNC
Pele
Laringe
Restante
Total

%
23,3
14,0
8,4
7,9
5,1
5,1
4,2
2,3
2,3
2,3
25,1
100,0

Principais localizações no sexo feminino
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mam a
Cólon, reto e ânus
Traquéia, brônquios e pulmões
Estômago
Pâncreas
Colo do útero
Meninges, encéfalo e outras partes SNC
Leucemia
Pele
Lábio, cavidade oral e faringe
Restante
Total

%
18,8
13,5
8,9
7,8
6,3
4,2
3,1
2,1
2,1
1,6
31,8
100,0

Fonte: SIM

As causas externas são a 3ª causa de óbito, contribuindo com 13,5% das mortes. A análise
detalhada das circunstâncias dos acidentes e violências mais freqüentes é fundamental para
nortear as medidas preventivas. Os acidentes de transporte representam aproximadamente
40% das mortes deste grupo, sendo que quase 1/3 são atropelamentos (30,4%). Os homicídios
representam 27,3% e os suicídios pouco mais de 10,2% do total das mortes violentas.
As doenças do aparelho respiratório (10,6% do total de óbitos) ficaram em 4º lugar na
ordenação, com destaque para as bronquites, enfisemas e asmas, e as pneumonias. Mais de
70% dos óbitos por pneumonias estão concentrados na faixa etária de maiores de 60 anos,
evidenciando a importância das campanhas de vacinação para idosos, a fim de se reduzir a
incidência e a mortalidade por estas causas.
Posicionadas em 5o lugar estão os distúrbios endócrinos, nutricionais e metabólicos, tendo
como principal causa de óbito o diabetes (69 % das mortes), com maior incidência no sexo
feminino, o que indica a pertinência de se priorizar as medidas de prevenção, controle e
tratamento.
Na 6a posição aparecem as doenças do aparelho digestivo, lideradas pela cirrose e doença
crônica do fígado, com prevalência bem maior no sexo masculino (70%), em grande parte pela
maior exposição aos fatores de risco, como uso de álcool.
As doenças infecciosas e parasitárias estão em 7o lugar e são responsáveis por 5,6% do total
de óbitos. A AIDS é hoje a principal causa de óbito neste grupo, abarcando 58% das mortes do
capítulo e já representa, sozinha, 3,2% do total geral de óbitos de Florianópolis, com um
coeficiente de mortalidade de 15 por 100.000 habitantes; as septicemias são a segunda causa
(18,1% do total). Também em 2006 foram registrados quatro óbitos por tuberculose e três
óbitos por infecções intestinais, apontando para a necessidade de uma abordagem incisiva.
A Tabela 11 apresenta a mortalidade proporcional (%) da população, segundo as faixas
etárias na série histórica de 1996 a 2006. O óbito de menores de 5 anos, que no início do
período representava 7,7% do total, no último ano foi responsável por apenas 2,9% das mortes.
Já a participação dos óbitos de maiores de 70 anos, aumentou de 38,5% em 1996 para 45,3%
em 2006, apresentando o deslocamento esperado das mortes para as idades mais avançadas.
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Tabela 11: Proporção (%) de óbitos por faixa etária e ano. Florianópolis, 1996-2006
Faixa etária
<1 ano
1-4
5-9
10-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 e+
Total

1996

1997

6,5
1,2
0,6
0,7
1,7
6,8
8,8
8,6
11,1
15,3
19,4
19,1
100,0

1998

5,6
1,1
0,6
0,9
1,7
5,4
8,2
9,1
10,1
17,0
19,8
20,5
100,0

1999

4,7
1,3
0,3
0,6
1,3
4,9
7,0
9,0
11,9
16,4
20,1
22,4
100,0

2000

4,2
0,8
0,5
0,6
1,3
5,0
7,8
9,6
10,4
16,9
18,9
23,8
100,0

2001

3,3
0,7
0,5
0,7
1,3
5,4
8,3
8,6
11,6
16,4
21,9
21,3

2002

3,7
0,8
0,2
0,8
1,7
6,0
7,3
9,8
10,5
16,1
19,3
23,9

100,0

2003

2,8
0,5
0,5
0,8
2,2
6,8
7,9
9,0
10,8
15,8
20,3
22,6

100,0

2004

3,2
0,6
0,2
0,6
2,3
6,3
7,2
9,9
11,6
14,8
21,6
21,8

100,0

2005

2,0
0,6
0,3
0,4
2,7
5,7
7,0
10,0
10,9
16,2
18,8
25,3

100,0

100,0

2006

2,4
0,5
0,3
0,7
2,8
5,9
5,5
9,9
13,0
15,0
18,3
25,7
100,0

2,4
0,5
0,2
0,6
2,1
6,3
5,7
9,3
12,6
15,1
19,7
25,5
100,0

Fonte: SIM

MORTALIDADE INFANTIL

A seguinte Tabela apresenta a evolução da mortalidade infantil em Florianópolis e seus
componentes, no período de 1996 a 2006.
Tabela 12: Mortalidade Infantil, segundo os componentes. Florianópolis, 1996-2006
Nº de Óbitos

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

< 7dias

58

40

40

40

27

22

21

28

18

28

25

de 7 a 27 dias

10

15

10

7

6

17

7

9

6

5

5

28 dias a < 1 ano

37

29

24

20

21

21

19

16

14

10

16

< de 1 ano

105

84

74

67

54

60

47

53

38

43

46

Taxas

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Neonatal Precoce

10,9

7,2

7,5

7,0

4,9

4,4

4,0

5,6

3,7

5,7

5,0

Neonatal Tardia

1,9

2,7

1,9

1,2

1,1

3,4

1,3

1,8

1,2

1,0

1,0
3,2

Pós-neonatal

7,0

5,2

4,5

3,5

3,8

4,2

3,6

3,2

2,9

2,0

Infantil
%

19,8

15,0

13,9

11,8

9,7

11,9

9,0

10,7

7,8

8,7

9,1

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Neonatal Precoce

55,2

47,6

54,1

59,7

50,0

36,7

44,7

52,8

47,4

65,1

54,3

Neonatal Tardia

9,5

17,9

13,5

10,4

11,1

28,3

14,9

17,0

15,8

11,6

10,9

Pós-neonatal
Infantil

35,2

34,5

32,4

29,9

38,9

35,0

40,4

30,2

36,8

23,3

34,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: óbitos: SIM; Nascidos Vivos: SINASC.

A taxa de mortalidade infantil municipal teve uma redução acentuada (54%) no período
analisado, passando de 19,8 em 1996 para 9,1 óbitos por 1.000 nascidos vivos em 2006, sendo
considerada baixa, segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde/OMS (abaixo de
20/1.000 nascidos vivos) e no mesmo patamar dos países desenvolvidos (coeficientes de um
dígito). Contudo, este índice ficou acima da meta municipal pactuada para 2006 (Anexo 1,
página 82). As Figuras 5 e 6 permitem visualizar melhor o declínio e a participação percentual
da mortalidade infantil, segundo os seus componentes.

25

Figura 5: Taxas de mortalidade (por 1.000 nascidos vivos). Florianópolis, 1996-2006.

Fonte: Tabnet SES/SC.

Este desempenho está francamente relacionado com um conjunto de medidas que incluem:
política de humanização da assistência, implantação do pediatra nas salas de parto do
município, qualificação dos serviços de neonatologia e a qualificação da assistência maternoinfantil da Atenção Básica de saúde. Também a ampliação das equipes de Saúde da Família e a
implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde/PACS, além de ampliar a oferta de
consultas de pré-natal, fortaleceram as ações de promoção, vigilância e prevenção em saúde,
permitindo a intervenção precoce nas principais complicações da infância. O aumento da
cobertura do Programa de Imunização neste período também proporcionou a redução da
incidência das doenças imunopreveníveis.
Portanto, pode-se inferir que a redução da taxa de mortalidade infantil em Florianópolis está
diretamente relacionada com a reorientação do modelo de atenção a saúde da criança a partir
da implantação do Programa Capital Criança, que inicialmente priorizava o atendimento das
crianças de até 6 anos e desde 2006 ampliou a faixa etária para 9 anos de idade.

Figura 6: Distribuição da mortalidade infantil, segundo componentes. Florianópolis, 1996-2006.

Fonte: Tabnet SES/SC.
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O seguinte gráfico apresenta a distribuição das principais causas de morte em habitantes de
Florianópolis menores de 1 ano ocorridas em 2006.
Figura 7: Distribuição das principais causas de morte em habitantes menores de 1 ano. Florianópolis,
2006.

As duas principais causas de mortalidade infantil são as afecções originadas no período
perinatal e as anomalias congênitas. Juntas, elas representam quase 80% do total de
óbitos em menores de 1 ano. Na 3ª posição estão as doenças do aparelho respiratório, com
destaque para as pneumonias, seguidas das doenças do sistema nervoso e das causas
externas. Em 2006 houve 1 óbito em menor de 1 ano por causa mal definida, o que reafirma a
necessidade de se investigar todos os óbitos infantis para identificar as suas causas e assim
coletar informações importantes para subsidiar as estratégias para a redução da mortalidade
infantil.
MORTALIDADE MATERNA

A taxa de mortalidade materna (número de óbitos maternos/100 mil nascidos vivos de mães
residentes) é considerada um excelente indicador de saúde das mulheres em idade reprodutiva,
em especial da qualidade da atenção à saúde da mulher. No último qüinqüênio (2002-2006)
foram computadas 4 mortes maternas em Florianópolis, sendo uma em 2006. Embora a série
histórica publicada (Anexo 1) apresente a taxa de mortalidade materna de 39,7 (referente a dois
eventos), a taxa de mortalidade real em 2006 é 20. Esta alteração é decorrente da investigação
criteriosa dos casos notificados. Outra vantagem da análise de cada caso de morte relacionada
ao ciclo gravídico puerperal é o levantamento de possíveis falhas no atendimento ofertado, o
que é fundamental para prevenir essas mortes. Também a investigação de todos os óbitos de
mulheres em idade fértil é importante para descartar a possibilidade de sub-notificação dos
óbitos maternos devido a deficiências do preenchimento correto das declarações de óbito.
NASCIDOS VIVOS

A Tabela 13, com dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC, permite
avaliar algumas condições importantes relativas às características das mães e dos nascimentos
de residentes no município.
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Tabela 13: Nascidos Vivos: condições da mãe e do nascimento. Florianópolis, 1996-2006
Ano

Nascidos
vivos

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

% mães
sem prénatal

5316
5590
5310
5701
5565
5055
5215
4963
4897
4937
5044

% mães + 6
consultas
pré-natal

% mães 1019 anos

% mães 1014 anos

31,8
33,5
45,4
43,1
44,3
49,9
53,9
58,9
61,3
60,1
60,6

18,2
18,5
18,3
19,3
18,8
17,5
17,1
16,0
14,5
14,9
15,0

0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,5
0,4
0,5
0,7

2,7
3,1
6,7
6,1
2,3
1,6
1,3
1,2
1,2
1,2
0,9

% baixo
peso ao
nascer

%
prematuros

7,3
7,7
8,5
7,5
7,6
6,7
7,7
8,3
7,7
8,3
8,4

% partos
cesáreos

4,8
5,3
6,0
5,4
9,0
6,2
6,4
7,8
6,9
7,5
7,7

44,0
41,9
40,6
40,1
43,4
42,6
42,9
48,6
49,6
51,2
52,5

Fonte: SINASC

O número de mães com mais de 6 consultas de pré-natal praticamente dobrou no período
analisado, passando de 31,8% em 1996, para 60,6% em 2006. No entanto, essa proporção
ainda é considerada baixa. Considerando que 93% dos nascidos vivos eram de mães que
realizaram pelo menos 4 consultas de pré-natal, os dados parecem indicar a necessidade de
investir na captação precoce (ainda no 1º trimestre) das gestantes. Há de se considerar que a
taxa de cobertura das consultas de pré-natal é calculada sobre o número total de gestantes do
município, acarretando na diluição dos esforços da abordagem da equipe de saúde em relação à
população adscrita.
Os partos em mães adolescentes apresentam tendência de queda, mas ainda representam
15% do total, indicando a necessidade de encontrar formas de enfrentamento da gravidez na
adolescência, como a garantia de acesso a métodos anticoncepcionais e a formação de
parcerias, principalmente com as escolas, para implementar medidas educativas específicas para
esse grupo. O baixo peso é um importante fator de risco para a morbi-mortalidade neonatal e
infantil. A proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer tem se mantido entre 7,7 % e
8,4% no município, nos últimos 5 anos, sendo necessário apenas monitorar o indicador para
que se mantenha nesses níveis. A tendência de aumento da proporção de baixo peso observada
no período em parte é explicada pelo aumento dos prematuros que, provavelmente, nos anos
anteriores nem mesmo conseguiam nascer vivos.
A Tabela 14 compara as taxas de prevalência de aleitamento materna de Florianópolis em
1999 com outras localidades. O município aparece com taxas inferiores à média do país, mas
compatível com as médias do estado. Considerando que o aleitamento materno está associado
às boas condições gerais de saúde e de nutrição da população infantil, é importante considerar
o seu incentivo nas ações estratégicas de promoção de saúde.
Tabela 14: Taxa de prevalência (%) de aleitamento materno em 1999
0-30 dias
Brasil
Região Sul
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre

88,0
82,8
83,9
82,5
81,3

31-60 d.

61-90 d.

85,7
80,0
81,0
79,9
78,1

83,0
76,8
77,7
76,9
74,6

91-120 d.
80,1
73,2
74,1
73,7
70,7

121-150 d.
76,7
69,4
70,1
70,2
66,5

151-180 d.
72,9
65,2
65,7
66,4
62

181-270 d.
59,7
51,6
51,3
54,0
47,5

271-364 d.
44,2
37,2
36,0
40,5
32,8

Fonte: MS/Secretaria de Políticas de Saúde; estudos amostrais.

Dados municipais do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) de 2006 revelam que
em 2006 a taxa de aleitamento materno exclusivo das crianças de 0 a 120 dias cadastradas foi
de 80,8%.
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MORBIDADE
INTERNAÇÃO HOSPITALAR

A Tabela 15 apresenta a distribuição dos motivos de internação hospitalar dos habitantes de
Florianópolis em 2006, agrupados por capítulos. Foram excluídas as 4.494 internações do grupo
Gravidez, Parto e Puepério (aproximadamente 1/5 do total de internações), pois o propósito é
conhecer o perfil das internações decorrentes de doenças e agravos.
Tabela 15: Internações hospitalares de residentes em Florianópolis, 2006
(quantidade, valor total gasto e respectivas proporções)
Grupos de Diagnósticos (Capítulos - CID-10)
Doenças do aparelho circulatório
Doenças do aparelho digestivo
Doenças do aparelho respiratório
Neoplasias (tumores)
Lesões envena/ e outras conseqüências de causas externas
Doenças do aparelho geniturinário
Transtornos mentais e comportamentais
Algumas doenças infecciosas e parasitárias
Doenças sist osteomuscular e tecido conjuntivo
Contatos com serviços de saúde
Doenças do sistema nervoso
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
Doenças da pele e do tecido subcutâneo
Algumas afecções originadas no período perinatal
Malformações congênitas, deformid e anom. cromossômicas
Sint. sinais e achad anorm ex. clín e laboratoriais
Doenças do olho e anexos
Doenças do sangue órgãos hematop. e transtornos imunitários
Doenças do ouvido e da apófise mastóide
Total

Internações
Nº
%
2.083
13,4
1.813
11,6
1.681
10,8
1.591
10,2
1.446
9,3
1.278
8,2
1.152
7,4
1.013
6,5
629
4,0
517
3,3
473
3,0
421
2,7
345
2,2
339
2,2
230
1,5
205
1,3
137
0,9
112
0,7
112
0,7
15.577

100,0

Valor Total Gasto
R$
%
4.300.487,53
30,0
1.073.862,48
7,5
1.057.135,09
7,4
1.642.090,02
11,5
1.475.338,80
10,3
600.645,81
4,2
510.876,15
3,6
734.638,25
5,1
652.047,37
4,6
200.778,62
1,4
351.789,55
2,5
187.146,79
1,3
159.005,00
1,1
720.530,86
5,0
341.966,74
2,4
122.251,55
0,9
86.072,04
0,6
49.666,75
0,3
52.806,03
0,4
14.319.135,43

100,0

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares – SIHSUS

As doenças do aparelho circulatório aparecem em 1º lugar e sua importância também é
expressiva pelo alto custo individual e valor total gasto. Em 2º lugar estão as doenças do
aparelho digestivo, logo seguidas pelas doenças do aparelho respiratório e neoplasias. A Tabela
16 permite verificar quais os 3 principais diagnósticos de internação de cada grupo.
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O perfil da morbidade hospitalar apresenta diferenças importantes entre os gêneros como
demonstram as Figuras 8 e 9 a seguir. Para os homens, as doenças dos aparelhos circulatório e
digestivo são as principais causas de internação, representando mais de 1/4 das internações,
enquanto entre as mulheres essa participação é representada pelas doenças dos aparelhos
geniturinário e circulatório. As lesões de causas externas e as infecciosas e parasitárias são mais
prevalentes no sexo masculino, já as neoplasias têm uma importância relativa maior no
grupamento feminino, aparecendo na 3ª posição e respondendo por 12% das internações.
Importante salientar que entre as internações por neoplasias, existe um alto número de
internações com diagnóstico mal definido (ver Tabelas 17 e 18, página 26). Provavelmente estas
internações têm sido realizadas para investigação diagnóstica.

Tabela 16: Principais causas de internação hospitalar e participação (%) nos grandes grupos de causas.
Florianópolis, 2006.
POSIÇÃO NO GRUPO

GRUPOS DE
CAUSAS
1ª

2ª

3ª

Doenças do ap.
circulatório

D. isquêmicas do coração

Outras d. coração

D. cérebro-vasculares

33,5

24,2

17,6

Doenças do ap.
digestivo

Hérnias

Vesícula e vias biliar e pâncreas

Doenças do apêndice

22,9

19,2

16,2

Doenças do ap.
respiratório

Influenza (gripe) e pneumonia

D. crônicas v. aéreas inf.

Outras d.vias aéreas sup.

42,8

26,2

14,8

Neoplasias
(tumores)

Órgãos digestivos

Tec linfático hematopoiético

Mama

21,1

11,8

10,2

Lesões por
envenena/ e
conseqüências de
causas externas

Traumatismos da cabeça

Traumat joelho e perna

Traumat quadril e coxa

15,9

15,3

10,7

Doenças do
ap.geniturinário

Transt não-inflam genital fem

D. renais túbulo-intersticiais

Insuficiência renal

36,0

17,4

11,5

Transtornos mentais
e comportamentais

Transt. uso subst psicot.

Esquizofrenia

Transtornos do humor (afetivos)

45,8

28,4

20,9

Algumas doenças
infecciosas e
parasitárias

Doença pelo HIV

Infecciosas intestinais

Outras doenças bacterianas

39,9

17,2

13,3

Fonte: SIH.
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Figura 8: Distribuição das internações hospitalares no sexo masculino, segundo os principais grupos de
causas. Florianópolis, 2006.

Fonte: Ministério da Saúde/SE/Datasus - Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS. Disponível em:
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2006/d13.def.

Figura 9: Distribuição das internações hospitalares no sexo feminino, segundo os principais grupos de
causas. Florianópolis, 2006.

Fonte: Ministério da Saúde/SE/Datasus - Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS. Disponível em:
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2006/d13.def.

31

NEOPLASIAS MALIGNAS

O número estimado de casos novos de neoplasias malignas por 100 mil habitantes na
população residente representa o risco da ocorrência de casos novos de neoplasias malignas e
dimensiona sua magnitude como problema de saúde pública. É de especial importância na
abordagem de determinados fatores - dietéticos, comportamentais, ambientais e genéticos - que
estão especificamente associados à ocorrência de neoplasias malignas.
Tabela 17: Incidência de casos de neoplasias malignas no sexo masculino
(por 100.000 hab), segundo localização. Florianópolis, 2002-2003 e 2005-2006.
Pulmão,
traquéia e
brônquios

Esôfago

Estômago

Cólon, junção
retossigmóide,
reto e ânus

Próstata

Lábio e
cavidade
oral

Melanoma
maligno
da pele

Outras
NM da
pele

2006

34,64

11,01

23,20

25,08

50,45

10,27

10,43

97,01

2005

35,54

11,58

26,43

23,68

56,52

11,45

10,14

59,03

2003

35,39

8,81

20,48

13,37

47,11

7,53

8,28

88,78

2002

40,60

9,00

22,11

16,75

33,55

8,54

1,15

46,95

Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca

Tabela 18: Incidência de casos de neoplasias malignas no sexo feminino
(por 100.000 hab), segundo localização. Florianópolis, 2002-2003 e 2005-2006.
Pulmão,
traquéia
brônquios
2006
2005
2003
2002

16,86
14,67
10,69
9,65

Esôfago
2,16
2,16
2,29
1,56

Estômago
9,18
9,91
8,35
8,13

Cólon,
JRS, reto
e ânus
25,15
26,21
13,64
14,63

Mama
73,57
87,81
62,16
55,97

Colo do
útero
25,35
29,58
19,30
19,57

Lábio e
cavidade
oral
5,08
5,89
1,19
1,16

Melanoma
maligno
da pele
10,15
12,22
5,17
0,57

Outras
NM de
pele
150,05
138,14
82,50
63,67

Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer – Inca

Observa-se o alto número de internações com diagnóstico relativamente genérico (outras
neoplasias malignas de pele). Provavelmente estas internações são realizadas para a
investigação de casos suspeitos, o que poderia ser realizado ambulatorialmente se houvesse
planejamento e disponibilização de consultas especializadas e exames necessários para o
diagnóstico ambulatorial das principais neoplasias. De fato, 45% dos casos de câncer de
Florianópolis são neoplasias de pele do tipo não-melanoma, e cujo tratamento da maioria dos
casos é de responsabilidade do nível municipal (atenção secundária). Ambulatorialmente
somente as ações relacionadas ao câncer de mama e colo de útero estão implantadas de forma
regular na rede municipal de saúde. Em relação à coleta de exames de Papanicolaou para
rastreamento do câncer de colo de útero, o Programa de Atenção à Saúde da Mulher relata uma
cobertura de 30% pelo SUS. Porém no Inquérito sobre fatores de risco e morbidade referida
realizado em Florianópolis no ano de 2003, mais de 85% das mulheres dizem coletar um
“exame preventivo” pelo menos a cada 3 anos, sendo 45% deles realizados no SUS. Já a
realização de mamografias para rastreamento de câncer de mama só é realizado por
aproximadamente 63% das mulheres entre os 50 e 69 anos de idade, segundo o referido
inquérito, com apenas 39% destes exames realizados pelo SUS.
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CONDIÇÃO BUCAL

O número médio de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados (CPO-D) aos 12
anos de idade é um indicador que estima o risco de ataque da cárie dental à dentição
permanente. A idade de 12 anos é adotada internacionalmente como parâmetro básico para uso
do indicador. Apesar de limitar-se à incidência da cárie e da perda dental sem especificar o
motivo, é de grande importância para subsidiar os processos de planejamento, gestão e
avaliação de políticas e ações. Valores elevados indicam más condições de saúde bucal da
população, freqüentemente associadas a condições socioeconômicas desfavoráveis, dificuldade
de acesso aos serviços e hábitos deletérios, como alto consumo de açúcares. Pode indicar
também acesso limitado ao flúor.
O último levantamento epidemiológico nacional com dados disponíveis para as capitais foi
realizado em 1996. Segundo este levantamento Florianópolis apresentou um índice inferior à
média nacional mas superior ao observado para as capitais vizinhas, contribuindo para elevar o
índice da região sul.
Tabela 19: Índice CPO-D aos 12 anos de idade*, Brasil, Região Sul e Florianópolis, 1996.
Região

1996

Brasil

3,06

Região Sul

2,41

Florianópolis

2,83

Curitiba

2,23

Porto Alegre

2,16

Fonte: Levantamento Epidemiológico de Saúde Bucal/MS, 1996.
* A amostra refere-se a escolares das capitais dos estados e do Distrito Federal.

Um estudo acadêmico realizado em 362 crianças em cinco
Florianópolis apresentou o índice CEO-D de 1,66, com 55% das
superando a meta de 50% estabelecida pela OMS para o ano de 2000
existem dados mais atualizados da Região Sul do último levantamento
SB 2000 - realizado em 2003:

creches municipais de
crianças livres de cárie,
(Back, J. 2003). Também
epidemiológico nacional -

Tabela 20: Número de dentes perdidos, obturados e/ou extraídos, por indivíduo
(CPOD/CEO), em 2003
Faixa etária

Região Sul

Brasil

18 a 36 meses

0,91

0,87

5 anos

2,50

2,38

12 anos

2,22

2,27

15 a 19 anos

5,45

5,69

35 a 44 anos

20,45

20,14

Fonte: Condições de saúde bucal da população brasileira 2002-2003. Ministério da Saúde, 2004
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RISCO PARA DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Segundo os dados de um inquérito domiciliar em 2003 sobre comportamentos de risco e
morbidade referida de doenças e agravos não-transmissíveis realizado em Florianópolis, 21% da
população maior de 15 anos fumam regularmente (19% das mulheres e 24% dos homens).
Outro fator alarmante é o tabagismo passivo no ambiente de trabalho ou em casa, que abrange
20% da amostra populacional, representando um risco à saúde de trabalhadores que são
obrigados a conviver com a fumaça do cigarro dos clientes, como é o caso dos garçons.
O percentual de indivíduos sedentários e irregularmente ativos é de 44%; a prevalência de
excesso de peso é de 39%. Quanto à exposição solar, 77% dos entrevistados relatam exposição
por pelo menos 30 minutos diários. A maioria refere-se à exposição por lazer, principalmente
entre os mais jovens; contudo um percentual expressivo (38%) relata exposição à radiação
ultravioleta por trabalho ou necessidade de locomoção (54%). Apenas 24% dos entrevistados
usam regularmente o filtro solar, e somente 15% procuram sombras para se proteger do sol.
Estes dados sobre a exposição aos principais fatores de risco de câncer antecipam um
aumento dos casos de câncer no município nas próximas décadas. O controle dos fatores de
risco pode alterar o curso dessas doenças, proporcionando um envelhecimento mais saudável,
com menos seqüelas, maior qualidade de vida e menores custos ao sistema de saúde. A
promoção de saúde deve ser uma prioridade se quisermos um futuro com mais qualidade e não
apenas quantidade de vida. Pelo menos uma redução de 20% a 30% nos casos de câncer pode
ser alcançada com a instituição de ações de promoção de saúde, incluindo a alimentação
saudável e atividade física.
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DOENÇAS E AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

O perfil epidemiológico da população de Florianópolis também pode ser analisado pelo
relatório dos agravos de notificação compulsória (Tabela 21) e algumas informações adicionais:
Tabela 21: Relatório dos agravos de notificação compulsória. Florianópolis, 2006.
Agravo

Casos notificados

Casos confirmados

Acidente com animais peçonhentos

173

168

AIDS

209

209

Atendimento anti-rábico hum ano

954

914

Cisticercose humana

0

0

Cólera

0

0

1

1

13

5

Coqueluche
Dengue
Desnutrição infantil

6

6

47

47

Difteria (confirmados)

0

0

Doença de Chagas

4

1

Diarréia aguda

DST - Úlcera genital

1

1

corrimento uretral

13

13

corrimento cervical

10

10

Esquistossomose

2

2

Febre amarela

1

0

Febre tifóide

0

0

Filariose
Hanseníase
Hepatite
Intoxicação por agrotóxico

0

0

21

21

351

274

14

9

Leishmaniose

0

0

Leptospirose

42

16

Malária

11

4

Meningite

42

36

Paralisia Flácida Aguda

1

0

Pneumoconiose

0

0

Raiva humana

0

0

84

3

Sífilis congênita

2

2

Tétano acidental

1

1

Tétano neonatal (confirmados)

0

0

Tuberculose

232

232

Varicela*

702

702

Doenças exantemáticas

Fonte: SMS/Relatório de Gestão 2007 (ano base 2006).
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AIDS
Florianópolis ocupa o terceiro lugar em prevalência de AIDS entre as capitais do Brasil. Vários
fatores têm contribuído para o aumento do número de pessoas convivendo com HIV/AIDS,
como a dificuldade em interromper oportunamente a cadeia de transmissão, por um lado devido
ao diagnóstico tardio da infecção e por outro, a melhora na qualidade e expectativa de vida dos
portadores de HIV. Em 2006, foram notificados mais 209 casos da doença. Atualmente, há
aproximadamente 2.100 pessoas convivendo com AIDS no município. Embora ainda seja mais
comum em homens (62%), a freqüência entre as mulheres vem aumentando (38%), seguindo a
tendência nacional. O diagnóstico precoce da doença ainda é um desafio: dos 209 pacientes
diagnosticados em 2006, 25 (11,96%) foram a óbito até o final do ano passado, indicando que o
diagnóstico pode ter sido realizado já em fase avançada da doença. A Tabela 22 demonstra a
incidência de AIDS em Florianópolis nos últimos anos.
Os casos de infecção por HIV, diferente dos casos de AIDS, não são atualmente notificados.
Assim, o número de pessoas infectadas é tido por estimativa, de acordo com estudos
populacionais. Em Florianópolis, utilizando os parâmetro nacionais, estima-se que cerca de 15
mil pessoas estejam contaminadas pelo HIV. Tal fenômeno implica no aumento da demanda por
atendimento adequado, fazendo com que o sistema de saúde tenha que adaptar-se, a fim de
prestar atendimento integral e de qualidade a estes indivíduos. A transmissão vertical de HIV é
outra situação preocupante. Em 2006 foram diagnosticadas no município 3 crianças com AIDS,
sendo 2 delas acima de cinco anos de idade.

Tabela 22: Incidência da AIDS em Florianópolis, 2001-2006.
Ano

Casos por ano de diagnóstico

Incid. Casos/100.000 hab

2001

247

70,09

2002

205

56,84

2003

219

59,33

2004

158

46,08

2005

141

35,53

2006

209

51,41

Fonte: Relatório da Vigilância Epidemiológica, 2007.

Hepatites
A vigilância epidemiológica das hepatites virais no Brasil é baseada na notificação de casos
suspeitos. Como a maioria dos acometidos apresenta formas assintomáticas da doença, as
notificações não refletem a real incidência da infecção. As hepatites são importante causa de
doenças hepáticas, e potencialmente preveníveis, tanto através de saneamento básico (A e E),
como por imunização (A e B), prática de sexo seguro e cuidados adequados com material
biológico (B e C). As dos tipos A e E apresentam alta prevalência nos países em
desenvolvimento, onde as condições sanitárias e sócio-econômicas são precárias. A prevalência
de hepatite B tem sido reduzida em países onde a vacinação foi implantada, porém permanece
alta em populações de risco e em países onde a transmissão vertical e horizontal intradomiciliar
não é controlada. Desta forma, a prevalência das hepatites também reflete a organização social
e a qualidade dos cuidados com a saúde de uma região. A Tabela 23 mostra a incidência das
hepatites no município. As principais fontes de infecção dos casos foram: uso de drogas
injetáveis (20%), contato sexual (9%) e transfusão (5%). A transmissão vertical foi responsável
por 8 casos de hepatite em 2006. Para 48% dos casos não foi identificada fonte de infecção.
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Tabela 23: Incidência de hepatite por tipo, em Florianópolis no ano de 2006.
Hepatite

o

N de Casos

Proporção (%)

Incidência (casos/10 mil hab)

A

10

2,9

0,25

B

61

17,6

1,50

C

187

54

4,60

8

2,3

0,19

B+C
Ignorado
TOTAL

80
346

23,1
100

1,97
8,51

Fonte: SINANWeb – Florianópolis.

Tuberculose
A situação de Florianópolis pode ser analisada através da Figura 10 que apresenta a série
histórica da incidência de tuberculose pulmonar no município. Foram identificados pelo
Programa Municipal de Controle da Tuberculose 255 casos em 2006, sendo 189 casos novos,
72% em homens (71% deles em idade produtiva: entre 20 e 49 anos). A forma de
apresentação mais comum é a pulmonar (78%) e 28% dos pacientes apresentavam AIDS
concomitantemente.

Figura 10: Incidência de tuberculose pulmonar em Florianópolis, 2001-2006.

Fonte: Relatório da Vigilância Epidemiológica, 2007.

Acredita-se que o aumento na incidência de tuberculose em 2006 seja resultante da melhor
identificação de casos anteriormente sub-diagnosticados e/ou sub-notificados, em decorrência
da municipalização a partir do final de 2005 das ações de abordagem da doença, que incluíram
também a capacitação dos profissionais dos Centros de Saúde. O principal desafio ainda é a
adesão ao tratamento e a taxa de abandono tem se mantido em torno de 10% nos últimos
anos. Espera-se que a incorporação do manejo da tuberculose nas equipes de saúde da família
contribua para a melhoria destes índices, facilitando o acesso do paciente ao tratamento.

Hanseníase
Apesar da redução do coeficiente de prevalência, a hanseníase ainda constitui um problema
de saúde pública no Brasil, exigindo um plano de aceleração e intensificação das ações de
eliminação e uma vigilância resolutiva e contínua. A região sul contou em 2005 com a detecção
de 0,69 casos novos/10.000 e prevalência de 0,53/10.000 habitantes. Em 2006, foram
notificados em Florianópolis 21 casos novos de hanseníase, representando uma detecção de
0,54/10.000 habitantes.
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3.

O SI ST E MA MUNIC IP AL D E S AÚ DE

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
“A Atenção Integral à Saúde significa oferecer ao
usuário acesso a todas as dimensões do processo
saúde-doença; significa oferecer disponibilidade de
todos os serviços indispensáveis ao atendimento.”
(Cadernos de Atenção Especializada - Ministério da Saúde)

O município de Florianópolis tem se organizado de forma a buscar um sistema de saúde
eqüânime, integral e resolutivo, para assim proporcionar o atendimento efetivo dos problemas
de saúde da população local através da realização de um conjunto de ações articuladas entre os
diferentes níveis de complexidade da atenção à saúde. Como o perfil de morbi-mortalidade do
município de Florianópolis se caracteriza pelo envelhecimento progressivo da população e pelo
predomínio das doenças crônico-degenerativas como as doenças do aparelho circulatório,
neoplasias e os transtornos mentais, ações de saúde integrais de promoção de saúde,
prevenção e rastreamento/diagnóstico precoce voltado a esses grupos de doenças são
fundamentais para o envelhecimento saudável dos florianopolitanos.
A Tabela 24 mostra a estrutura física da rede municipal de saúde. Além da sede do nível
central na Trindade e da Vigilância em Saúde no Centro, a Secretaria Municipal de Saúde conta
com outras 55 unidades físicas para a prestação de serviços à população.
Tabela 24: Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Florianópolis, 2007.
Tipo de Unidades de Saúde

Nº de unidades

Centro de Atenção Psicossocial

3

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

1

Centro de Saúde

48

Pronto-Atendimento

1

Policlínica Municipal

1

Laboratório Municipal

1

Total de Unidades

55

O município está dividido administrativamente em cinco Regionais de Saúde, com área de
abrangência e geoprocessamento definidos. Cada Regional possui sua sede gerencial e é
responsável pela vigilância e acompanhamento do desempenho da atenção à saúde pelas
equipes de saúde da sua área de abrangência. A Figura seguinte apresenta a divisão territorial
do município por Regional de Saúde e a Tabela 25 a distribuição dos Centros de Saúde por
Regional, contingente populacional por área de abrangência (IBGE, 2006) e o número de
habitantes em áreas de interesse social, número de equipes de Saúde da Família (SF) e de
Saúde Bucal (SB) e o percentual de cobertura populacional pelo cadastramento em setembro de
2007.
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Figura 11: Mapa da divisão territorial de Florianópolis por Regional de Saúde.

Fonte: SMS/ADI – Assessoria Técnica de Geoprocessamento.
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Tabela 25: Distribuição populacional e das equipes de Saúde da Família (PSF) e Saúde Bucal (SB) por
área de abrangência do Centro de Saúde; população em áreas de interesse social e cobertura
populacional pelo cadastramento.

População

População em
2
risco social

Agronômica

16.863

5.550

Policlínica/Centro

34.491

Monte Serrat

12.638

4.228

7.888

3.260

19.187

3.015

15,7%

R. CENTRO

Centro de Saúde

Prainha
Trindade
Subtotal
Abraão

REGIONAL CONTINENTE

16.053

Eq. PSF

32,9%

8.982

Eq. SB

4

% População
5
cadastrada

3

1

51,45

-

-

60,02

33,4%

2

1

41,3%

2

80,83

3

55,34

17,6%

257

3

10

2,8%

52,57

2
2

1

72,58

2

1

76,51

1

82,87

Capoeiras

10.298

472

4,5%

3

Coloninha

6.070

491

8,1%

1
3

1

94,77

148

3,4%

1

1

81,79

1

Estreito

7.376

Jardim Atlântico

4.371

Monte Cristo
Morro da Caixa
Policlínica

76,47

14.605

5.999

41%

5

7.282

3.796

52,1%

-

81,35

78,96
81,24

12.861

-

Sapé

5.751

2

78,88

Vila Aparecida

5.784

1

70,15

Subtotal

REG. LESTE

91.067

% pop. risco
social

19.991

Balneário

103.371

3.951
15.114

68,3%
14,6%

20

6

Barra da Lagoa

5.035

1

Canto da Lagoa

1.034

-

Córrego Grande

7.055

2

Costa da Lagoa
Itacorubi

762

84,76

628

3,9%

2

1

80,59

1

4.009

1

Lagoa Conceição

8.074

2

Subtotal

7.340

398

5,4%

1

12.317

4.301

33%

4

61.580

5.327

8,6%

14

6.090

1.011

16,6%

2

Canasvieiras

9.448

375

4%

3

19.102

741

4%

5

4.636

-

-

1

Jurere

91,74
82,67
79,79
72,11
2

85,05

5

Cachoeira B. Jesus
Ingleses

1

João Paulo

Saco Grande

81,57

1

15.854

Pantanal

REGIONAL NORTE

1

1

77,34%
82,14%

1

85,77%
80,79%

Ponta das Canas

3.796

-

-

1

Ratones

2.282

-

-

1

109,9%

Rio Vermelho

7.847

-

-

2

99,19%

S. Antônio Lisboa

6.842

-

-

2

82,42%

Vargem Grande

3.134

-

-

1

122,66%

1.386

-

-

Vargem Pequena

64.563

2.127

3,3%

1

86,90%

89,90%
18

3

(continua)
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Tabela 25 (cont.): Distribuição populacional e das equipes de Saúde da Família (PSF) e Saúde Bucal (SB)
por área de abrangência do Centro de Saúde; população em áreas de interesse social e cobertura
populacional pelo cadastramento.
Centro de Saúde

População em
2
risco social

% pop. risco
social

Eq. PSF

3

Eq. SB

4

% População
5
cadastrada

Alto Ribeirão

3.448

-

-

1

-

75,20

Armação

3.751

-

-

1

-

88,72

244

-

-

-

-

-

6.889

-

-

2

1

80,79
88,87

Caieira Barra do Sul
Campeche
REGIONAL SUL

1

População

Carianos

6.538

121

1,8%

2

1

10.758

1.976

18,3%

3

-

74,15

5.143

433

8,4%

2

1

97,03

Morro das Pedras

4.632

562

12,1%

2

-

83,95

Pântano do Sul

2.983

23

0,8%

1

1

84,41

Ribeirão da Ilha

3.611

-

-

1

-

68,91

Rio Tavares

6.046

-

-

2

1

77,36

12.211

3.373

27,6%

3

-

77,22

-

95,10

Costeira Pirajubaé
Fazenda do Rio Tavares

Saco dos Limões
Tapera

9.888

6.494

65,6%

3

Subtotal

76.142

12.982

17%

23

5

total

3966.723

50.735

12,78%

85

21

76,66%

Fontes:
1. Estimativa populacional do IBGE p/ 2006; 2. Estimativa do COBRAPE/SMHSA 2006; 3. SMS/ADI - Assessoria
Técnica de Geoprocessamento. Dados de setembro 2007; 4. SMS/Assplan. Dados de julho 2007, conforme o SIAB; 5.
SMS/ADI - Assessoria Técnica de Geoprocessamento. Cadastro familiar, setembro 2007.

A análise criteriosa dos dados acima é de extrema relevância no planejamento da expansão
da cobertura populacional pela estratégia de Saúde da Família, principalmente ao se considerar
a projeção do crescimento médio populacional de 3% ao ano. Também é de grande valia na
programação da instalação de novos Centros de Saúde, bem com a ampliação das instalações
físicas dos já existentes.
Em 2006 e 2007 foram dados passos importantes para a consolidação do modelo assistencial
com a ampliação das equipes de Saúde da Família, passando de 63 equipes em 2005 para 85
equipes de Saúde da Família em 2007 e 21 equipes de Saúde Bucal. Quanto ao cadastramento
domiciliar, a cobertura populacional encontra-se atualmente em 76,6%. O propósito é consolidar
a estratégia do Programa Saúde da Família - PSF como fundamento da Atenção Básica e,
conseqüentemente, de todo o sistema de saúde, não restringindo este nível de atenção à oferta
de um rol de serviços, mas a um conjunto de ações que contemple a integralidade da atenção,
resultando na qualidade de vida e propiciando melhora nas condições de saúde da comunidade.
Reitera-se no Plano Municipal de Saúde 2007 - 2010 o compromisso com a continuidade da
expansão dessa estratégia que melhor traduz a organização da atenção básica.
Em relação à organização dos serviços, a SMS tem se empenhado para a adoção de medidas
de caráter normativo e captação de recursos para investimentos e custeio, tudo com o objetivo
de consolidar as condições necessárias à estruturação de uma rede hierarquizada, qualificada e
integrada de atenção à saúde. Apesar de todo esforço, percebe-se ainda a fragmentação da
assistência em algumas dimensões. Diante da concepção da atenção por linhas de cuidado, a
proposta é a organização da rede de serviços para uma atuação transversalizada com base na
atenção básica, que deverá estar qualificada para o acolhimento inicial das demandas,
referenciando para unidades de maior complexidade e outros organismos que participam da
formação de uma rede cuja premissa é o atendimento às pessoas conforme as suas necessidade
e características individuais.
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Pesquisa de satisfação do usuário
Uma pesquisa de satisfação do usuário dos Centros de Saúde da capital realizada pela
Assessoria de Desenvolvimento Institucional no início de 2007, onde foram ouvidas 529 pessoas,
revelou que mais de 80% dos usuários consideravam o atendimento ofertado de boa a
excelente qualidade. A pesquisa mostrou também que em mais de 46% dos casos o tempo de
espera para o atendimento era inferior a 15 minutos. Quanto aos serviços específicos, 85% dos
usuários consideravam a atuação dos médicos de boa a excelente qualidade. Os enfermeiros
foram aprovados por 95% dos usuários que utilizavam este serviço, os técnicos de enfermagem
receberam a avaliação boa e ótima em 93% das entrevistas e os dentistas foram aprovados por
mais de 87% dos usuários. Os dados da pesquisa estão disponíveis no site da SMS.
(http://www.pmf.sc.gov.br/saude/eventos/FormSus.htm).

Produtividade da Secretaria Municipal de Saúde
A rede municipal de saúde realizou os seguintes atendimentos em 2006:
Tabela 26: Produtividade da rede municipal. Florianópolis, 2006.
SERVIÇOS REALIZADOS
Consultas médicas

UNIDADE
consulta

TOTAL NO ANO
403.777

Procedimentos odontológicos

procedimento

99.842

Atendimento individual do enfermeiro

atendimento

84.612

Procedimentos básicos de enfermagem

procedimento

129.504

Visita domiciliar dos Agentes de Saúde

visita

Exames de laboratório

exame

63.828
112.332

Fonte: Relatório de atividades 2006, PMF.

ATENÇ ÃO B ÁSIC A

A Atenção Básica está organizada na estratégia da Saúde da Família, tendo como principal
desafio promover a reorientação das práticas e ações de saúde de forma integral e contínua,
levando-as para mais perto da família e com isso, melhorar a qualidade de vida da população. O
atendimento é prestado pelos profissionais das equipes saúde da família no Centro de Saúde ou
nos domicílios. As equipes e a população acompanhada criam vínculos de co-responsabilidade, o
que facilita a identificação, atendimento e acompanhamento dos agravos à saúde dos indivíduos
e famílias da comunidade. As ações programáticas são desenvolvidas através de linhas de
cuidado e de projetos específicos e estratégicos para a reorganização do modelo curativo de
atenção à saúde, uma atenção integral e efetiva a população e em especial os grupos
específicos devido à sua vulnerabilidade, como é o caso da criança, a mulher e o idoso, de
acordo com o Pacto pela Saúde estabelecido pela Portaria no. 399/GM de 2006.
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PROGRAMA CAPITAL CRIANÇA

O Capital Criança é um programa que visa a atenção integral à mulher no seu ciclo gravídico
e puerperal e à criança em seu crescimento e desenvolvimento de zero a nove anos de idade. O
Programa é desenvolvido nos Centros de Saúde em articulação com as demais instituições que
prestam atendimento nos demais níveis de complexidade. Além da reformulação da atenção
com a priorização das gestantes, puérperas e crianças, o Programa busca manter os baixos
índices de mortalidade infantil alcançados na nossa cidade. O modelo de atenção do Programa
consiste de ações desenvolvidas para a prevenção, redução e controle dos agravos relacionados
mortalidade infantil, integradas com outras ações promotoras de saúde.

Tabela 27: Atividades do Programa Capital Criança, Florianópolis, em 2006
ATENDIMENTOS DE GESTANTES, PUÉRPERAS E RECÉM – NASCIDOS
Gestantes que iniciaram o pré-natal nos Centros de Saúde
Atendimentos de pré-natal nos Centros de Saúde
Ultrassonografias para gestantes

Nº
1.036
22.071
3.449

Nascidos vivos visitados nas maternidades

7.551

Puérperas visitadas nas maternidades

7.453

Kits de 1º cuidados entregues para os recém-nascidos

7.551

Puérperas visitadas nas maternidades e encaminhadas à rede básica

3.466

Recém-nascidos visitados e encaminhados para rede básica
Consulta neonatal nos Centros de Saúde

3.380
30.074

Amostra de sangue coletados para teste do pezinho

3.891

Declarações de nascidos vivos avaliadas

5.044

Recém-nascidos em situação de risco sócio-biológico

869

Crianças de risco encaminhadas para acompanham ento até 6 meses

797

Fonte: Relatório de atividades 2006, PMF.

PROGRAMA DA SAÚDE DA MULHER

Cerca de 68% da população feminina de Florianópolis encontram-se em idade fértil (141.574
mulheres na faixa etária de 10 a 49 anos) e a abordagem deste grupo tem início ainda nos
domicílios, através dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que durante a visita sensibilizam
as mulheres para questões relativas à saúde e em especial à saúde sexual e reprodutiva.
Nos Centros de Saúde, mediante a escuta qualificada, a mulher é orientada para os serviços
específicos, de acordo com as suas necessidades.
Os métodos contraceptivos preconizados pelo Ministério da Saúde (MS) estão disponíveis em
todos os Centros de Saúde (CSs) e em muitos deles, com ações direcionadas para a prevenção
da gestação na adolescência. Também em alguns CSs reune-se o Grupo de Saúde da Mulher,
espaço democrático de discussão sobre a saúde da mulher no climatério.
O acompanhamento da gestante garante pelo menos seis consultas médicas e a realização
de ultra-som obstétrico entre a 17ª e a 23ª semana gestacional. A atenção oferece também
atendimento odontológico prioritário e encontros educativos do Grupo de Gestantes, que
também inclui uma visita à maternidade por volta da 36ª semana de idade gestacional. Após o
parto, é assegurada a consulta de puerpério por volta do 45º dia pós-parto, agendada ainda na
maternidade.
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O rastreamento de câncer de mama é realizado pelo exame clínico das mamas e mamografia,
sendo também incentivado o auto-exame das mamas mensalmente.
A abordagem preventiva do câncer do colo do útero é realizada pelo exame Papanicolaou,
disponível em 40 Centros de Saúde e em fase de expansão pelos demais, conforme a
adequação física dos locais. A Figura 12 apresenta a quantidade de exames Papanicolaou
realizados no município desde 2004, com dados parciais de 2007.

Figura 12: Quantidade de coletas de exame Papanicolau realizadas nos CSs de Florianópolis.*

Fonte: Programa de Saúde da Mulher. * dados parciais de 2007

PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

Outra política estratégica é a reorientação das práticas de Saúde Bucal, visando a ampliação
do acesso e a integralidade da atenção, intensificando o cuidado curativo individual e
fomentando as ações de promoção e prevenção de natureza coletiva com ênfase na
intersetorialidade. Nos Centros de Saúde são desenvolvidas ações de saúde bucal curativas e
preventivas. O tratamento odontológico é garantido para toda gestante que realizar o pré-natal
no Centro de Saúde. Ao nascer, juntamente com o kit do Programa Capital Criança, é distribuído
entre as mães um folder com orientações sobre a saúde bucal. Também é garantido o
agendamento da consulta de 30 dias do bebê com o dentista no CS mais próximo da casa do
pequeno paciente. Os dentistas também realizam procedimentos coletivos em creches e escolas
públicas da área de abrangência do CS. Em 2006, foram realizados 99.842 procedimentos
odontológicos individuais e 30.340 procedimentos coletivos, que são as orientações e atividades
educativas sobre higienização bucal e alimentação saudável, além da aplicação de flúor nos
casos indicados. Contudo, os indicadores da Atenção Básica referentes à saúde bucal
encontram-se abaixo das metas pactuadas para 2006, apesar dos esforços (Anexo 1, página
82), chamando atenção para a necessidade de se tomar medidas de maior impacto, como a
ampliação do número de equipes de Saúde Bucal. Um avanço em 2007 foi a implantação no
continente do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que presta serviços especializados
em Odontologia.
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ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL

A atenção em Saúde Mental (SM) está estruturada na Atenção Básica, tendo os Centros de
Saúde como a porta de entrada preferencial de um sistema integrado, hierarquizado e
regionalizado de saúde. Por sua proximidade com as famílias e comunidades, as equipes de
saúda da família (SF) têm papel estratégico para o enfrentamento das diversas formas de
sofrimento psíquico. Nessa lógica, a SM se co-responsabiliza pelos casos que envolvam essa
problemática e estrutura sua forma de atuação conforme a necessidade dos diversos CSs,
ocupando um lugar de apoio junto às equipes de SF.
Cada Regional de Saúde do município possui uma equipe de SM, composta por psiquiatras e
psicólogos que atuam de forma generalista, dando apoio e atenção a adultos, idosos, crianças e
adolescentes. Os indivíduos que necessitem de cuidados em SM devem procurar o CS de seu
território, pois todas as unidades contam com profissionais de referência nessa área.
O planejamento e execução de atividades de promoção e tratamento em SM são feitos
conjuntamente entre as equipes de SM e SF. Ocorrem discussões de tópicos e casos que
envolvam questões relacionadas ao tema. Além disso, os profissionais de SM realizam
atendimento específico sempre que houver necessidade. Os indivíduos que necessitarem de
cuidado mais intensivo e/ou de reinserção psicossocial que ultrapassem as possibilidades de
intervenção da SF e equipes regionais de SM, serão acompanhados em um dos três Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS) do município. Atualmente, Florianópolis conta com um CAPS para
adultos, um para crianças e adolescentes e um destinado aos dependentes de substâncias
psicoativas.
A articulação entre as equipes de SF, SM e dos CAPS deve sempre ser mantida, organizando
o fluxo e o processo de trabalho. Também deve ser discutida a articulação com outros serviços
como a assistência social e terapia ocupacional de forma a facilitar o planejamento terapêutico
do indivíduo em conjunto com os diversos serviços da rede, dependendo da sua necessidade.
Tabela 28: Produtividade dos Centros de Atenção Psicossocial em 2006 e 2007.

CAPS-AD

CAPSI

CAPSII

Procedimento

Total em 2006

comparativo
1º sem. 2006

1º sem. 07

Atendimento intensivo

1.913

873

1447

Atendimento semi-Intensivo

3308

1409

3937

Atendimento não Intensivo

655

293

345

TOTAL

5876

3938

5789

Atendimento semi-Intensivo

2216

1113

1098

Atendimento não Intensivo

688

347

359

TOTAL

2904

1571

1156

Indivíduos atendidos

943 *

#

1156

Atividades coletivas

4355 *

#

600

TOTAL

5298 *

1756

Fonte: Relatório interno baseado nos RAAIs/RAACs.
* Dados de dezembro/2006 não computado; # dados não informados.
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REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

A PMF tem se mobilizado para o enfrentamento da Violência Sexual desde 2000. Após o
lançamento do manual “Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual
contra Mulheres e Adolescentes” pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde criou
uma comissão para estudo que reuniu profissionais de saúde das três esferas governamentais e
representantes de instituições de ensino, desenvolvimento social, segurança pública, justiça e
cidadania. O trabalho desta comissão resultou na criação do Protocolo de Atenção Integral às
Vítimas da Violência Sexual no município de Florianópolis, documento mais abrangente que o do
Ministério da Saúde, pois contemplam também os homens adolescentes e adultos. São
signatárias deste protocolo as seguintes instituições: Secretaria Municipal da Habitação,
Trabalho e Desenvolvimento Social, através dos Programas SOS-Criança e Acorde; Secretaria
Municipal da Saúde, através do Programa Capital Criança, Programa Municipal de DST/HIV/Aids
e Núcleo de Atenção Psicossocial; Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia de Santa Catarina;
Sociedade Catarinense de Pediatria; Universidade Federal de Santa Catarina, através do Hospital
Universitário e dos Departamentos de Ensino; Secretaria de Estado da Segurança Pública,
através do Departamento de Polícia Técnica e Científica - Instituto Médico Legal, Instituto de
Análises Laboratoriais, Instituto de Criminalística, Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e
ao Adolescente; Secretaria de Estado da Saúde, através da Diretoria de Vigilância
Epidemiológica - Gerência de DST/Aids e Imunização, Programa de Saúde da Mulher,
Maternidade Carmela Dutra, Hospital Infantil Joana de Gusmão e Hospital Nereu Ramos;
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, através do Programa de Atendimento às Vítimas de
Crime – PRÓ-CEVIC; Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e da Família.
Este conjunto forma a Rede de Atenção Integral às Vítimas da Violência Sexual cujo propósito
é proporcionar atendimento integral, centrado na pessoa e em suas necessidades, e não
somente no agravo à sua saúde. No ano de 2006 foram realizados 82 atendimentos às vitimas
de violência sexual em nosso município. Um aspecto fundamental do protocolo é evitar a
revitimização, que pode ser garantida através do direcionamento dos cuidados à vítima a partir
do Centro de Saúde de sua residência.
No momento o Protocolo de Atenção está em fase de revisão e brevemente será divulgada a
versão atualizada. Outra ação de impacto foi a realização do filme “Violência Sexual BASTA!”,
em parceria com o Comitê Permanente para Questões de Gênero da Eletrosul. Contudo, é
notável a necessidade de divulgação em massa do serviço através de material educativo
impresso. Outro desafio é a criação de um Centro de Atenção para Pessoas em Situação de
Violência Doméstica e Familiar, que está sendo pensado em conjunto com o Serviço de Saúde
Mental, Atenção à Saúde da Mulher, Programa Capital Criança e Programa Capital Idoso.
Programa capital Idoso
Em Florianópolis a população acima de 60 anos é de aproximadamente 34.000 pessoas, o
que corresponde a 8,4% da população total. Ao longo dos últimos 26 anos observou-se o já
conhecido fenômeno mundial de envelhecimento acelerado e progressivo de nossa população,
refletindo num aumento de 194% dos indivíduos da terceira idade.
Embora as a políticas de saúde do município sempre tenham contemplado a população acima
de 60 anos, a Secretaria Municipal de Saúde em outubro de 2006 lançou oficialmente o
Programa Capital Idoso, que tem a proposta de implantar ações de Gerontocultura, Assistência
Clínica, Assistência de Média Complexidade e Ações de Apoio ao Cuidador, com o objetivo de
prevenir e tratar adequadamente as doenças crônico-degenerativas, manter a capacidade
funcional, melhorar a qualidade de vida e reduzir mortes prematuras. A Regional de Saúde
Norte abarcou o projeto-piloto, sendo estas as ações implantadas, algumas das quais já
expandidas para as demais Regionais de Saúde:
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Gerontocultura (promoção e prevenção):
§ Programa de atividade física instalado atualmente em 4 Centros de Saúde;
§ Visita mensal do Agente Comunitário de Saúde aos idosos cadastrados na Regional Norte;
§ Distribuição da Caderneta Saúde do Idoso para 100% dos idosos cadastrados na R. Norte;
§ Prontuário do idoso instalado em 36% dos Centros de Saúde da rede;
§ Rede de Atenção à Violência em discussão com as Secretarias de: Desenvolvimento Social,
Educação, Urbanismo e Meio Ambiente e com outros setores: Segurança Pública, Conselho
Municipal do Idoso, Conselho Municipal de Saúde e com outras áreas afins;
§ Cobertura vacinal da influenza em 2007 de 78,69%;
§ Grupos de Educação em Saúde para idosos hipertensos/diabéticos.

Assistência Clínica (assistência médica, odontológica e de enfermagem):
§ Capacitação de 100% dos servidores médicos, enfermeiros, psicólogos e odontólogos na Saúde
do Idoso;
§ Iniciado capacitação na Saúde do Idoso para ACS, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem na
Regional Norte;
§ Construção do Protocolo de Atenção à Saúde do Idoso;
§ Farmacovigilância – ampliação da lista de medicamentos específicos para o idoso;
§ Implantação do atendimento aos idosos em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos
(ILPI) filantrópica pelas Equipes de Estratégia Saúde da Família e geriatra;

Assistência de Média Complexidade:
§ Referência em Geriatria para a R. Norte, Centro e em fase de expansão para a R.Leste;
§ Referência para especialidades de: cardiologia, ortopedia, pneumologia, neurologia e outras na
Policlínica do Centro;
§ Implantação de serviço de fisioterapia na Policlínica do Centro e na SERTE;
§ Fornecimento de insumos do Programa de Apoio Domiciliar;

Ações de Apoio ao Cuidador:
§ Produção e impressão de 3.000 manuais de orientações ao cuidador.

A T ENÇ ÃO E SP EC I A L I ZA D A

A atenção especializada representa o conjunto de procedimentos de alta tecnologia e alto
custo e os serviços qualificados. A Média Complexidade Ambulatorial envolve a maioria dos
procedimentos necessários para o diagnóstico, tratamento e reabilitação que pelo seu caráter
complementar e suplementar à Atenção Básica são de extrema relevância na redução da
demanda para a alta complexidade. A partir da Deliberação nº. 131 de da Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) de dezembro de 2006, que aprovou a transferência da
Programação Pactuada e Integrada da Assistência, Florianópolis assumiu a responsabilidade de
alguns procedimentos de média complexidade ambulatorial: patologia clínica, radiodiagnóstico,
ultrassonografia, diagnose-EEG/ECG e fisioterapia.
Em 13 de agosto de 2007 foi inaugurada a Policlínica Municipal do Centro, consolidando a
oferta de ações especializadas de média complexidade pela gestão municipal. Desta forma, a
população passa a contar gratuitamente com tais serviços: Acupuntura, Angiologia, Cardiologia,
Endocrinologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Neurologia, Obstetrícia de alto
risco, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psiquiatria, Psicologia,
Reumatologia, Ultrassonografia e Urologia, além das demais especialidades básicas. O acesso à
assistência especializada é feito a partir dos Centros de Saúde que agendam os serviços via
internet pelo Sistema de Regulação (SISREG).
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Em 2008 serão inauguradas a Policlínica Municipal do Continente, Norte e Sul, completando
assim a oferta humanizada de serviços qualificados de média complexidade, componente
fundamental para a efetiva implementação das diretrizes previstas nas orientações que
estruturam o SUS.
O planejamento da cobertura assistencial pela atenção especializada tem sido feito com base
nos parâmetros recomendados pela Portaria GM no 1.101 de 12/06/2002 que foram ajustados às
Programações Pactuadas e Integadas (PPIs) da Atenção à Saúde, perfil epidemiológico do
município e outras informações em saúde. Tais referências locais serão revistas periodicamente
conforme a consolidação dos protocolos clínicos e outros impactos nas condições de saúde da
população.
A Alta Complexidade Ambulatorial encontra-se ainda na sua maioria sob gestão estadual e
este duplo gera dificuldades na atenção integral à saúde. Independente da vontade política dos
gestores, a efetiva implantação da política de alta complexidade ainda não ocorreu. A
insuficiência de estruturas regionais com capacidade tecnológica e humana faz de Florianópolis
referência para toda população do Estado nesse nível de atenção, havendo com isso uma
sobrecarga do sistema e um desequilíbrio na oferta. A fragilidade nos processos de pactuação
intergestores, o baixo financiamento, o insuficiente processo regulatório e as diversidades
operativas são problemas estritamente vinculados que ocupam a agenda dos gestores como
desafios a serem enfrentados nesse quadriênio.
Com a adesão ao Pacto pela Saúde ocorrida em 20 de julho de 2007 através da Deliberação
CIB n°. 066/2007 e homologada pela Portaria do Ministério da Saúde n°. 2.238 de 11 de
setembro de 2007, Florianópolis passa assumir gradativamente os serviços de média e alta
complexidade em constante pactuação com a Secretaria de Estado da Saúde, conforme prevê o
Termo de Compromisso do Pacto de Gestão (anexo 5).
Em relação à atenção hospitalar, a situação brasileira está caracterizada por uma crise
decorrente das dificuldades no setor organizacional, político, financeiro, assistencial e de
formação profissional. A percepção da existência de múltiplos fatores inter-relacionados, com
destaque para os aspectos financeiros e a baixa resolutividade do setor isso impulsiona à
reflexão de que é momento de avançar na busca de um modelo de cuidado construído por uma
gestão qualificada e enfocado no usuário.
Atuando como o principal centro de referência do Estado, quase 60% das internações
ocorridas nos estabelecimentos de saúde do município são de residentes em outros municípios,
sendo aproximadamente 20% delas de residentes em outras macrorregiões de saúde (Figura 13
e Tabela 29).
Figura 13: Internações hospitalares ocorridas no município de Florianópolis em 2006, segundo
macrorregiões de residência.
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Tabela 29: Internações hospitalares ocorridas no município de Florianópolis em 2006, segundo município
de residência.
Município de Residência

Nº

%

Florianópolis

16.455

41,8

Outros Municípios da Grande Florianópolis

15.149

38,5

7.784

19,8

Municípios de outras Macrorregiões
Total

39.388

100,0

MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Em 2006, a Política Nacional de Procedimentos eletivos de Média Complexidade foi redefinida
pela Portaria GM/MS 252/06 com o objetivo de atender à demanda reprimida de procedimentos
cirúrgicos eletivos de média complexidade a partir da estruturação de uma rede regionalizada e
hierarquizada, organizada pelos gestores locais. As cirurgias eletivas de média complexidade
têm sido realizadas no sistema de mutirão com a participação de todos os hospitais da região de
Florianópolis e já se encontra na sua segunda etapa. Na primeira etapa em 2006, a SMS
pactuou com 9 prestadores para ofertar 39 tipos de procedimentos, sendo realizadas no total
1.030 cirurgias, sendo 562 casos de cirurgia oftalmológica e as demais (468) de cirurgias
ginecológicas, vasculares e hérnias. A meta da segunda etapa em 2007 é atender mais de mil
pacientes, sendo oferecidas vagas nas especialidades de ortopedia, oftalmologia, ginecologia,
vascular, pediatria e cirurgia geral. A marcação das cirurgias é feita diretamente pelo médico,
via internet, através do formulário eletrônico do Formsus, sistema que agiliza a Regulação de
Florianópolis. A Figura 14 apresenta o número de pacientes cadastrados para cirurgia no
Formsus, o número de pacientes triados e o número de cirurgias já realizadas em 2007.

Figura 14: Quantidade de pacientes cadastrados no Formsus, triados e de cirurgias realizadas.

Fonte: FORMSUS - Setor de Regulação, Florianópolis, 2007
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SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e Secretaria do
Estado de Santa Catarina (SES) implantou em janeiro de 2006 o Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU) funcionando 24 horas por dia com três bases - Trindade, Estreito e
Campeche (implantada em agosto de 2007) – e suas respectivas equipes de Unidades de
Suporte Básico de Vida (USB). O SAMU é um programa do governo federal cuja finalidade é
atender pessoas em situação de urgência/emergência, prestando o primeiro atendimento e
transportando a vítima de forma tecnicamente correta para o hospital mais adequado ao caso,
num esforço para a redução da mortalidade por seqüelas decorrentes da demora no
atendimento. A Tabela 30 apresenta a série histórica do atendimento do SAMU desde a sua
implantação, na qual nota-se um aumento significativo na média anual de atendimentos por
mês:
Tabela 30: Número de atendimentos realizados pelas equipes do SAMU de Florianópolis.
ANO

Jan

Fev

Mar

Abr

Maio

Jun

Jul

Ago

2006

86

147

301

286

331

373

479

454

2007

611

348

548

549

607

546

478

646

Set

Out

493

477

Nov

Dez

média

493

528

371
535

Fonte: Ficha de atendimento/SAMU. Florianópolis, 2006/2007.

O atendimento do SAMU tem apresentado resolutividade de 59% dos casos no próprio local
da ocorrência, os demais casos (41%) são encaminhados aos serviços de referências (hospitais,
maternidades, pronto-atendimento, clínicas e outros). A natureza desses atendimentos pode ser
analisada a partir da Tabela 31, que indica a grande freqüência de ocorrências de natureza
clínica. De fato, uma parte significativa da população tem utilizado o SAMU como porta de
entrada ao sistema de saúde para casos eletivos.

Tabela 31: Distribuição do tipo de atendimento do SAMU em 2007.
clínico

trauma

gineco/obst.

psquiátrico

outros

quantidade

2650

675

308

178

415

relação

63%

16%

7%

4%

10%

Fonte: Ficha de atendimento/SAMU. Florianópolis, 2006/2007.

Florianópolis também conta desde 2005 com uma unidade municipal de Pronto-atendimento
24 horas (PA) no norte da ilha para atender casos de urgência e emergência. Dos mais de
76.000 atendimentos de 2006, 90% foram realizados em residentes da própria região norte da
cidade. Observou-se também que a maioria dos eventos é decorrente de doenças de baixa
complexidade, que poderiam ter sido assistidas previamente nos Centros de Saúde. São eles:
diarréia, amigdalite, infecções respiratórias, pequenos traumas e descompensações de doenças
crônicas.
51

Tabela 32: Produtividade do Pronto-atendimento dos Ingleses
quantidade de atendimentos

trimestre
2005

2006

2007

1º trimestre

11.654

19.961

23.217

2º trimestre

11.076

17.028

19.888

3º trimestre

11.575

19.720

4º trimestre

15.286

19.606

49.591

76.315

total no ano

43.105

Fonte: Relatório de prestação de contas à Câmara Municipal. 2007

Embora seja pequeno o número de pacientes atendidos e então encaminhados para unidades
de maior complexidade de atenção pela necessidade de exames complementares e/ou
internação hospitalar (aproximadamente 1%), tem havido dificuldades no estabelecimento das
referências e contra-referências.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

A Assistência Farmacêutica – ASSFAR - é o setor responsável pela gestão da política,
estratégias e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde que têm o medicamento
como insumo essencial, preocupando-se também com o enfrentamento do risco de reações
adversas e o crescente número de intoxicações pelo uso indiscriminado de medicamentos que
representam um sério problema de saúde pública.
O SUS organiza os insumos da Assistência Farmacêutica em listas de medicamentos, sendo
as listas de medicamentos essenciais (relação municipal de medicamentos essenciais/REMUME)
e os medicamentos especiais de fornecimento obrigatório e regular através das farmácias das
unidades básicas municipais, conforme pactuação da CIB. Os medicamentos essenciais são
aqueles que satisfazem as necessidades sanitárias da maioria da população; os medicamentos
especiais, cuja responsabilidade de repasse ao município é da Secretaria de Estado da Saúde,
são aqueles indicados nos protocolos pré-estabelecidos, definidos por critérios técnicos e
estudos de medicina baseada em evidências clínicas para a terapêutica de agravos mais
prevalentes ou de maior demanda local. Ademais, alguns itens da lista de medicamentos
estratégicos direcionados ao tratamento de um grupo de agravos agudos ou crônicos
específicos contemplados em programas do Ministério da Saúde, como os tratamentos para
DST/AIDS, tuberculose e Hanseníase, já são fornecidos na rede municipal, mediante acordos
locais.
A partir da adesão ao Pacto de Gestão a ASSFAR assume, no primeiro momento, a
responsabilidade da gestão dos medicamentos estratégicos e medicamentos excepcionais. O
Programa de Medicamentos Excepcionais contém 226 itens de alto custo individual e/ou com
necessidade de uso continuado em diversas patologias, entre elas insuficiência renal crônica,
hepatite viral B e C, osteoporose, problemas de crescimento, doença de Alzheimer, doença de
Parkinson, doença de Gaucher e imunossupressores para pacientes transplantados. O
fornecimento gratuito será realizado mediante acordo com a Farmácia Escola da UFSC aos
pacientes especificamente cadastrados e conforme os protocolos oficiais de tratamento.
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A Política Municipal de Assistência Farmacêutica, considerando que a simples ampliação da
diversidade de insumos fornecidos não garante a efetividade das ações de promoção, proteção
e recuperação da saúde, propõe a reformulação da gestão dos medicamentos em todo seu ciclo,
desde a seleção e aquisição até o armazenamento e controle de estoque, inclusive com
mudança de posturas quanto à prescrição e fornecimento destes insumos. Algumas intervenções
vêm sendo implantadas desde 2006, como as normas para prescrição e dispensação de
medicamentos (Normativa 001 de 2006) e a expansão de três para oito farmácias com
medicamentos controlados, entre elas a farmácia do Pronto-atendimento dos Ingleses e a do
SAMU e a ampliação do número de farmacêuticos de nove para 23 profissionais. Também está
sendo finalizada a proposta de supervisão regional sistematizada.
O uso racional de medicamentos (URM), estabelecido pela OMS como a utilização dos
medicamentos próprios para determinada situação clínica, em dosagens que satisfaçam as
necessidades individuais por um período adequado e ao menor custo possível, requer a revisão
permanente da REMUME. Portanto, foi instituída em agosto de 2006 a Comissão de Farmácia e
Terapêutica - CFT - composta por profissionais de saúde especializados em diferentes áreas de
atuação. A CFT aprecia também a lista de medicamentos de uso restrito, uso controlado e
outros cuja prescrição exige o cumprimento de normas aprovadas para sua utilização, como as
indicações especificas como fármaco de primeira escolha ou como alternativa mediante alguma
falha terapêutica ou ainda por intolerância ao medicamento de primeira escolha, conforme
protocolos clínico-terapêuticos. A CFT por um ano realizou estudos para propor a nova
REMUME/2007 e a lista de medicamentos de uso restrito ou especial que em Florianópolis passa
a ser denominada REMECOM – Relação de Medicamentos Complementares. As duas listas
somam 169 itens, configurando a maior lista municipal do país destinada à atenção básica, uma
vez que o município ainda não incorporou serviços hospitalares.
Os 139 itens da REMUME/2007, decorrentes da atualização da listagem de 2004 pela
substituição de alguns medicamentos mais eficazes e inclusão e exclusão de outros, são
fornecidos nas farmácias básicas da rede aos residentes em Florianópolis sob prescrição médica
e apresentação do Cartão Nacional de Saúde. Além disso, o município é um dos poucos a
fornecer medicamentos para prescrições provenientes do setor privado, razão que se soma
quanto à exigência de critérios que regulem o uso racional de medicamentos. Os 30 itens da
REMECOM serão disponibilizados nas farmácias de seis unidades de saúde estratégicas em suas
regionais (Canasvieiras, Lagoa da Conceição, Fazenda do Rio Tavares, Trindade e nas
Policlínicas do Centro e Continente), conforme o cumprimento de critérios estabelecidos pelos
Protocolos Clínico-terapêuticos municipais, em fase de implantação e capacitação para os
prescritores.
Florianópolis também é gestora de duas unidades do Programa da Farmácia Popular do Brasil
(convênio federal), que disponibiliza 100 itens essenciais a preço de custo, principalmente à
parcela da população usuária do setor privado de saúde, com objetivo de favorecer a adesão
aos tratamentos. Outra demanda de destaque da ASSFAR é o fornecimento gratuito de drogas
de alto custo não listadas no Programa de Medicamentos Excepcionais decorrentes de um
número crescente de ordens judiciais, geralmente de drogas recentemente lançadas e/ou ainda
não aprovadas pela ANVISA.
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE
A Vigilância em Saúde é um conceito que se expressa no acompanhamento da saúde da
população através de um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e
agravos à saúde do indivíduo, da coletividade e ambiental pela intervenção nos problemas que
podem desencadeá-los. Seguindo uma das diretrizes do SUS que é a descentralização, o
município tem assumido gradativamente as ações de vigilância em saúde, permitindo assim
maior agilidade na identificação de doenças, agravos e outros fatores que possam comprometer
a saúde dos indivíduos e do meio-ambiente. A Lei Complementar 239/06 instituiu o Código
Municipal de Vigilância em Saúde, que estabelece as suas áreas de responsabilidade: Vigilância
Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Nutricional e Alimentar, Vigilância Ambiental e
Vigilância da Saúde do Trabalhador. A avaliação do risco epidemiológico e a análise do impacto
de determinados eventos sobre a saúde da população fundamentam a programação das
atividades da Vigilância em Saúde. Ademais, o atendimento à demanda espontânea que chega
do cidadão é considerado em conjunto com outras atividades a serem desenvolvidas
rotineiramente.

VIGIL ÂNC IA SAN ITÁR IA

O objeto de interesse da Vigilância Sanitária são os problemas sanitários são decorrentes da
produção, distribuição, comercialização e uso de bens de capital e de consumo e da prestação
de serviços de interesse da saúde. A Vigilância Sanitária deve exercer também a fiscalização e o
controle sobre o meio ambiente e os fatores que interferem na sua qualidade, abrangendo os
processos e ambientes de trabalho, habitação e de lazer. A constante vigilância dos bares e
restaurante tem permitido a administração das toxiinfecções alimentares, resultando em maior
garantia da qualidade do produto apresentado e credibilidade do serviço junto à população. A
liberação do Alvará sanitário é mais uma ação e garantia de que os estabelecimentos que
comercializam alimentos estejam dentro das normas e padrões exigidos pela legislação.
Tabela 33: Atividades Realizadas pela Vigilância Sanitária.Florianópolis, 2006
Atividades

Nº

Inspeções sanitárias liberadas pela Vigilância em Saúde

5.450

Atendimentos de denúncias pela Vigilância em Saúde

940

Fonte: Relatório de Atividades 2006, PMF.

VIGIL ÂNC IA EP ID E MIOL ÓG ICA

A Vigilância Epidemiológica tem por missão conhecer o perfil dos agravos ocorridos no
município, monitorando a ocorrência de agravos de notificação compulsória e buscando
conhecer os fatores relacionados à sua ocorrência. É a análise e divulgação das informações
referentes aos eventos vitais e o perfil de morbidade em Florianópolis que subsidiam o
planejamento e avaliação das ações em saúde com informações oportunas. A Vigilância
Epidemiológica também coordena as ações necessárias à prevenção e controle de doenças
transmissíveis, identificando mudanças de comportamento das doenças e atuando de forma
oportuna e coordenada na ocorrência de surtos ou surgimento de doenças inusitadas.
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DOENÇAS E AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA

O monitoramento das doenças e agravos de notificação compulsória é estratégico para o
planejamento hábil de ações preventivas e curativas, em situações de relevância para a saúde
coletiva. Em 2007 a Vigilância Epidemiológica de Florianópolis assumiu totalmente as ações de
monitoramento e investigação de agravos de notificação ocorridos em seu território, o que só
ocorria para alguns agravos até então.
Entre as doenças e agravos de notificação compulsória de interesse nacional (Tabela 21,
página 28), destacam-se alguns agravos de interesse local, conforme a seguinte tabela:
Tabela 34: Alguns agravos de notificação compulsória de interesse municipal. Florianópolis, 2006.
o

Agravo

N de Casos

Incidência (10 mil hab)

Atendimento Anti-Rábico

925

22,75

Varicela

703

17,29

Acid. c/ animais peçonhentos

168

4,13

Meningite

36

0,88

Leptospirose

16

0,39

Dengue

5*

0,12

Tétano Acidental

1

0,02

Doença de Chagas

1

0,02

* Todos importados

O Atendimento anti-rábico, gerado pela ocorrência de ferimento provocado por ataque de
animais (geralmente cães ou gatos) a seres humanos, é o agravo de notificação mais freqüente,
com atendimento de 217 crianças entre 1 e 14 anos em 2006 (22,9% dos atendimentos antirábicos no período). É um problema freqüente, especialmente na Regional Norte, que concentra
36,9% dos casos. A Tabela 36 apresenta distribuição de atendimento anti-rábico, por Regional
de Saúde.
Tabela 35: Ocorrência de Atendimento Anti-Rábico em 2006 por Regionais
Regional

o

N de Casos

%

Norte

349

36,9

Sul

236

24,9

Continente

144

15,2

Leste

109

11,5

108

11,4

946

100

Centro
Total

Fonte: Relatório da Vigilância Epidemiológica, 2007
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DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Hepatites
A Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis vem monitorando a ocorrência das
hepatites virais no município, desenvolvendo e incentivando ações preventivas integradas às
ações de educação em saúde. Além disso, através da elaboração do protocolo de atendimento
às pessoas com hepatites virais, vem buscando qualificar o atendimento, incentivando o
diagnóstico precoce e adoção oportuna de medidas de interrupção da cadeia de transmissão.

Tuberculose
O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) busca a redução dos casos e das
mortes pela doença pela metade até 2015, meta estipulada pelos Objetivos do Milênio. Para
tanto, faz-se necessário o cumprimento de metas, como a identificação de, no mínimo, 70% dos
casos estimados de tuberculose no município, e a cura de, pelo menos, 85% destes casos. O
Programa Municipal de Controle da Tuberculose foi criando em 2005, envolvendo o sistema
municipal de saúde nas ações referentes ao controle da tuberculose em Florianópolis. Espera-se
que a incorporação do manejo da doença nas equipes de saúde da família contribua para a
melhoria destes índices, facilitando o acesso do paciente ao tratamento.

Hanseníase
O Plano Nacional de Eliminação da Hanseníase (PNEH) apresenta como estratégia a decisão
política de alcançar baixos níveis endêmicos dessa doença, através principalmente da
intensificação da descentralização das ações de diagnóstico e tratamento em grande escala na
atenção básica. Para dezembro de 2008, as metas de prevalência e de detecção do PNEH
deverão alcançar a redução da prevalência para menos de um caso/10.000 habitantes em pelo
menos 50% dos 2.017 municípios endêmicos em dezembro de 2005. E para 2010, a meta de
prevalência de menos de um caso/10.000 habitantes deverá ter sido alcançada em todos os
municípios do País. Atualmente, as ações de diagnóstico e tratamento dos casos de hanseníase
estão sendo transferidas para o município, com a criação do Programa Municipal de Combate à
Hanseníase.
PROGRAMA MUNICIPAL DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST/ AIDS

O Programa Municipal de DST/AIDS vem trabalhando a fim de aprimorar e qualificar
continuamente o atendimento destes casos. O diagnóstico precoce do HIV/AIDS vem sendo
estimulado através da oferta de testagem para HIV em todos os Centros de Saúde, com
aconselhamento pré e pós-teste realizado pelos profissionais destas Unidades. O Centro de
Testagem e Aconselhamento (CTA), além de oferecer treinamento periódico aos profissionais da
rede de atenção à saúde, realiza a testagem para HIV e hepatites virais aos pacientes que
buscam o teste de forma rápida e sem necessidade de agendamento ou identificação. O
município também conta com dois serviços de referência para o atendimento de AIDS. Embora o
acompanhamento tanto dos infectados pelo HIV como dos doentes de AIDS seja ainda realizado
nos serviços de referência, é diretriz do programa municipal de DST/AIDS transferir
gradualmente o acompanhamento dos casos de HIV para os Centros de Saúde, permitindo um
melhor acesso dos pacientes aos serviços de saúde.
Além do monitoramento da cobertura da realização da testagem para o HIV nas gestantes
acompanhadas pela rede municipal de saúde e garantir o atendimento adequado às gestantes
HIV +, o município busca minimizar os efeitos danosos do vírus HIV na infância.
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De acordo com a Portaria no 15/98, toda gestante HIV+ no município de Florianópolis, assim
como toda criança exposta ao HIV, dos 6 meses até os 2 anos de idade, e as crianças HIV + até
os 13 anos de idade, têm direito a uma cesta nutricional mensal e o bebê exposto ao HIV
recebe leite especial até o 6o mês de vida. Nosso município possui hoje 186 crianças e
adolescentes acompanhados que, assim como as gestantes, beneficiam-se deste programa,
demandando gastos anuais de cerca de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) com
cestas nutricionais e leite especial.

Tabela 36: Produção do Programa Municipal das DST/ AIDS
ATIVIDADES

Média/Mês

Atendimentos no ambulatório de DST/Aids

2.180

Atendimentos no Centro de Testagem e Aconselhamento

303

Atividades do Programa de Redução de Danos, e ações de fornecimento de insumos

2.346

Fonte: Fonte: Relatório de Atividades 2006, PMF.

Na área de prevenção, destacam-se ainda três projetos que buscam disseminar informações
sobre HIV e AIDS, incentivando iniciativas e buscando apoderar certos grupos para o autocuidado:
§ Programa de Redução de Danos: em parceria com o CAPS-ad, trabalha com populações
especialmente vulneráveis a infecção pelo HIV e outras doenças infecto-contagiosas, acessando
usuários de drogas, moradores de rua e as comunidades em situação de risco. Seu trabalho
consiste especialmente em, buscando respeitar as opções de vida dos indivíduos, estimular uma
análise crítica da situação de vulnerabilidade a que estes grupos são expostos, estimulando a
prática segura de sexo através do uso do preservativo e minimização dos efeitos nocivos das
drogas, distribuindo insumos para evitar o compartilhamento de seringas, encaminhando, sempre
que possível, para tratamento adequado, e auxiliando os profissionais de saúde na busca ativa de
portadores especialmente de HIV e tuberculose.
§ Projeto Prevenção S/A: busca parcerias com empresas a fim de formar, com os
trabalhadores, grupos de prevenção dentro do ambiente de trabalho. Fundamenta-se no princípio
de formar multiplicadores que possam, de forma autônoma e integrada às atividades da empresa,
dar continuidade aos trabalhos de multiplicar informações e incentivar práticas seguras
especialmente em relação às DST/AIDS entre os trabalhadores.
§ Projeto Saúde na Escola: trabalha especialmente com educadores, auxiliando-os a trabalhar
com seus alunos questões sobre sexualidade, planejamento familiar, violência, uso de drogas e
prevenção contra gestação indesejada e doenças sexualmente transmissíveis.

O município de Florianópolis também busca parceria com Organizações não Governamentais
a fim de ampliar suas ações, atingindo populações que dificilmente conseguiria atingir através
de suas unidades de saúde. Desta forma, foi criada a CMAIDS – Comissão Municipal de AIDS –
composta por representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Organizações não
Governamentais atuantes em Florianópolis.
Estamos também investindo na qualificação da informação em DST/AIDS. Durante o ano de
2005 intensificamos a busca ativa nos prontuários do Hospital Nereu Ramos, Hospital Infantil
Joana de Gusmão e capturamos casos nos bancos do SIM e do SISCEL fazendo cruzamento de
dados, buscando assim ter informações cada vez mais confiáveis para compreendermos o
comportamento destes agravos em nosso meio.
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IMUNIZAÇÃO

O Setor de Imunização é responsável pelo monitoramento das ações e coberturas vacinais,
suporte técnico e abastecimento de vacinas à rede de atenção à saúde. A busca ativa realizada
pelo agente comunitário de saúde (ACS) tem se mostrado importante ferramenta no
acompanhamento dos esquemas vacinais nas crianças, juntamente com as demais ações da
equipe de saúde da família. Outro avanço é que Florianópolis foi a cidade pioneira na
implantação em 2001 da vacina anti-varicela, atualmente adotada pelo Ministério da Saúde.
Contudo, a cobertura vacinal adequada tem sido um desafio para nosso município. Em relação
à vacinação de adultos, especialmente dos idosos, a cobertura em 2006 foi de 75,3%,
superando a meta pactuada de 70%.
Analisando os dados do Programa Nacional de Imunizações, observa-se que a cobertura
vacinal em Florianópolis nos últimos anos não tem conseguido alcançar os índices preconizados
(95%) pelo PNI para a maioria das vacinas do calendário básico, com exceção somente feita ao
BCG (Tabela 38):
Tabela 37: Cobertura populacional vacinal (%), segundo tipo de vacina.
Florianópolis, 2002-2006
Cobertura populacional em %

Imuno
2002

2003

2004

96,46

88,17

98,57

96,51

98,17

0,36

0,24

0,25

0,32

0,26

Contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

33,54

1,01

0,35

0,2

0,42

Contra Hepatite B (HB)

89,75

85,51

84,66

85,33

85,49

Contra Influenza (Campanha) (INF)

62,44

71

83,6

83,88

75,63

Contra Sarampo

89,14

0

0

0

0

85,6

86,23

87,29

89,44

84,83

Oral Contra Poliomielite (Campanha 1ª etapa) (VOP)

75,26

94,21

90,88

85,31

89,91

Oral Contra Poliomielite (Campanha 2ª etapa) (VOP)

81,69

94,71

91,91

85,1

88,69

Oral de Rotavírus Humano (RR)

0

0

0

0

55,25

Tetravalente (DTP/Hib) (TETRA)

57,75

88,59

91,05

89,89

86,78

Tríplice Bacteriana (DTP)

34,23

0

0

0

0

3,67

116,7

105,35

100,95

91,84

0

0

16,68

0

0

BCG (BCG)
Contra Febre Amarela (FA)

Oral Contra Poliomielite (VOP)

Tríplice Viral (SCR)
Tríplice Viral (campanha) (SCR)

2005

2006

Fonte: Fonte: Programa Nacional de Imunizações. http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/cnv/cpnisc.htm

VIGIL ÂNC IA AL I MENTA R, NUTRIC IONA L E DA S D OENÇ AS E
AGRAV O S N ÃO T RAN S MI S S ÍV EI S

A Vigilância alimentar, nutricional e das doenças e agravos não transmissíveis (DANT) tem
como objetivo monitorar a situação alimentar e nutricional da população, visando conhecer a
natureza e a magnitude dos problemas de nutrição e realizar ações de vigilância para conhecer
a distribuição, magnitude e tendência das DANTs através do monitoramento dos fatores de risco
e de proteção. Também são realizadas ações preventivas e de promoção de saúde, bem como a
análise do impacto das mesmas. Contudo, deve-se colocar em pauta de discussão a coresponsabilidade municipal dessas ações com a Secretaria de Desenvolvimento Social.
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Atualmente o trabalho da Vigilância Alimentar, Nutricional e das Doenças a Agravos Não
Transmissíveis (DANT) está estruturado em três setores: Alimentação e Nutrição,Violências e
Acidentes e Doenças e Agravos Não Transmissíveis.

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

O Setor de Alimentação e Nutrição busca promover alimentação saudável em todos os ciclos
de vida e monitorar e prevenir os distúrbios nutricionais e doenças relacionadas à alimentação e
nutrição. Além de possuir um dos quatro melhores programas de aleitamento materno entre as
capitais e a ausência de internação de crianças residentes em Florianópolis na enfermaria de
desnutridos do Hospital Infantil Joana de Gusmão, a atenção à saúde para crianças em risco
nutricional mantém-se integralmente desenvolvida em Florianópolis.
A desnutrição grave em crianças de 28 dias a 5 anos é uma doença de notificação
compulsória em Santa Catarina (Lei 10.867/98) e através do Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional (SISVAN), o estado nutricional das crianças usuárias do SUS é acompanhado nos
Centros de Saúde. Em 2005 foram notificados e investigados 12 casos de Desnutrição Grave em
crianças; em 2006, foram 6 casos. Já em 2007, foram notificados e estão em acompanhamento
14 crianças.
O monitoramento dos distúrbios alimentares e nutricionais é realizado pelo SISVAN e o
enfrentamento, através de programas específicos, são custeados com recursos próprios, orçados
no Fundo Municipal de Saúde:

Programa de Distúrbios Nutricionais Específicos
Consiste no fornecimento de fórmulas infantis especiais para lactentes menores de 2 (dois)
anos residentes em Florianópolis, que apresentam algumas das seguintes condições:
intolerância à lactose e/ou proteína do leite de vaca, falência do crescimento, filhas de mães HIV
positivas ou outras situações de contra-indicação absoluta ao aleitamento materno.

Tabela 38: Distribuição e custo das fórmulas infantis especiais. Florianópolis, 2006 a jul/2007.
Ano

o

N de beneficiados/mês (média)

Total de latas

Custo

2006

496

38.331

935.123,48

2007 (até julho)

433

19.095

524.114,96

Fonte: SISVAN 2007

Programa Hora de Comer
Criado em 1998, atende crianças de 6 meses a 5 anos com com percentil de peso/idade
menor que 10, consiste no monitoramento mensal da criança, através de acompanhamento
médico para investigação diagnóstica e tratamento das intercorrências clínicas, participação das
famílias nas reuniões educativas e fornecimento de cesta nutricional. O desligamento do
programa ocorre por: alta por recuperação se após três meses consecutivos permanecer
classificada igual ou maior (= ou >) que o percentil 10 P/I, por abandono, mudança de
município ou por idade.
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Tabela 39: Distribuição e custo das cestas nutricionais. Florianópolis, 2006 a jul/2007.
Ano

o

N de beneficiados/mês (média)

Total de Cestas

Custo

2006

586

7.030

534.280,00

2007(até agosto)

510

4.084

334.888,00

Fonte: SISVAN 2007

A Vigilância Alimentar e Nutricional também administra o Programa Bolsa Família,
acompanhando a condicionalidade para o benefício. As famílias atendidas assumem
compromissos de inclusão social assim como a participação em atividades de educação e saúde.
Na condicionalidade da saúde, as famílias com criança até 7 anos devem manter atualizado o
calendário de vacinação, realizar avaliação antropométrica das crianças e consultas,conforme o
calendário do Ministério da Saúde. As gestantes devem participar do pré-natal e continuar o
acompanhamento no pós-parto, devendo participar de atividades educativas desenvolvidas pelas
equipes de saúde sobre aleitamento materno e alimentação saudável.

VIOLÊNCIAS E ACIDENTES

O setor de Violência e Acidentes monitora as informações relacionadas aos acidentes e
violências, buscando o fortalecimento das ações integradas de prevenção e controle desses
eventos, bem como de seus fatores de risco. Desenvolve ações articuladas e intersetoriais,
visando o desencadeamento de ações em comunidades e grupos populacionais específicos.
Subdivide-se em Vigilância das Violências (injúrias intencionais), Vigilância dos Acidentes
(injúrias não intencionais) e Núcleo de Prevenção de Violência e Promoção da Saúde.

DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

O setor de Doenças não Transmissíveis busca conhecer a distribuição, magnitude e tendência
das doenças e agravos não transmissíveis, monitorando os fatores de risco e de proteção,
realizando análise e avaliação das ações, além de promover ações de prevenção e promoção à
saúde. Este setor divide-se em: Vigilância das Doenças não Transmissíveis e Vigilância dos
fatores de Risco e de Proteção.
O Programa de Prevenção e Controle de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis trabalha
especialmente as estratégias e ações promotoras de saúde tais como o estímulo à alimentação
saudável, atividade física diária e a prevenção de fatores externos como o controle do
Tabagismo e a exposição solar para o câncer de pele.
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V IGI L ÂN C IA A MBI EN TAL E C O N T RO L E DE ZO O N O S E S

Quanto à vigilância ambiental, além de estudos para implantar normas modernas de
proteção, os técnicos vem centralizando seus esforços em ações de grande impacto. Tem sido
realizado o controle da degradação na Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição, que por sua
vez melhorou as condições de saneamento nos Ingleses, Praia Brava, Barra da Lagoa,
contribuindo para a qualificação da balneabilidade desses locais. Brevemente será implantado o
Centro Tecnológico de Desenvolvimento de Programas de Saúde e nesta nova unidade estão
previstos laboratórios de análise de solo, água, entomologia e de zoonoses, além das salas de
aula e auditório.
A Coordenadoria do Bem Estar Animal foi criada em janeiro de 2005 com o objetivo de
enfrentar um problema de saúde pública que é o contingente estimado de 10.000 cães
abandonados pelas ruas e praias de Florianópolis. Sua filosofia é o tratamento ético e respeitoso
destes seres, não contemplando o extermínio como solução.
Tabela 40: Atividades da Coordenadoria Municipal do Bem Estar Animal em 2006
Atividades

Total

Denúncias atendidas de maus tratos e atendimentos veterinários

803

Animais recolhidos ao canil

179

Animais doados

156

Óbitos no canil

13

Eutanásias em animais em estado terminal ( atropelados, doentes terminais)
Animais esterilizados

151
5.035

Projeto Amigo Animal (distribuição de cartilhas nas escolas)

10.000

Fonte: Relatório de atividades 2006, PMF.

SAÚ DE D O TRAB AL H AD OR

Florianópolis é a sede do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador – CEREST,
aprovado por deliberação da CIB em 2006. Além das ações de promoção à Saúde do
Trabalhador integradas com outras instituições tais como Ministério do Trabalho, Previdência
Social e Ministério Público, caberá ao CEREST a realização sistemática de ações de vigilância nos
ambientes e processos de trabalho, compreendendo o levantamento e análise de informações, a
inspeção sanitária nos locais de trabalho, a identificação e avaliação de situações de risco, a
elaboração de relatórios, a aplicação de procedimentos administrativos e a investigação
epidemiológica. Também é sua atribuição garantir o atendimento ao acidentado do trabalho ou
portador de doença ocupacional dentro dos diversos níveis da atenção, bem como a capacitação
de profissionais relacionados com o desenvolvimento de ações no campo da saúde do
trabalhador.
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GESTÃO DA SAÚDE
A Secretaria Municipal de Saúde, parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS) é
signatária do Pacto pela Saúde desde julho de 2007. Com a adesão ao Pacto, Florianópolis será
capaz de garantir o atendimento em seu território para sua população e outras referenciadas
pelos municípios vizinhos, ofertando, além dos procedimentos assistenciais da atenção básica,
outros da média e alta complexidade.
A Gestão da saúde possui como diretriz a qualificação das ações de planejamento e
programação em saúde, através de uma política de descentralização baseada nas necessidades
da comunidade. Florianópolis já vinha se preparando para assumir suas responsabilidades
sanitárias, construindo sua política de saúde a partir das realidades regionais e conforme a nova
lógica do Ministério da Saúde, que é o Pacto pela Saúde.
Florianópolis, sendo uma das primeiras capitais a aderir ao Pacto pela Saúde, reafirma o seu
compromisso público com base nos princípios constitucionais do SUS. As ações de planejamento
possuem especial importância neste processo de consolidação, nas quais as necessidades de
saúde da população devem ser adotas como critério para o processo de planejamento,
monitoramento e a avaliação, sendo o Plano Municipal de Saúde o instrumento referencial
básico por refletir as diferentes realidades locais.
A atual estrutura organizacional segue a seguinte configuração:
Figura 15: Organograma atual da Secretaria Municipal de Saúde
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Observa-se que tal arranjo tinha sido desenhado quando Florianópolis respondia apenas pela
Atenção Básica em saúde, não comportando os serviços de média e alta complexidade. A
implantação do Pacto, nas suas três dimensões – Pacto pela Vida, em defesa do SUS e de
Gestão, possibilita a efetivação de acordos entre as três esferas de gestão do SUS, promovendo
inovações nos processos e instrumentos de gestão que visam a consolidação do SUS e maior
eqüidade social, buscando superar a fragmentação das políticas e programas de saúde por meio
da qualificação da organização de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços
de saúde.
Em 2006 foi realizado pela Assessoria de Planejamento um levantamento das necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde para a identificação de prioridades. Os dados consolidados
foram analisados em conjunto com a Assessoria de Desenvolvimento Institucional e com o
Departamento de Saúde Pública e as ações e atividades definidas estão aqui apresentadas:
• Criação do setor de Controle, Avaliação e Auditoria;
• Elaboração dos instrumentos de gestão: plano municipal de saúde, relatório anual de
gestão, programação pactuada e integrada - PPI;
• Sistematização do relatório das audiências públicas trimestrais;
• Estruturação para gestão da Atenção de Média Complexidade;
• Implantação e gerenciamento do SISREG - Sistema Informatizado de Marcação de
Consultas especializadas e exames;
• Mutirão de Cirurgias Eletivas;
• Aumento da cobertura do PSF;
• Treinamento para os Sistemas de Informação em Saúde (SISPRENATAL, RAAI-RAAC,
SIAB, e SISHIPERDIA);
• Qualificação do processamento de dados;
• Fortalecimento da Assistência Farmacêutica;
• Reestruturação da Vigilância em Saúde;
• Consolidação do Programa do Idoso;
• Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO);
• Fortalecimento do controle social;
• Qualificação da força de trabalho;
• Ampliação da frota de veículos;
• Investimento em infra-estrutura.
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De fato, com a adesão ao Pacto de Gestão tornou-se imprescindível a criação de novos
setores, como a Coordenadoria de Controle, Avaliação e Auditoria pela Portaria SS/GAB/Nº 238
de outubro de 2006 e subordinada à Assessoria de Planejamento. Esta coordenadoria é
responsável não só pelo exame analítico da regularidade dos atos administrativos e técnicos no
âmbito do SUS, mas também pelo acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas,
verificando a conformidade dos processos, produtos e serviços prestados com as normas
vigentes e objetivos estabelecidos. Também foi criado o setor de Regulação, responsável pelo
gerenciamento do acesso aos serviços de média e alta complexidade. Estas duas novas frentes
de trabalho têm funcionado de forma bastante incipiente devido à limitação de recursos, mas
são exemplos que destacam a relevância e necessidade da atualização da estrutura
organizacional da Secretaria Municipal de Saúde para o adequado gerenciamento da nova
realidade do sistema municipal de saúde, advinda com o Pacto de Gestão.

INVE STI MENTO S

Tabela 41: Investimentos realizados em bens da Secretaria Municipal da Saúde
itens realizados

2006 (r$)

jan/jul 2007 (r$)

Construção do CS Armação

362.407,85

0,00

Construção do CS Tapera

157.026,35

0,00

Construção do CS Costa da Lagoa

4.605,65

0,00

Construção da Policlínica de Canasvieiras (em andamento)

602.490,22

283.818,33

Construção da Policlínica do Rio Tavares (em andam ento)

329.352,48

457.963,45

Reforma da Farmácia Popular do Continente

37.469,61

0,00

Instalação do centro de Especialidades Odontológicas

62.160,60

0,00

105.856,14

0,00

0,00

14.949,17

Reforma da CS Balneário
Reforma do CS Campeche
Reforma do CS Morro das Pedras
Reforma do CSII Centro e implantação da Policlínica
* Aquisição de 01 Fiat Doblô p/ Programa DST/AIDS
* Aquisição de 05 Celtas p/ Vigilância em Saúde

89.845,43

33.141,64

0,00

130.170,81

52.100,00

0,00

123.600,00

0,00

Fonte: Sistema betha contábil. * Relatório de atividades 2006, PMF.

A SMS tem investido na tecnologia da informação como estratégia para a agilização dos
processos de tomada de decisões, planejamento e demais atividades relacionadas aos serviços
de saúde.
A página na internet da Secretaria Municipal de Saúde foi ampliada e reformulada,
disponibilizando aos visitantes informações atualizadas de diversas naturezas, desde serviços de
utilidade pública, notícias, dados epidemiológicos, prestação de contas à população, entre
outras. O setor de Geoprocessamento de Dados também foi reformulado para corresponder à
velocidade de cadastramento da população, além da redefinição territorial das áreas e microáreas sanitárias.
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Na rede foi implantada a internet banda larga em todos os Centros de Saúde, aumentando a
velocidade de transmissão de dados nas conexões de 64 KBPS para 254 KBPS. O sistema de
informatização de dados da Atenção à Saúde – Infosaúde – foi ampliado em 50%, passando a
atender 28 Centros de Saúde em 2007 e a meta é a informatização de 80% dos Centros de
Saúde até o final de 2008, correspondendo a mais 12 unidades de saúde e o restante em 2009.
Também está sendo aprimorada a coleta de dados de produção nestes Centros de Saúde
através da compatibilização do Infosaúde com os sistemas de informação em saúde do banco de
dados do SUS (DATASUS). O objetivo é eliminar a necessidade de digitação intermediária desses
dados. Portanto, a completa informatização de todas as unidades de saúde é primordial para o
fortalecimento da gestão da saúde, que requer uma base de dados qualificada. Paralelamente, a
SMS economizaria no gasto com papel, tinta de impressora e custeio do digitador. No momento,
o DATASUS já disponibilizou essa possibilidade para os Sistemas de Informação SisHiperDia e
SISPRENATAL.
Em março de 2007, foi criado o CPD – Centro de Processamento de Dados. Este serviço deu
autonomia à SMS na digitação dos relatórios de atendimento individual e coletivo (fichas RAAI e
RAAC) que contém os dados de produção de atividades realizadas nas Unidades de Saúde
Anteriormente, era contratada uma empresa terceirizada, para realização da tarefa. No período
de 01 de março a 31 de agosto de 2007, a SMS economizou 76,38% do total do recurso
financeiro que teria sido gasto com a digitação dessas fichas. Os digitadores são contratados por
convênio com a UFSC e o CIEE.
O Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis celebraram um
convênio em novembro de 2006 para implantar o Sistema Nacional de Regulação - SISREG nos
22 municípios da Grande Florianópolis tendo a sede na Capital. O SISREG é um sistema on-line
de gerenciamento da Central Regional de Marcação de Consultas e Exames especializados que
visa a otimização na utilização dos recursos, maior controle no fluxo de atendimento e
encaminhamento dos usuários, mais rapidez no agendamento de consultas e exames,
contribuindo, assim, para a humanização do atendimento. A implantação do SISREG é um
passo importante da Secretaria Municipal de Saúde para a qualificação do gerenciamento dos
serviços de média complexidade. Com a regulação, se otimiza a oferta de ações e serviços,
estabelece-se um fluxo eficaz de referência e contra-referência, de encaminhamentos de
pacientes e de agendamento de consultas e exames, garantindo-se o acesso da população aos
serviços da média complexidade. O município passará a agendar as consultas de seus usuários,
a ter o controle dos prestadores de serviço, facilitando o agendamento/encaminhamento,
aprimorando a qualidade dos serviços prestados à população.
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FINANC IAME NTO

Os recursos financeiros do Sistema Municipal de Saúde provêm de diversas fontes, conforme
os dados apresentados na Tabela 42, referente ao relatório financeiro de 2006. Até então, os
recursos federais do SUS (fonte 11) têm sido transferidos por meio de repasses destinados a
programas e ações específicas. A partir da assinatura do Pacto pela Saúde os recursos federais
da saúde serão repassados em cinco blocos de financiamento: Atenção Básica, Atenção de
Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.
Com isso, será possível a implementação das políticas de saúde mais próximas das necessidades
do município.
Tabela 42: Prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de 2006
Fonte de Recursos

Orçamento

0005 - Fundação Nacional de Saúde (Funasa)
0011 - Sistema Único de Saúde

Despesas
Empenhadas

Despesas
Liquidadas

700.000,00

0

0

81.550.000,00

19.892.473,99

19.455.434,21

0030 - Secretaria Estadual de Saúde/SC

1.070.000,00

452.645,15

425.491,50

0040 - Arrecadação própria do fundo Municipal de Saúde

5.381.000,00

3.823.840,15

3.453.316,38

920.000,00

30.211,53

23.605,57

53.764.703,00

50.187.289,87

49.456.019,20

143385.703,00

74.386.460,69

72.813.866,86

0050 - Governo Federal (outros convênios)
0080 - Transferência da PMF p/ Fundo Municipal de Saúde
TOTAIS

Fonte : sistema betha contábil

Os recursos das fontes 05 (Funasa) e 50 (governo federal) são repasses exclusivos para
financiamento de projetos específicos e representam fontes potenciais de aporte financeiro para
diversos projetos de desenvolvimento futuros, a serem implantados no município.
A Emenda Constitucional nº. 029/2000 preconiza a aplicação mínima na saúde de 15% dos
recursos oriundos da transferência de impostos municipais, estaduais e da União. A Tabela 43
mostra a evolução do percentual do repasse municipal, que tem se mantido acima do mínimo
exigido legalmente. Para 2007, foi previsto o repasse de 17% para aplicação em saúde, visando
atender a programação orçamentário-financeira anual definida nas Leis de Diretrizes
Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, calcadas nas responsabilidades
decorrentes do preceito constitucional e da missão institucional. Este incremento é significativo
em relação aos anos anteriores e reflete o compromisso da gestão com as novas ações e
serviços a serem realizados frente ao Pacto pela Saúde.
Tabela 43: Percentual gasto nas ações e serviços públicos em saúde.
Florianópolis, 2003-2007**.
2003

2004

2005

2006 *

2007 **

Arrecadação de
impostos (R$)

226.585.034,05

254.776.361,05

300.908.572,98

338.214.510,83

373.129.827,00

Despesa (R$)

28.142.504,79 #

40.434.734,22 #

46.701.217,27 #

53.622.775,82 *

63.314.101,00

12,42%

15,87%

15,52%

15,85%

16,97%

Repasse %

Fonte: sistema betha contábil.
# Despesa empenhada; * Os dados a partir de 2006 referem-se a despesas
liquidadas (conforme TCE) e incluem o repasse ao fundo de previdência municipal (R$713.440,24);
** Estimativa.
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Contudo, para que o município possa realizar a contento todas as ações e serviços de saúde
de sua responsabilidade, é imprescindível que este percentual seja aumentado, a exemplo dos
municípios que atuam há mais tempo na gestão plena, que aplicam em torno de 20% da
arrecadação própria em saúde.
O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) é um sistema de
coleta e consolidação de informações sobre as receitas totais e despesas com ações e serviços
públicos de saúde das três esferas de governo, proporcionando à sociedade o conhecimento
sobre a aplicação dos recursos públicos nesta área através de um instrumento de
acompanhamento do cumprimento da Emenda Constitucional nº. 29/2000. As informações dos
gestores são transmitidas eletronicamente para o banco de dados da DATASUS/MS, gerando
indicadores cuja série histórica de Florianópolis é apresentada na Tabela 44:
Tabela 44: Série histórica dos Indicadores Municipais do SIOPS
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2.1) Despesa total
em saúde/habitante

50,80

67,65

86,02

103,32

134,07

149,78

181,85

2.2) % despesa c/
pessoal do total em
saúde

51,48

42,96

47,37

45,86

48,49

58,32

58,28

2.4) % despesa c/
serviço de 3ºs do
total em saúde

25,62

21,91

26,26

28,63

26,49

19,28

19,70

2.5) % despesa c/
investimento do total
em saúde

4,80

16,30

8,84

6,24

10,43

2,30

3,11

3.1) % tranf. SUS do
total em saúde

39,85

31,89

29,31

25,62

23,67

23,44

30,59

7,32

9,60

10,94

12,74

13,59

14,57

15,45

Recurso de imp.e
Trs.Const

142.982.715,38

169.183.603,16

200.399.475,72

222.718.520,58

254.661.904,70

300.908.572,98

338.214.510,83

Rec. da transf. do
SUS

6.930.648,47

7.602.895,09

9.092.265,99

9.771.009,46

11.980.146,62

13.931.717,55

22.615.599,93

Receita transf. do
SUS/habitante

20,25

21,57

25,21

26,47

31,73

35,11

55,63

8.953.358,09

10.242.092,91

14.692.459,28

17.487.307,40

24.547.348,54

34.657.173,57

43.089.051,10

10.460.606,96

16.236.510,71

21.926.632,28

28.363.217,67

34.606.245,33

43.838.972,85

52.244.369,38

Despesa de rec.
próprios/habitante

30,56

46,07

60,81

76,84

91,66

110,49

128,50

Despesa total em
saúde

17.391.255,43

23.839.405,80

31.018.898,27

38.134.227,13

50.618.784,02

59.429.957,23

73.934.334,41

3.2) % Rec. Própria
em saúde (EC29)

Despesa com
pessoal
D.Rec.Próprios

Fonte: http://www.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?siops/serhist/municipio/indicsc.def
Observação:
a) Os indicadores 2.1 a 3.1 ao serem demonstrados na Situação de Entrega estão sendo calculados pela terceira fase da despesa, ou
seja, a liquidada. Esta fase é considerada visando atender as disposições da Lei nº. 4320, de 17 de março de 1964 e as normas
editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sobre os demonstrativos que deverão compor o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária (PT/STN: 560/01, 517/02, 441/03, 471/04, 587/05 e 663/06).
b) O indicador 3.2 (Participação da receita própria aplicada em Saúde) é calculado em conformidade com a Emenda Constitucional
n.º 29, de 13 de setembro de 2000 e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 322, de 08 de maio de 2003. Pela
metodologia adotada pela equipe responsável pelo SIOPS, o cálculo do cálculo tradicional do indicador 3.2 tem sido realizado
baseado nas seguintes fases da despesa:
De 2000 a 2001 - despesa empenhada.
De 2002 a 2003 - despesa liquidada.
A partir de 2004 - despesa empenhada, sendo deduzidos os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com
disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado.
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A elaboração da peça orçamentária para os anos seguintes deverá observar a estreita
articulação com todos os serviços e áreas da SMS, bem como atender às novas normas de
financiamento do SUS, além dos compromissos firmados no Pacto pela Saúde. Tais medidas
permitirão maior precisão na dotação orçamentária, a fim de que se amplie ainda mais os
recursos destinados à saúde.

GE STÃO DA S P E SS OAS E DO T RAB AL HO

A Assessoria de Desenvolvimento Institucional (ADI), em parceria com o setor de Recursos
Humanos, é o departamento responsável pela Gestão das Pessoas para a otimização da
produtividade, a partir do desempenho mais adequado às necessidades individuais e
organizacionais. A ADI acredita que o comportamento positivo dos colaboradores é o melhor
recurso para se alcançar um padrão de excelência, uma vez que é a mente humana a
responsável pela percepção do ambiente de trabalho e quando estimulada, capaz de promover
mudanças para a sua melhoria. Os princípios para este padrão de qualidade são 4:
comprometimento da alta administração, melhoria contínua dos processos, educação
permanente e comprometimento dos colaboradores.
Gerir pessoas não é mais sinônimo de controle, padronização ou rotina. Gerir pessoas
significa estimular o envolvimento e o desenvolvimento e ampliação da capacidade profissional
das mesmas. Esta tarefa vai além das funções de cumprimento de atividades de treinamento,
capacitação e educação continuada, atividades burocráticas e administrativas ou na elaboração
de planos de cargos e salários, variando a sua estrutura de acordo com a complexidade de sua
organização. Especificamente no sistema de saúde as ações possuem um alto grau de
complexidade, decorrente da descentralização das políticas públicas que transferiu para os níveis
mais periféricos as decisões e as ações, contribuindo para a construção de um novo papel para
as organizações e seus gestores, passando o nível municipal a assumir funções inovadoras, para
as quais ainda não possuía experiência acumulada, o que transformou algumas atividades em
desafios.
De acordo com o relatório de prestação de contas à câmara municipal referentes ao primeiro
semestre de 2007, a Secretaria conta com a força de trabalho de 2.297 pessoas, distribuídas
conforme a Tabela 45. A análise desses dados é de extrema relevância nos processos decisórios
que visam a recomposição do quadro funcional, principalmente ao se observar o elevado
número de estagiários e funcionários com contrato temporário, o que dimensiona bem a
necessidade de criação de novos cargos e concurso público para sua investidura, providência
que reflete a intenção do gestor na desprecarização das relações de trabalho e qualificação da
instituição.
A Secretaria tem se empenhado para regularizar a contratação e admissão de seus Agentes
Comunitário de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, profissões que só foram
regulamentadas através da Emenda Constitucional no. 91 em 2006. Como providência, a
Secretaria de Saúde fomentou a elaboração de projeto de lei para a criação de 700 vagas de
Agentes Comunitários de Saúde e 150 vagas de Agentes de Combate a Endemias, projeto este
que se encontra na Câmara Municipal de Florianópolis para aprovação. Também foi criada uma
comissão para análise e certificação dos processos de seleção pública anteriores.
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Tabela 45: Distribuição dos funcionários da SMS, por função e vínculo.
Categorias

Total

Médico
Odontólogo
Enfermeiro
Farmacêuticos
Psicólogos
Assistente Social
Bioquímico
Técnico de Enfermagem
Técnico de Laboratório
Auxiliar de Enfermagem.
Atendente consultorio dentário
Estagiário (conv. Feesc e CIEE
Agente Comunitário de saúde
Agentes da Dengue
Aux de serviços gerais
Motoristas
Outros
Terceirizado (Limpeza e Vigilância)
Total:

220
97
142
17
27
09
09
226
8
90
29
200
583
91
80
21
354
94
2297

Em função
administrativa

PMFefetivo

17
9
26
9
3

13

1

-

891

SESEfetivo

MS-Efetivo

PMF-CTD

170
70
72
06
14
05
04
119
03
79
25

01
03
12
02
01
05
02
6
-

16
05
5
5
-

33
19
58
11
11
03
105
04

76
21
227

01
42

05
03
20

(AFLOV) 583
(AFLOV) 86
65

75

59

978

Fonte: Relatório de prestação de contas à Câmara Municipal. 2007

Outras providências têm sido tomadas para regularizar a composição do quadro funcional. A
Lei Municipal no. 7.273 de 27 de fevereiro de 2007 aprovou a realização de concurso público
para a lotação das 50 vagas para os cargos de fiscais em Vigilância em Saúde de nível superior
e técnico. A contratação das demais categorias para os programas do Ministério da Saúde tem
sido feita por processo seletivo, como aquele realizado em dezembro de 2006 através da
FEPESE-UFSC para contratação de pessoal em caráter temporário. Com base no levantamento
das necessidades de pessoal, já foi encaminhado à Câmara de Vereadores a solicitação para
criação de novas vagas.
O sucesso de qualquer organização depende do empenho de cada um de seus integrantes.
Não se pretende fugir da velha discussão sobre a relevância das dimensões políticas sobre os
aspectos técnicos do planejamento e operação dos serviços de saúde, mas reconhecer uma
situação cada dia mais evidente no cotidiano dos estabelecimentos de saúde: o crescimento da
demanda por capacidade gerencial.
O equacionamento dessa demanda por capacidade gerencial inclui, além do delineamento do
perfil gerencial desejável e da implementação de estratégias de capacitação adequadas, a busca
de novos paradigmas, isto é, a adoção de novos conceitos e novas práticas de gestão,
destacando-se aqui os pontos que se referem à organização do trabalho.
A Secretaria Municipal de Saúde, através da Assessoria de Desenvolvimento Institucional,
investe nesse processo de educação em Saúde para qualificação da força de trabalho
obedecendo à lógica da educação permanente e continuada, assim como outros mecanismos de
cooperação técnica intra e interinstitucionais para o fortalecimento da sua rede prestadora de
serviços.
O enfrentamento dos desafios situados no campo da gestão do trabalho nos serviços de
saúde requer ousadia de ação, não ficando restrito à abordagem analítica do tema ou à simples
advertência de que é preciso buscar novos caminhos. É com essa perspectiva que se apresenta
uma proposta, cuja originalidade encontra-se no uso integrado de estratégias de gestão que
estuda e articula propostas e planos estratégicos que facilitem o desenvolvimento institucional
da SMS Florianópolis que é composta de 07 sub-áreas:
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Desenvolvimento Organizacional
A Secretaria Municipal de Saúde tem investido intensivamente na capacitação de seus
colaboradores. Só em 2007 já foram capacitados 1.703 servidores em 58 eventos externos e 22
eventos internos, totalizando uma carga horária de 2.268 horas/aula, valor que representa um
aumento de 290% da carga horária de 2006. Os dados da série histórica podem ser visualizados
no quadro abaixo:
Figura 16: Série histórica dos eventos e capacitações dos trabalhadores da SMS.

Fonte: Relatório interno ADI/SMS.

Desenvolvimento de Pessoas e Integração Ensino-Serviços
Uma das estratégias para a qualificação do trabalho é o estabelecimento de parcerias. Em
2006 foi reestruturado o Programa Docente Assistencial – PDA, parceria entre a Secretaria
Municipal de Saúde e a UFSC, através de seus Centros de Ensino e Hospital Universitário.
Originariamente, o PDA foi desenvolvido para promover a integração ensino e serviço de saúde,
propiciando uma formação dos futuros profissionais da saúde voltada para os princípios do SUS.
O sucesso deste modelo de ensino-aprendizagem, que veio favorecer a melhoria da qualidade
da assistência ao usuário, promoveu a ampliação do PDA para um número maior de alunos dos
cursos da área da saúde, compondo a Rede Docente Assistencial - RDA. Em 2007 a SMS conta
com a participação de 866 alunos, 60 Supervisores da UFSC e 45 Supervisores da SMS atuando
em 33 Centros de Saúde de Florianópolis; a evolução histórica pode ser conhecida a partir da
Tabela 46:
Tabela 46: Alunos na rede básica de saúde, por curso, anualmente
Curso
Medicina

Enfermagem

Nutrição

2004
2005
2006

196
400
450

73
175
198

12
24
14

8
8
8

11
11
14

2007

500

164

61

1

10

Ano

Serv.
Social

Farmácia

Residência
especialização

Psicologia

Odontologia

3
3
-

4
3

325
647
706

17

3

866

22
22
22
30 Res
80 Esp

Total

Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/saude/index.php
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Tecnologia da Informação
Promove a integração dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) e das bases de dados
visando atender as necessidades do SUS.
Em 2007 aconteceu a ampliação do Parque de Informática com a implantação do sistema
InfoSaúde, destaque que no período de 1 ano saltando de 15 para 28 unidades de saúde
informatizadas. O sistema, considerado inovador, tem por objetivo principal auxiliar no
acompanhamento do paciente, através dos prontuários médicos e odontológicos totalmente
informatizados, e também proporciona o agendamento de consultas facilitando o atendimento
ao usuário. Além disso, o “InfoSaúde” integra diversas estruturas de codificação que são
utilizadas pelo Ministério da Saúde, e que geram dados estatísticos, e contribuem na efetivação
e validação dos recursos financeiros necessários para o contínuo crescimento do município.
A equipe do InfoSaúde, realizou treinamento do sistema e InfoEstoque para as ULS
inauguradas, Prainha, Costeira do Pirajubaé e Policlínica CENTRO para 53 profissionais.
Para suprir as demandas devido a informatização das Unidades Básicas de Saúde e atividades
habituais do setor de manutenção que só nesse ano atenderam em torno de mil chamados para
assistência.
A capacitação continuada prestada aos usuários dos sistemas por telefone (InfoSaúde,
InfoEstoque, SigRh, CADFAM, SISVISA, SISVAN, SISCOVE, Xérox, Controle de Acesso, SISREG,
entre outros), totalizando em média mais de 40.000 atendimentos/ mês.

Tecnologia de Arquivo e Documentação Bibliográfica
Foi estruturado o setor de documentação e produção de materiais informativos e educativos
sob a forma de impressos, multimídia e radiofonia entre outros, que visam atender o interesse
da política municipal de saúde, com aprovação das instâncias competentes. Foi confeccionada
artes para as campanhas: Floripa Ativa, Saúde da Mulher, DST e Alimentação Saudável, como
também artes para camisetas, banners, cartazes, certificados, crachás, folders, placas, panfletos
e cartilha.

Tecnologia de Comunicação e Marketing
É responsável pela comunicação social, preservando e investindo na identidade visual,
divulgando informações e facilitando as relações com a imprensa, ou seja, promover o
marketing externo e interno em todos os níveis da Secretaria Municipal de Saúde. Algumas das
ações foram a participação efetiva nas campanhas de orientação aos usuários e campanhas
publicitárias da policlínica e cobertura vacinal.

Tecnologia de Geoprocessamento
O sistema de informação geográfica além de servir como ferramenta dando suporte à
aquisição, gerenciamento da persistência, inserção, consulta, alteração, remoção, visualização e
apresentação de dados geoespaciais, permitem a realização de transformações, análises e
simulações com os dados a fim de solucionar problemas complexos de planejamento e
gerenciamento com propósitos específicos.
O trabalho de integrar em uma única base de dados, as informações espaciais provenientes
de dados cartográficos, dados de censo e de cadastro urbano é de responsabilidade da equipe
do GEO, como também combinar as várias informações através de algoritmos de manipulação,
gerando os mapas, de grande importância para realização diárias das atividades relacionadas a
área de saúde. Neste ano contamos com mapas das áreas de abrangência das 48 Unidades
Básicas de Saúde e Regionais de Saúde, mapa temático paras as campanhas de vacinação:
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idosos e crianças, mapas de interesse social, mapas com a localização das escolas municipais do
município.
É realizado também o cadastro família (CADFAM) que são informações recolhidas na qual
identifica a população, a situação de moradia permitindo à equipe de saúde conhecer as
condições de vida das pessoas auxiliando no seu planejamento de ações em saúde. Este ano foi
estruturado uma nova metodologia de trabalho, que visa trabalhar junto às unidades de saúde o
desempenho cadastral por área e micro-área, com a prerrogativa do alcance da meta pactuada
de 80% de população cadastrada. Paralelamente, foi realizada uma capacitação para todos os
enfermeiros das 48 unidades de saúde, a fim de obter a manutenção e digitação dos cadastros
nos seus respectivos espaços de trabalho.

CPD - Centro de Processamento de Dados
Criado em março de 2007, é responsável pela entrada de dados nos Sistemas de Informação
em Saúde (SIS) de Florianópolis e vinculado à Assessoria de Desenvolvimento Institucional. O
CPD tem a função de digitar os Relatórios Ambulatoriais de Atendimento Individual (RAAIs) e os
Relatórios Ambulatoriais de Atendimento Coletivo (RAACs). A equipe de 19 digitadores executa
suas tarefas no período noturno na sede da SMS e digitou no período 1º de março a 06 de
novembro 388.000 RAAIs e 3.424 RAACs.
Anteriormente, este serviço era executado por empresa terceirizada. A implantação do CPD,
além de permitir à SMS autonomia da digitação de fichas de coleta de dados de produção de
atividades realizadas nas Unidades de Saúde, representou uma redução de custo de 75% neste
período.

PARTICIPAÇÃ O E CONT ROL E SOCI AL

O controle social, produto de conquistas democráticas, é um importante instrumento para o
exercício da cidadania, uma vez que confere à população o papel de sujeito do direito à saúde e
da exigência do cumprimento do dever por parte do Estado. Confere também o papel de
controlador do funcionamento dos serviços e aos profissionais de saúde, espaço livre para
manifestação de idéias e tendências técnico-científicas. Esta participação social nas decisões em
saúde é um dos princípios fundamentais do SUS, devendo ser fortemente favorecida para se
garantir um controle construtivo e responsável. A Secretaria Municipal de Saúde tem incentivado
a participação da população através de suas entidades representativas, que são os conselhos
locais e municipal de saúde e a conferência municipal. Esta parceria é necessária para assegurar
que as ações em saúde, por ser um bem público, não sejam decididas unilateralmente,
preservando assim os direitos e o poder da população.
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Conselho Municipal de Saúde
O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Florianópolis é um órgão de deliberação coletiva e
de caráter permanente, criado pela Lei Municipal no . 3.291 de 1/11/1989. Seu Regimento
Interno foi instituído em 1993 e recentemente readequado em agosto de 2006 para buscar uma
maior aproximação da participação popular. Atualmente as reuniões ordinárias são sistemáticas
e sempre que necessário, convocam-se também reuniões extraordinárias. Outra atribuição é a
composição de câmaras técnicas, como a de Gestão e Administração de Saúde e a de Atenção à
Saúde. A finalidade das câmaras técnicas é tratar de assuntos específicos e assessorar o
plenário do conselho em matérias cuja especificidade, importância ou urgência assim o
justifiquem, ou atendendo a determinações legais, através de grupos de trabalho ou comissões
internas e intersetoriais.
Desta forma, para se garantir a avaliação imparcial das necessidades de problemas de saúde,
é imperiosa a qualificação dos conselheiros para uma participação mais ativa no processo
decisório. Contudo, observa-se uma contribuição bastante tímida por parte de alguns
conselheiros, que além do absenteísmo às reuniões ordinárias, não têm aproveitado as
oportunidades de atualização e capacitação, vindo a prejudicar profundamente o exercício de
suas competências e consequentemente, a representatividade da participação social.

Conselho Local de Saúde
Uma outra estratégia de mobilização social foi a criação dos Conselhos Locais de Saúde
(CLSs) em 2000. Atualmente existem mais de 15 Conselhos Locais de Saúde registrados, sendo
os mais atuantes: CLS do Campeche, CLS do Carianos, CLS da Fazenda do Rio Tavares, CLS dos
Ingleses e CLS do Rio Vermelho.

Conferência Municipal de Saúde
As Conferências de Saúde representam o fórum oficial de debates e decisões das entidades
representativas da sociedade sobre a saúde do município e embora determinadas em lei, nem
sempre têm seus prazos de realização cumpridos. Desde a década de 1990 vem se adotando
cada vez mais a prática de conferências temáticas, sendo que Florianópolis foi o primeiro
município brasileiro a colocar em pauta o Pacto pela Saúde, na VII Conferência Municipal de
Saúde, que foi realizada em duas etapas: nos dias 13, 14 e 15 de julho de 2006 e 17 de agosto
de 2007. Na primeira etapa foi discutido e analisado profundamente o recém implantado Pacto
pela Saúde, ocasião em que se originou um documento de significativa importância: a Carta de
Florianópolis. Em sua etapa complementar a VII Conferência discutiu e elaborou propostas
sobre o tema central da 13ª Conferência Nacional de Saúde, a ser realizada entre os dias 14 a
18 de novembro de 2007: “Saúde e Qualidade de Vida: Políticas de Estado e Desenvolvimento”.
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PARTE II: FO RMU LAÇÃO D OS
CO MPRO MISSOS PARA 2007 - 2010
O Plano Municipal de Saúde é elemento fundamental do Pacto pela Saúde, pois rompe os
limites setoriais ao permitir que a sociedade organizada participe efetivamente, não só
conjugando esforços na consolidação do SUS, mas também pela revelação de suas necessidades
prioritárias.
A elaboração de tal documento deu-se a partir de um criterioso estudo pelas áreas técnicas
da Secretaria dos diversos relatórios de saúde, gestão, prestação de contas e outros
instrumentos de gestão para a realização de um diagnóstico preliminar das necessidades e
identificação dos fatores limitantes do desenvolvimento. Este levantamento foi então conjugado
com as demandas apresentadas no relatório final da VII Conferência Municipal de Saúde,
concluído em 2007.
A formulação dos compromissos, além da definição das prioridades abaixo relacionadas,
segue a mesma estrutura do Plano Nacional de Saúde e da Portaria GM n°. 3232/06,
estabelecendo os objetivos, diretrizes e metas.

PRIORIDADES

As ações de planejamento possuem especial importância no processo de consolidação do
SUS, nas quais as necessidades de saúde da população devem ser adotadas como critério para
o processo de planejamento, monitoramento e a avaliação. Para tal, uma das medidas
primordiais é a definição de prioridades a partir dessas necessidades articuladas com os três
componentes do Pacto pela Saúde: a vida, a defesa do SUS e a gestão. Após uma criteriosa
análise dos dados epidemiológicos da população, outras informações em saúde e das
necessidades técnicas e operacionais, destacou-se o seguinte rol de 12 prioridades, que após
serem validadas pelo Conselho Municipal de Saúde, servirão como referência para todo o
processo de planejamento das ações e estratégias e na distribuição de recursos.
•

Consolidar e qualificar a Estratégia da Saúde da Família como modelo
de atenção à saúde;

•

Promover a integralidade da atenção à saúde, de forma interdisciplinar
e intersetorial para assegurar o cumprimento dos compromissos
assumidos no Pacto pela Saúde 2006, nos seus três componentes:
Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão
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•

Consolidar a humanização e acolhimento por meio de abordagem
integral e contínua do indivíduo no seu contexto familiar, social e do
trabalho;

•

Reduzir a morbi-mortalidade por causas externas e por doenças
controláveis de grande incidência local;

•

Qualificar a gestão da saúde, com ênfase no fortalecimento do
financiamento e tecnologia da informação e comunicação;

•

Fortalecer a gestão participativa e descentralizada, estruturando as
Regionais de Saúde para o Planejamento Local Ascendente e
avaliação das ações

•

Concluir o processo de informatização de todas as unidades de saúde;

•

Implantar a nova estrutura organizacional da SMS;

•

Promover a readequação física e tecnológica das unidades de saúde;

•

Revisar

e

implementar

novo

processo

de

territorialização

e

geoprocessamento;

•

Qualificar a gestão e ações de Vigilância em Saúde – Sanitária,
Ambiental, Epidemiológica, Alimentar e Nutricional e da Saúde do
Trabalhador – para a redução dos principais riscos e agravos à saúde
da população; e

•

Implantar a política de valorização do servidor da SMS, com ênfase na
promoção da qualidade de vida no trabalho.
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Após análise da situação de saúde de Florianópolis e identificação das prioridades, a política
municipal foi expressa através da formulação dos seguintes compromissos de gestão, cujos
resultados devem ser buscados no período de quatro anos. Os compromissos estão agrupados
em objetivos que nortearam a definição de diretrizes e metas, que por sua vez descrevem o que
se pretende fazer para superar, reduzir, eliminar ou controlar os problemas identificados. O
detalhamento das ações e outros elementos de conseqüência prática não estão definidos no
presente documento, pois são elementos pertencentes à Programação Anual de Saúde.

OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS
1. C OM R EL A ÇÃ O À A TE N ÇÃ O I NT E G R AL À S AÚ DE
Objetivo 1: Efetivar a Atenção Básica como espaço prioritário de organização do SUS, usando
estratégias de atendimento integral e promovendo a articulação intersetorial e com os demais
níveis de complexidade da atenção à saúde.

DIRETRIZ 1: CONSOLIDAR A PORTARIA SS/GAB/Nº. 283/2007 COMO DOCUMENTO NORTEADOR
DA POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA
METAS

PERÍODO

Adequar a quantidade das equipes de Saúde da Família à população cadastrada

2007 - 2010

Garantir a composição completa dos profissionais das equipes

2007 - 2010

Atingir o cadastramento de 95% da estimativa populacional

2007 - 2010

Capacitar 100% dos novos profissionais a serem integrados nas equipes, conforme
exigência legal (Portaria Nº 2.527/MS de 19/10/2006)

2007 - 2010

Garantir carga mínima de 60 h/ano de ações de educação permanente, com tema coerente
com a necessidade locorregional

2007 - 2010

Consolidar o acolhimento e humanização em todos os Centros de Saúde

2007 - 2010

o

Elevar a média mensal de visitas domiciliárias por família para 0,7 do n . de famílias
cadastradas

2007 - 2010

Elevar a média anual para 1,8 consultas médicas por habitante/ano nas especialidades
básicas

2007 - 2010

DIRETRIZ 2: ESTRUTURAR A ESF POR LINHAS DE CUIDADO
METAS

PERÍODO

Formular a política municipal de atenção integral à saúde, fundamentada nos princípios da
Atenção Básica.

2008

Consolidar as diretrizes para a Saúde do Adulto

2008

Implantar Programa de Saúde do Adolescente

2008

Adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em consonância com os protocolos e
diretrizes nacionais e estaduais e adequados às características do município
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DIRETRIZ 3: QUALIFICAR A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
METAS

PERÍODO

Definir e implantar política de planejamento e avaliação do desempenho das equipes de
Estratégia de Saúde da Família

2007 - 2010
2008

Estabelecer critério de risco sócio-econômico familiar e classificar
Unificar o sistema de identificação dos usuários

2007 - 2010

Ampliar as equipes das Regionais, adequando-as às competências estabelecidas na
normativa.

2007 - 2010
2008

Implantar o prontuário familiar
Adequar os Centros de Saúde para realizar serviços e ações da atenção básica, de acordo
com a população adscrita e normas técnicas vigentes

2007 - 2010

OBJETIVO 2: Fortalecer os demais níveis e tipos de atenção

DIRETRIZ 1: QUALIFICAR A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
METAS

PERÍODO

Autorizar100% das APACs e AIHs do Mutirão de Cirurgias eletivas

2007 – 2010

Digitar 100% da solicitação de cirurgia eletiva no Formsus

2007 – 2010

Garantir 100% das solicitações de TFD da população no município

2007 – 2010
2008

Implantar o Sistema de Informação Hospitalar (SIH)

DIRETRIZ 2: CONSOLIDAR O COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL
METAS

PERÍODO
2007-2008

Estruturar e organizar a lista de espera da média e alta complexidade
Garantir 100% das referencias intermunicipais de acordo com a PPI

2007 – 2010

Adotar protocolos de regulação de acesso, em consonância com os protocolos e diretrizes
nacionais, estaduais e regionais.

2007 – 2010

Estabelecer critério para quantificação das cotas das Regionais de Saúde

2007 – 2010

Adequar a infra-estrutura da central do Complexo Regulador

2007 – 2010

Regular a Atenção de média complexidade

2007 – 2010

Regular a Atenção de alta complexidade

2007 – 2010

Regular a Atenção hospitalar pactuada

2007 – 2010

Planejar e executar a regulação médica da atenção pré-hospitalar às urgências, conforme
normas vigentes e pactuações estabelecidas.

2007 – 2010
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DIRETRIZ 3: FORTALECER O SERVIÇO DE EMERGÊNCIA
METAS

PERÍODO

Implantar uma base do SAMU no norte da ilha

2008

Implantar uma unidade de Pronto-Atendimento (PA) no Sul da ilha

2008

Garantir o tempo-resposta de 15 minutos no atendimento em todo o município

2007 – 2010

Implantar sistema de informações do SAMU

2007 – 2010

Implantar serviço de urgência/emergência psquiátrica

2007 – 2010

Realizar 100% da Programação das Capacitações

2007 – 2010

Cumprir o Programa de adequação/manutenção/renovação dos equipamentos

2007 – 2010

Implantar o Projeto SAMU Júnior nas escolas municipais

2008 - 2010

DIRETRIZ 4: CONSOLIDAR A ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO
IDOSO
METAS

PERÍODO

Consolidar a referência e matriciamento em Geriatria nos CSs das R. Norte, Centro e Leste

2007 - 2008
2007-2008

Abrigar provisoriamente a Assistência em Fisioterapia
Implantar a referência e matriciamento em Geriatria nos CSs das Regionais Sul e Continente

2008 - 2010

Referência em Especialidades nas Policlínicas do Continente, Norte e Sul

2008 - 2010

Implantação do Programa de Internação Domicilar (PID)

2008 - 2010

DIRETRIZ 5: ESTRUTURAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O CONTROLE DO
CANCER
METAS

PERÍODO

Garantir acesso a especialidades estratégicas para o diagnóstico: dermatologista,
gastroenterologista, proctologista, ginecologista, mastologista, pneumologista,
endocrinologista, estomatologista e urologista.

2008

Garantir acesso a exames complementares: mamografia, ultra-sonografia, RX e RX
contrastados, biópsias, PAF e PAG para lesões suspeitas de câncer de mama, tomografia
computadorizada, colonoscopia, retossigmoidoscopia, colposcopia, conização e laudos
anatomopatológicos.

2008

Garantir consultas especializadas e exames necessários para o diagnóstico diferencial dos
casos suspeitos dos 15 principais tipos de câncer

2007 – 2010

Implantar teleconsulta em dermatologia para os casos suspeitos

2007 – 2010

Garantir acesso ao tratamento dos casos confirmados de câncer de pele.

2007 – 2010

Estabelecer protocolo para o câncer de cólon e reto (rastreamento com PSO e colonoscopia)

2007 – 2010

Estabelecer protocolo p/ câncer de próstata (rastreamento oportunístico e diagnóstico
precoce).
Capacitar médicos das equipes de PSF e pediatras nos principais sinais e sintomas do
câncer na criança e definir fluxo para apoio diagnóstico no nível terciário (HIJG).

2008
2007 – 2010

Capacitar profissionais das policlínicas p/ realização de biópsias de pele, tireóide, próstata e
mama em parceria com o CEPON

2008

Capacitar profissionais de saúde p/ tratamento paliativo da dor do câncer, no sistema de
internação domiciliar

2008
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Objetivo 3: Qualificar a assistência farmacêutica
e facilitar o acesso aos insumos estratégicos

DIRETRIZ 1: ORGANIZAR A GESTÃO DOS MEDICAMENTOS, COM BASE NO USO RACIONAL
METAS

PERÍODO

Implantar a nova REMUME (Relação Municipal de Medicamentos).

2007 – 2010

Implantar a REMECOM (Relação Complementar de Medicamentos), adotando os Protocolos
Clínicos Municipais e o Protocolo para Dispensadores.

2007 – 2010

Capacitar 100% dos prescritores para o manuseio dos Protocolos Clínicos Municipais,
utilizando a orientação de Uso Racional de Medicamentos

2007 - 2008

Definir em conjunto com os setores competentes internos e externos as normas e critérios
para dispensação dos medicamentos básicos, do Programa de Medicamentos Excepcionais e
dos medicamentos da lista complementar para usuários do SUS (rede básica, especializada
e hospitalar) e para pacientes oriundos do setor privado.

2008

Submeter e aprovar, junto às instâncias afins, os pressupostos da assistência integral
quanto ao acesso aos medicamentos disponíveis em 100% das farmácias municipais,
estabelecendo normas e instrumentos de avaliação.

2008

Capacitar 100% dos farmacêuticos na modalidade de Atenção Farmacêutica

2008

Desenvolver estudos sobre prescrição de medicamentos junto à CFT, e com contratação de
um auxiliar administrativo ou bolsista, com base na seleção de segundas vias de prescrições
demandadas nas farmácias das unidades municipais

2008

Organizar, sistematizar e implantar o sistema de supervisão regional de Assistência
Farmacêutica, com designação de 1 farmacêutico supervisor por Regional

2008

DIRETRIZ 2: ADEQUAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS FARMÁCIAS DOS CSs
METAS

PERÍODO

Realizar levantamento das necessidades de reforma, ampliação e adequação conforme a
política de assistência farmacêutica vigente.

2007 – 2010

Elaborar e aprovar o Plano de Prioridades para adequação da área física das farmácias
municipais, levando-o à aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

2008
2007 – 2010

Executar o plano de adequação das instalações físicas

DIRETRIZ 3: GARANTIR A VIABILIDADE TÉCNICA E GERENCIAL
METAS

PERÍODO

Incluir no concurso público vagas para o provimento das funções necessárias

2007 - 2008

Discutir e definir a posição organizacional mais viável para o setor

2008

Discutir e aprovar as atribuições de cada nível e setor da SMS quanto ao gerenciamento da
assistência farmacêutica

2008

Elaborar o novo Regimento Interno da Comissão de Farmácia e Terapêutica

2008

Estruturar e garantir as condições técnicas e de pessoas para o almoxarifado
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DIRETRIZ 4: ADEQUAR OS INSTRUMENTOS NORMATIVOS E OPERACIONAIS
METAS

PERÍODO

Organizar, discutir e implantar a Instrução Normativa SMS 002 sobre gestão, uso e controle
de medicamentos.

2007 – 2010

Organizar e implantar os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) sobre a distribuição de
medicamentos da Central de Abastecimento Farmacêutico e recebimento.

2007 – 2010

Organizar e implantar os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) sobre o
Armazenamento e Controle de Estoque de Medicamentos.

2007 – 2010

Organizar, revisar e implantar os procedimentos e instrumentos da supervisão de
Assistência Farmacêutica com o objetivo de detectar problemas locais e orientar as ações
referentes ao direcionamento à política e às etapas do ciclo de assistência farmacêutica.

2007 – 2010

Promover o aperfeiçoamento e a implantação do sistema informatizado de controle de
estoque.

2007 – 2010

Apoiar e promover a capacitação de pessoal para utilização do sistema informatizado
(Infoestoque).

2007 - 2008

DIRETRIZ 5: FOMENTAR OS PROGRAMAS DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA E DEMAIS DEMANDAS EXTERNAS.
METAS

PERÍODO

Propor ao M. Saúde e Fundação Oswaldo Cruz a implantação da modalidade de Atenção
Farmacêutica junto às duas unidades do Programa da Farmácia Popular do Brasil vinculadas
ao município.

2008

Assumir a municipalização do Programa de Medicamentos Excepcionais, implantando
projeto referente à Farmácia–Escola em convênio com a UFSC.

2008

Facilitar a contratação de distribuidoras de medicamentos para aquisição segura e
econômica dos produtos relacionados à ação judicial.

2007 - 2008

Assegurar a representação da ASSFAR e CAF, nos fóruns intersetorriais e nos segmentos de
decisão interna da SMS quando se desenvolver assunto pertinente à sua área.

2007 - 2010

Reduzir o desperdício e atraso na entrega dos medicamentos do programa da tuberculose,
aprimorando a distribuição e controle.

2007 - 2010

Elaborar cadastro de beneficiários de medicamentos fornecidos via judicial, unificando
informações da Secretaria de Estado da Saúde e ao Ministério da Saúde

2007

Implantar a farmácia do Programa DST/HIV/AIDS na Policlínica Municipal do Centro.

2007

Equipar a unidade central da ASSFAR com armário adequado para guarda de medicamentos
específicos (controlados, SAMU e outros).

2007

Relocar adequadamente a Farmácia Popular do Brasil – unidade do Estreito

2008

Implantar o sistema informatizado de controle de medicamentos do SAMU na unidade
central da Assistência Farmacêutica – ASSFAR, visando prestação sistemática de
informações à Vigilância Sanitária.

2008

Criar fluxo de avaliação dos processos judiciais de fornecimento de medicamentos, a partir
da elaboração de fundamentos de defesa do município.

2008

Agilizar a emissão de pareceres técnicos dos processos de ação judicial a partir da
estruturação de um banco de dados dos medicamentos mais solicitados

2008
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2 . C OM R EL A ÇÃ O À S C ON DIÇ Õ ES D E S A ÚD E
OBJETIVO 1: Reduzir a morbi-mortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes,
mediante a intensificação de ações de caráter preventivo, curativo e de vigilância individuais e
coletivos, levando em conta as diversidades locais e regionais, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.

DIRETRIZ 1: REDUZIR A MORBI-MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL
METAS

PERÍODO

Manter a taxa de mortalidade infantil abaixo de 9,0/1.000

2007 – 2010

Reduzir para 7,5% nascidos vivos com baixo peso ao nascer

2007 – 2010

Reduzir para 8 a taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda < de 5 anos

2007 – 2010

Manter em 3 a taxa de internação por Doença Diarréica Aguda < de 5 anos

2007 – 2010

Reduzir para 5/1.000 a taxa de mortalidade neonatal

2007 – 2010

Manter baixo de 1 a taxa de mortalidade em < de 1 ano por diarréia

2007 – 2010

Manter abaixo de 1 a taxa de mortalidade em < 1 ano pneumonia

2007 – 2010

Reduzir para 25 a taxa de mortalidade materna

2007 – 2010

Elevar para 90% das gestantes cadastradas a proporção de nascidos vivos de mães com 4
ou + consultas de pré-natal

2007 – 2010

Elevar para 70% das gestantes cadastradas a proporção de nascidos vivos de mães com 7
ou + consultas de pré-natal

2007 – 2010

DIRETRIZ 2: EFETIVAR O CONTROLE DO CANCER DE ÚTERO E DE MAMA
METAS

META

Ampliar em 80% da cobertura do diagnóstico precoce de câncer de colo de útero e de
mama

2007 – 2010

Captar precocemente 80% das mulheres cadastradas de risco para câncer de colo e de
mama

2007 – 2010
2008

Elaborar material educativo sobre exame clínico de mamas e coleta de Papanicolaou
Manter atualizada em 3 meses a alimentação do Sistema SISCAM através da busca ativa

2007 – 2010

Elevar a razão de exames preventivos do câncer do colo uterino em mulheres de 25 a 59
anos/população feminina nesta faixa etária para 0,45

2007 – 2010

Adequar os 8 CSs para realização do exame Papanicolau

2007 – 2010

Reduzir a proporção de amostras insatisfatórias de exames citopatológicos para 2,5%

2007 – 2010

Garantir referência nos casos de achado patológico

2007 – 2010

Estabelecer o fluxo de referência e contra-referência entre os serviços, nos casos de achado
patológico

2008

Implantar o SISCAM/SISCOLO

2008
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DIRETRIZ 3: AMPLIAR A PREVENÇÃO DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS
METAS

PERÍODO

Elevar a cobertura vacinal adequada para BCG-ID (<1ano) para 97% do subgrupo
populacional

2007 – 2010

Elevar a cobertura vacinal adequada para Hepatite B (<1ano) para 97% do subgrupo
populacional

2007 – 2010

Elevar a cobertura vacinal adequada para Poliomielite (calendário básico) para 95% do
subgrupo populacional

2007 – 2010

Elevar a cobertura vacinal contra Hepatite B da população menor de 20 anos para 60% do
subgrupo populacional

2007 – 2010

Elevar a cobertura vacinal aos portadores de HIV em acompanhamento na Rede Pública
para 80% do subgrupo populacional

2007 – 2010

Elevar a cobertura vacinal adequada para Tetravalente (<1ano) para 95% do subgrupo
populacional

2007 – 2010

Elevar a cobertura vacinal da população com 60 anos e mais, contra influenza para 80% do
subgrupo populacional

2007 – 2010

Elevar a cobertura vacinal adequada da Tríplice Viral para 95% do subgrupo populacional
(<1 ano)

2007 – 2010

Imunizar 80% das gestantes que fazem pré-natal na Rede Pública

2007 – 2010

Investigar 100% dos casos registrados de eventos adversos graves pós-vacinação

2007 – 2010

DIRETRIZ 4: AMPLIAR A PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS AGUDAS
METAS

PERÍODO

Elevar p/ 90% os casos notificados, encerrados oportunamente (exceto dengue)

2007 – 2010

Elevar p/ 95% as doenças exantemáticas investigadas adequadamente.

2007 – 2010

Realizar coleta oportuna de uma amostra de fezes para 100% dos casos de PFA.

2007 – 2010

Encerrar 80% dos casos de meningite bacteriana por critério laboratorial –cultura, contraimuno-eletroforese ou látex.

2007 – 2010

Realizar diagnóstico laboratorial de 100% dos casos registrados de doenças exantemáticas
(sarampo e rubéola) – percentual pactuado (80 %) de casos investigados
laboratorialmente.

2007 – 2010

Aumentar para 70% o número de unidades notificantes, envolvendo os serviços privados

2007 – 2010

Realizar notificação de 90% dos casos registrados de sarampo, com envio semanal de
notificações positivas ou negativas por unidade notificante.

2007 – 2010

DIRETRIZ 5: CONSOLIDAR A VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS
METAS
Reavaliar protocolo de atenção ao paciente hipertenso e diabético

2007 - 2010

Elevar p/ 60% a proporção de portadores de diabetes mellitus cadastrados no HIPERDIA

2007 - 2010

Reduzir para 0,8% a proporção de internações por complicações de Diabetes Mellitus

2007 - 2010

Elevar p/ 60% a proporção de portadores de hipertensão arterial cadastrados no HIPERDIA

2007 - 2010

Reduzir p/28% a taxa de internação por Insuficiência Cardíaca Congestiva

2007 - 2010

Reduzir p/22,5% a taxa de internações por acidente vascular cerebral (AVC)

2007 - 2010

Criar comitê intersetorial de ações de prevenção e controle das DANT

2007 - 2010
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DIRETRIZ 6: AMPLIAR A PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS CRÔNICAS
METAS

META

Taxa de cura de Hanseníase nos anos das coortes de 85%

2007 – 2010

Taxa de cura de casos novos de Tuberculose Bacilífera de 80%

2007 – 2010

Realizar Notificação de 99% dos casos de sífilis em gestantes

2007 – 2010

Realizar testagem para Hepatite B de 95% das gestantes atendidas na rede pública.

2007 – 2010

Atendimento de todas as crianças expostas ao HIV, através da portaria 15/98.

2007 – 2010

Realizar campanhas informativas sobre as formas de prevenção do HIV/Aids e outras DST,
para população em geral do Município de Florianópolis por meio de mídia impressa e
eletrônica.

2007 – 2010

Evitar transmissão vertical de sífilis

2007 - 2010

Evitar transmissão vertical do HIV

2007 - 2010

Realizar testagem para HIV de 95% das gestantes atendidas na rede pública.

2007 – 2010

Realizar testagem para sífilis (VDRL) de 99% das gestantes atendidas na rede pública

2007 – 2010

OBJETIVO 2: Qualificar os programas e ações de atenção, promoção
e vigilância em saúde

DIRETRIZ 1: APRIMORAR AÇÕES DO PROGRAMA CAPITAL CRIANÇA
METAS

PERÍODO

Disponibilizar a caderneta do Capital Criança a 100% dos nascidos vivos nascidos no
município

2007 – 2010

Implantar política de incentivo à amamentação em 100% dos Centros de Saúde

2007 – 2010

DIRETRIZ 2: IMPLANTAR A POLÍTICA DE SAÚDE DO ESCOLAR
METAS

PERÍODO
2008

Desenvolver e implantar projeto-piloto em 1 comunidade de cada Regionals
Implantar projeto em 3 comunidades de cada Regional

2009 - 2010

DIRETRIZ 3: FORTALECER A ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER
META
Implantar o Protocolo de Atenção Integral à Saúde da Mulher
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DIRETRIZ 4: FORTALECER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA
METAS

META

Implantar a Academia da Cidade

2008 - 2009

Realizar articulações intersetoriais para concessão e melhoria de espaços públicos para
realização de atividades físicas

2007 - 2010

Realizar ações educativas visando a incorporação da prática de atividade física regular

2007 - 2010

Realizar capacitação para atualização dos profissionais das ESF em atividade física, visando
a prevenção de doenças e promoção da saúde.

2007 - 2008

Incluir Educador Físico na equipe de Vigilância em Saúde para subsidiar as ações de
atividade física, através de concurso público

2007 - 2008

DIRETRIZ 5: QUALIFICAR A ATENÇÃO PRÉ-NATAL
METAS

PERÍODO

Captação precoce de 90% das gestantes cadastradas

2007 – 2010

Garantir referência e contra-referência nos encaminhamentos das gestantes de alto risco

2007 – 2010

Garantir consulta de puerpério até o 45º dia após o parto das gestantes acompanhadas

2007 – 2010

Realizar consulta pediátrica pré-natal por volta da 34ª semana gestacional

2007 – 2010

Garantir a realização dos exames complementares de pré-natal preconizados pelo MS

2007 – 2010

Reativar o Comitê de Mortalidade Materna do Município

2007 – 2010

Aprimorar o Sistema de Informação SISPRENATAL

2007 – 2010

Reduzir a proporção de partos cesáreos para 45%

2007 – 2010

DIRETRIZ 6: FORTALECER O PLANEJAMENTO FAMILIAR
METAS

PERÍODO

Estabelecer o fluxo de referência e contra-referência entre os serviços de planejamento
familiar

2007 – 2010

Implementar o Planejamento Familiar nos Centros de Saúde

2007 – 2010

Inserir no protocolo estratégias específicas para redução da gravidez na adolescência

2007 – 2010

Disponibilizar na rede dos métodos contraceptivos definidos no Protocolo

2007 – 2010

Elaborar cartilha educativa sobre o protocolo de uso dos métodos contraceptivos

2007 – 2010

Garantir a realização dos métodos cirúrgicos esterilizantes, quando indicado

2007 – 2010
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DIRETRIZ 6: ADEQUAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA APRIMORAMENTO DA SAÚDE BUCAL
METAS

PERÍODO

Ampliar o número de equipes de Saúde Bucal conforme Portaria N.283/2007 para 30 ESB
tipo I e 20 ESB tipo II

2007 – 2010

Garantir o auxiliar odontológico para os dentistas

2007 – 2010

Adquirir 1 equipamento odontológico portátil + aparelho de RX intra-oral portátil para
qualificação da assistência domiciliar, por Regional

2007 – 2010

Reformar a referência de radiologia odontológica da Policlínica do Continente

2007 – 2010

Implantar referência de radiologia odontológica na Policlínica do Centro

2007 – 2010

Adequar a área física e equipamentos aos critérios para atendimento odontológico

2007 – 2010

Atualizar a padronização de materiais e instrumentais odontológicos

2007 – 2010

DIRETRIZ 7: QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
METAS

PERÍODO

Implantar 3 Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) nas Policlínicas do Norte, Sul e
Centro

2007 – 2010

Implantar Pronto-atendimento odontológico

2007 – 2010

Implantar 1 laboratório regional de prótese dentária

2007 – 2010

Incluir o serviço de Odontopediatria nas Policlínicas Municipais

2007 – 2010

Participar com a Vigilância em Saúde do monitoramento da fluoretação das águas de
abastecimento público

2007 – 2010

Implantar medidas de prevenção/redução de riscos ocupacionais, sob orientação do
CEREST

2007 – 2010

DIRETRIZ 8: APRIMORAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL
METAS

PERÍODO

Realizar levantamento epidemiológico de cárie dentária de 4 em 4 anos

2007 – 2010

Consolidar o Protocolo de Atenção em Saúde Bucal

2007 – 2010

Implantar procedimentos de Ortodontia Preventiva na Atenção Básica

2007 – 2010

Ampliar em 10% a cobertura de ação coletiva de escovação dental supervisionada

2007 – 2010

Aumentar em 50% a cobertura dos procedimentos odontológicos básicos individuais

2007 – 2010

Realizar módulos bimestrais de educação permanente

2007 – 2010
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DIRETRIZ 9: REESTRUTURAR O MODELO DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL
METAS

PERÍODO

Reestruturar e implantar o protocolo de Saúde Mental, com definição dos fluxos

2007 – 2010

Atuar como equipe de apoio à Estratégia de Saúde da Família na lógica matricial em 100%
dos CSs

2007 – 2010

Consolidar as diretrizes clínicas/terapêuticas para instrumentalizar os profissionais da rede

2007 – 2010

Implantar serviço de promoção/prevenção e atenção à saúde do servidor da SMS, com
supervisão clinico - institucional para as equipes de 100% dos CSs

2007 – 2010

DIRETRIZ 10: QUALIFICAR A ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL
METAS

PERÍODO

Realizar ações de educação permanente aos profissionais da rede

2007 – 2010

Capacitar a equipe do SAMU para atendimento de casos com transtorno mental.

2007 – 2010

Articular a criação de Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e/ou Pensão Protegida.

2007 – 2010

Articular a implementação do Programa de Geração de Rendas e outros recursos para a
reinserção psicossocial.

2007 - 2010
2009

Implantar CAPS III para adultos e álcool e outras drogas

DIRETRIZ 11: ADEQUAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SAÚDE MENTAL
METAS

PERÍODO

Adequar a área física e força de trabalho das referências de Saúde Mental.

2007 – 2010

Adequar sistema de armazenamento e manipulação de dados para SM com informações
técnicas e gerenciais

2007 – 2010

Pactuar leitos psiquiátricos em Hospitais Gerais em Florianópolis.

2007 – 2010

DIRETRIZ 12: APRIMORAR A ASSISTÊNCIA CLÍNICA DO PROGRAMA CAPITAL IDOSO
METAS

PERÍODO

Capacitar 100% dos ACS, técnicos e aux. de enfermagem na Saúde do Idoso

2007 – 2010

Implantar o Protocolo de Atenção à Saúde do Idoso em 100% dos CSs

2007 – 2010

Concluir e implantar o Guia Prático em 100% dos Centros de Saúde

2007 – 2010

Garantir o acolhimento preferencial ao idoso em situação de vulnerabilidade em 100% dos
Centros de Saúde

2007 – 2010

Garantir o atendimento integral a 100% dos idosos cadastrados e acompanhados nos
Centros de Saúde

2007 – 2010
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DIRETRIZ 13: EXPANDIR A GERONTOCULTURA
METAS

PERÍODO

Implantar atividade física em 70% dos Centros de Saúde através de programa intersetorial
de atividade fícica p/ 3ª idade, (Floripa Ativa)

2007 – 2010

Estruturar a visita sistemática dos Agentes Comunitários para 100% dos idosos atendidos
na Rede de Saúde

2007 - 2008

Produzir e distribuir caderneta de saúde do idoso, bolsa e porta-medicamentos para 100%
dos idosos atendidos nos Centros de Saúde

2007 - 2010

Instalar prontuário do idoso em 100% dos Centros de Saúde

2008 - 2009
2007

Concluir a discussão e estabelecer o fluxo da Rede de Atenção à Violência
Atingir e manter cobertura vacinal da influenza igual ou acima de 80%

2007 - 2010

Implantar Grupo de Educação em Saúde para idosos hipertensos/ diabéticos em 100% dos
Centros de Saúde

2007 - 2008

Definir e elaborar indicadores na Saúde do Idoso para avaliar ações implantadas e
direcionar novas ações

2008

DIRETRIZ 14: FORTALECER AS AÇÕES DE APOIO AO CUIDADOR DA PESSOA IDOSA
METAS

PERÍODO

Identificar todos os cuidadores de cada comunidade

2007 - 2010

Formar grupos de ajuda mútua para cuidadores

2007 - 2010

Distribuir manual do cuidador para 100% dos cuidadores de idosos

2007 - 2010

DIRETRIZ 15: ADEQUAR A ATENÇÃO REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA
SEXUAL
METAS

PERÍODO

Revisão e impressão do Protocolo de Atenção

2007 - 2010

Realizar seminário interinstitucional para divulgação das atualizações

2007 - 2010

Divulgar vídeo institucional “Violência Sexual BASTA!”

2007 - 2010

Elaborar 10.000 exemplares cartilha de divulgação da Atenção

2007 - 2010

Reimprimir cartazes:”fluxograma de encaminhamento” e “violência sexual é crime!”

2007 - 2010

Implantar o Centro de Atenção a Pessoas em situação de violência Doméstica e Sexual

2008 - 2010
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3 . C OM R EL A ÇÃ O À V IG IL Â NC IA EM S A ÚD E
OBJETIVO: Fortalecer a gestão do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde, no que se
refere à vigilância alimentar e nutricional, epidemiológica, sanitária, ambiental e de saúde do
trabalhador, de forma a ampliar a sua capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.

DIRETRIZ 1: QUALIFICAR A GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

METAS

PERÍODO
2007 - 2010

Aprimorar os sistemas de informação da Vigilância em Saúde

2008

Desenvolver indicadores de desempenho

2007 - 2010

Monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde

DIRETRIZ 2: CONSOLIDAR A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).
METAS

META
2008

Compartilhamento de informações com as demais Vigilâncias
Cadastrar estabelecimentos de interesse da saúde

2007 - 2010

Municipalização das ações de alta complexidade

2007 - 2010

Articulação de ações com as demais Vigilâncias

2007 - 2010

DIRETRIZ 3: PRIORIZAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
METAS
Dispensação de 100% dos alvarás sanitários

2007 - 2010

Análise de 100% dos projetos hidro-sanitários

2007 - 2010

Dispensação de 100% dos pedidos de habite-se sanitário

2007 - 2010

Elevar a proporção de Instituições de longa permanência para idosos inspecionadas para
80%

2007 - 2010

Elevar para 100% o atendimento das denúncias recebidas

2007 - 2010
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DIRETRIZ 4: IMPLANTAR O PROGRAMA DE CONTROLE DE RISCOS DECORRENTES DE DESASTRES
NATURAIS
METAS
Executar ações de vigilância

2007 - 2010

Elaborar o Programa, em articulação com demais instituições afins

2007 - 2010

Articular a realização de atividades educativas à população

2007 - 2010

DIRETRIZ 5: CONSOLIDAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO
HUMANO, SOLO E AR
METAS
Cadastrar 100% dos sistemas de abastecimento de água para consumo humano, públicos e
alternativo

2007 - 2010

Realizar monitoramento de 100% dos sistemas de abastecimento de água, conforme
normativa

2007 - 2010

Operacionalizar a análise da água em laboratório municipal, buscando o cumprimento da
Portaria 518/MS

2007 - 2010

Implantar Programa de Vigilância da contaminação do solo

2007 - 2010

Implantar Programa de Vigilância da qualidade do ar

2007 - 2010

DIRETRIZ 6: REDUZIR A CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL PELA EMISSÃO DESORDENADA DE
EFLUENTES DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS
METAS
Ampliar a equipe de fiscalização

2007 - 2010

Adequar a equipamentação da equipe

2007 - 2010

Vistoriar e monitorar a eficiência das estações de tratamento de efluentes

2007 - 2010

Articular as ações de vigilância com demais instituições afins e concessionárias

2007 - 2010

Fomentar a ampliação e qualificação da rede de esgotamento sanitário

2007 - 2010

Incentivar e colaborar em atividades de Educação Ambiental

2007 - 2010
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DIRETRIZ 7: GARANTIR O BEM-ESTAR ANIMAL
METAS
Controlar a população de cães e gatos

2007 - 2010

Controlar a proliferação de zoonoses caninas e felinas

2007 - 2010

Garantir a proteção dos animais

2007 - 2010

DIRETRIZ 8: PREVENIR E CONTROLAR AS ZOONOSES E AGRAVOS PRODUZIDOS POR ANIMAIS E
VETORES URBANOS
METAS
Conclusão do Centro de Controle de Zoonoses

2008

Ampliar a equipe de fiscalização

2008

Adequar a equipamentação da equipe

2007 - 2010

Realizar exame anti-rábico em cães 80% dos apreendidos

2007 - 2010

Manter o controle do caramujo africano (Achatina fulica)

2007 - 2010

Investigação laboratorial em 100% dos cães com suspeição de leishimaniose visceral

2007 - 2010

Controle e prevenção das zoonoses transmitidas por roedores

2007 - 2010

Controle e monitoração de vetores transmissores de zoonoses

2007 - 2010

Controle e prevenção da fauna sinantrópica.

2007 - 2010

Desenvolver medidas de prevenção e controle de acidentes com animais peçonhentos

2007 - 2010

Vigilância e monitoração de aves migratórias

2007 - 2010

DIRETRIZ 9: FORTALECER O PROGRAMA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
METAS
Implantar e inspecionar redes de armadilhas em todo o município

2007 - 2010

Reorganizar o Programa de Combate às endemias

2007 - 2010

Adequar os recursos materiais às necessidades do Programa

2007 - 2010

Articular com os demais setores e Regionais de Saúde o cumprimento das medidas de
combate e atividades educativas

2007 - 2010

Realizar atividades de educação permanente

2007 - 2010

Manter a proporção de 90% de imóveis inspecionados para identificação e eliminação de
criadouros de Aedes Aegypti

2007 - 2010
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DIRETRIZ 10: QUALIFICAR A ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS VITAIS E
INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS
METAS
Remessa regular do banco de dados do SINASC

2007 - 2010

Notificação dos recém-nascidos de risco

2007 - 2010

Remessa regular do banco de dados do SIM

2007 - 2010

Aumentar cobertura do SIM para 100%

2007 - 2010

Proporção de óbitos fetais e neonatais investigados em 95%

2007 - 2010

Proporção de óbitos não fetais informados ao SIM com causas básicas definidas

2007 - 2010

Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados em 95%

2007 - 2010

Ampliar a implantação de Núcleos de Epidemiologia nos hospitais de Florianópolis

2007 - 2010

Elaborar Informes Epidemiológicos

2007 - 2010

DIRETRIZ 11: ESTRUTURAR A VIGILÂNCIA DAS VIOLÊNCIAS E ACIDENTES
METAS
Fortalecer o Núcleo de Prevenção à Violência e Promoção à Saúde do Município, conforme
Portaria 936/04.

2007 - 2010

Realizar o Inquérito de Violência e Acidentes em Serviços Sentinelas em parceria com o
Ministério da Saúde e divulgar os dados.

2007 - 2010

Realizar o Fórum Municipal de Violências e Acidentes.

2007 - 2010

Implantar a ficha de notificação/investigação individual de violência doméstica, sexual e/ou
outras violências.

2007 - 2010

Elaborar protocolo de atenção para vítimas de violência (criança e adolescente, mulher,
idoso, GLBTTT e outros grupos vulneráveis)

2007 - 2010

Realizar ações educativas de prevenção de violências e acidentes, estimulando a cultura de
paz e qualidade de vida.

2007 - 2010

Divulgar os dados de vigilância pontual e contínua, sistematicamente.

2007 - 2010

DIRETRIZ 12: FORTALECER O CONTROLE DO TABAGISMO
METAS
Realizar atualização dos fiscais da Vigilância em Saúde sobre a Lei 9294/96, que proíbe
fumar em ambientes fechados.

2007 - 2010

Realizar articulação com associações de estabelecimentos comerciais, visando o
cumprimento da Lei 9294/96.

2007 - 2010

Ampliar para 70% o número de CS que oferecem o tratamento intensivo do fumante.

2007 - 2010

Realizar ações educativas de combate ao tabagismo e de promoção de ambientes livres de
fumo.

2007 - 2010
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DIRETRIZ 13: FORTALECER O MONITORAMENTO E CONTROLE DO CÂNCER
METAS

META

Fomentar a arborização de áreas de lazer e esportes e criação de áreas sombreadas em
escolas e creches.

2008 - 2010

Realizar ações educativas de prevenção do câncer de pele.

2007 - 2010

DIRETRIZ 14: FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
METAS
Atualizar a Normativa dos Programas existentes

2007 - 2010

Promover a capacitação dos profissionais dos CSs para os Programas

2007 - 2010

Acompanhar e monitorar os programas de suplementação alimentar

2007 - 2010

Estimular ações de incentivo ao Aleitamento Materno

2007 - 2010

Qualificar o sistema de informações de Vigilância Alimentar e Nutricional

2007 - 2010

Ampliar em 10% a vigilância nutricional da população atendida nos CS

2007 - 2010

Pesquisar a prevalência no município de anemia ferropriva em gestantes e crianças de 6 a
24 meses

2007 - 2010

Notificar e investigar 100% dos casos de desnutrição grave em crianças de 28 dias a 5 anos
(Lei SC 10.867/98)

2007 - 2010

Atingir 50% da cobertura da condicionalidade da saúde no Programa Bolsa Família,
aumentando em 10% a cada ano.

2007 - 2010

Criar o Conselho Segurança Alimentar Municipal – CONSEA Municipal

2007 - 2010

Aumentar o número de nutricionista na Vigilância em Saúde e nos CS, através de concurso
público.

2007 - 2010

Articular a realização de atividades educativas relacionadas à Promoção da Alimentação
Saudável

2007 - 2010

Articular com a Rede Docente Assistencial ações de investigação da situação alimentar e
nutricional e de promoção da alimentação saudável.

2007 - 2010
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DIRETRIZ 15: CONSOLIDAR O CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR
METAS
Composição da equipe técnica, conforme a RENAST

2007 - 2010

Desenvolver e implementar política macrorregional de vigilância da saúde do trabalhador,
articulada com demais setores e instituições afins (M. Público do Trabalho, M. Trabalho e
Emprego, M. Fazenda, CEFET, OAB e outras).

2007 - 2010

Garantir a qualificação profissional da equipe

2007 - 2010

Estabelecer parceria com instituições de ensino, articulando: campo de estágio x projetos
de pesquisa x qualificação profissional

2007 - 2010

Desenvolver atividades de educação permanente em saúde do trabalhador aos profissionais
da rede

2007 - 2010

Reduzir em 20% a quantidade de notificação de acidentes de trabalho

2007 - 2010

Desenvolver ações educativas para a minimização de riscos ocupacionais

2007 - 2010

Implantar sistema integrado de informações dos agravos relacionados ao trabalho

2007 - 2010

Realizar investigação de de 100% dos óbitos relacionados ao trabalho

2007 - 2010

Realizar investigação de 100% das comunicações de acidente de trabalho (CATs)

2007 - 2010

Realizar investigação de 100% das denúncias e solicitações

2007 - 2010

Elaborar e implantar protocolo de investigação de rotina

2007 - 2010
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4 . C OM R EL A ÇÃ O À G ES T Ã O E F INA C IA M EN T O D A
S AÚ DE
OBJETIVOS:
Aprimorar a gestão dos serviços de saúde no município, estruturando adequadamente a
Secretaria Municipal de Saúde em todos os seus níveis de atuação frente à nova realidade
advinda com o Pacto pela Saúde.
Implementar a política de educação permanente para o SUS em conjunto com o Ministério da
Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde e as instituições formadoras, enfocando a mudança na
formação superior e técnica das profissões da saúde e sua educação contínua, de acordo com
as necessidades de saúde e do SUS; os serviços de saúde como locais de ensinoaprendizagem; a inserção da temática da saúde na escola
Estabelecer uma política de informação em saúde voltada à construção de uma rede de
informações qualificadas, capaz de subsidiar e fortalecer os processos de gestão, de
comunicação social, de produção e difusão do conhecimento, da organização da atenção à
saúde e de controle social,
Assegurar e ampliar a destinação de incentivos financeiros próprios para investimento e
custeio das ações de saúde e buscar outras fontes de recursos para investimentos,
Promover a humanização na atenção à saúde.

DIRETRIZ 1: QUALIFICAR O PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO
METAS
2008

Atualizar o desenho da estrutura organizacional
Formular e implantar a política de planejamento participativo e ascendente, com base local.

2007 - 2010

Estabelecer a identidade visual da SMS

2008 - 2009

Fortalecer as ações de comunicação e marketing

2007 - 2010

Consolidar o monitoramento da programação orçamentária do FMS

2007 - 2010
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DIRETRIZ 2: QUALIFICAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO
METAS
Manter atualizado o Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos e Profissionais de
Saúde no seu território, segundo normas do MS.

2007 - 2010

Aprimorar o Infosaúde

2007 - 2010

Implantar o Sistema de Informação Hospitalar (SIH)

2007 - 2010

Informatizar 100% dos Centros de Saúde.

2007 - 2010

Unificar o sistema de identificação dos usuários, com vistas à vinculação de clientela e à
sistematização da oferta dos serviços.

2007 - 2010

Elaborar e implantar a política de informação e informática com base nas diretrizes da
Política Nacional de Informação e Informática.

2007 - 2010

Agilizar a alimentação das Bases de Dados Nacionais

2007 - 2010

Integrar o Banco de Dados dos sistemas utilizados pela SMS

2007 - 2010

Implantar Prontuário Eletrônico Familiar em plataforma Web

2007 - 2010

Estruturar o arquivamento dos documentos públicos da SMS.

2007 - 2010

Qualificar a alimentação do SIAB

2007 - 2010

Descentralizar e qualificar o gerenciamento dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS)

2007 - 2010

Disponibilizar no site da SMS dados dos SIS

2007 - 2010

Documentar os sistemas UML em uso na SMS (Caddoc, Cadfam, Siscove, Controlenotas,
Sisxerox, Sisvisa, Sisvan).

2007 - 2010

Consolidar os mecanismos de informação à população

2007 - 2010

DIRETRIZ 3: FORTALECER A TERRITORIALIZAÇÃO E GEOPROCESSAMENTO
METAS
Revisar e redefinir a subdivisão territorial do município e as microáreas, em conjunto com
as demais Secretarias.

2007 - 2010

Ampliar a cobertura do cadastro de família em todo o município.

2007 - 2010

Garantir a plotagem dos mapas atualizados dos CSs e Regionais

2007 - 2010

DIRETRIZ 4: AMPLIAR O FINANCIAMENTO EM SAÚDE
METAS
Ampliar para 20% a receita aplicada em saúde prevista na EC 29/2000

2007 - 2010

Desenvolver estudos e propor estratégias e financiamento tripartite com vistas à adoção de
políticas referentes aos recursos humanos descentralizados.

2007 - 2010

Buscar e divulgar linhas de financiamento de projetos de desenvolvimento em saúde

2007 - 2010
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DIRETRIZ 5: QUALIFICAR OS PROCESSOS PRODUTIVOS
METAS
Estruturar o serviço de projetos de engenharia, apoio à infra-estrutura e pequenas obras

2007 - 2010

Estruturar e implantar programa de manutenção preventiva

2007 - 2010

Estruturar e implantar programa de ressuprimento e controle de estoque

2007 - 2010

Regionalizar o serviço de manutenção dos equipamentos de informática.

2007 - 2010

Elaborar manual normativo das rotinas e ações programadas dos setores

2007 - 2010

Garantir apoio logístico aos eventos internos promovidos pela SMS.

2007 - 2010

Redefinir os processos de trabalho, em função da Rede Docente Assistencial

2007 - 2010

DIRETRIZ 6: QUALIFICAR O CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
METAS
Monitorar e fiscalizar o cumprimento dos critérios nacionais, estaduais e municipais de
credenciamento de serviços;

2007- 2010

Monitorar e fiscalizar os contratos e convênios com prestadores contratados e conveniados,
bem como das unidades públicas.

2007- 2010

Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cada estabelecimento
por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial.

2007- 2010

Implementar a avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos de saúde, por meio de
análise de dados e indicadores e verificação de padrões de conformidade.

2007- 2010

Realizar auditoria assistencial da produção de serviços de saúde, públicos e privados, sob
sua gestão

2007- 2010

DIRETRIZ 7: CONSOLIDAR A GESTÃO DO TRABALHO
METAS
Disponibilizar vale-transporte para agentes comunitários das micro-áreas distantes.

2007 - 2010
2008

Consolidar o Ponto Biométrico Digital, integrado ao SIGRH
Reformular o Plano de Carreiras, Cargos e Salários, considerando as DIRETRIZes nacionais
para o SUS – PCCS/SUS

2008-2009

Promover e desenvolver políticas de gestão do trabalho, considerando os princípios da
humanização, da participação e da democratização das relações de trabalho.

2008-2010

Viabilizar assistência jurídica aos servidores em ações relacionadas ao trabalho
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DIRETRIZ 8: FORTALECER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE
METAS

PERÍODO

Formular e implantar a política de educação permanente em saúde, pautada nas diretrizes
nacionais.
Garantir a capacitação técnica e treinamento periódico dos profissionais, a partir do
levantamento das necessidades e outras demandas.

2008
2007 - 2010
2008

Implantar a biblioteca da Secretaria Municipal de Saúde.
Participar e apoiar o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em
Saúde (Pró-Saúde).

2007 - 2010

Estabelecer parcerias com outros órgãos governamentais e não governamentais para
estimular, preservar e disseminar a produção de conhecimentos na área da saúde.

2007 - 2010

Articular e desenvolver atividades de educação popular em saúde, em consonância com as
necessidades sociais em saúde.

2007 - 2010

Utilizar os diversos meios de comunicação para a educação popular.

2007 - 2010

5 . C OM R EL A ÇÃ O À P AR T IC I PA Ç ÃO S OC IA L
Objetivo: Fortalecer a gestão democrática do SUS, reforçando as instâncias formais,
ampliando a participação e a capacitação dos diversos segmentos da sociedade para o
exercício do controle social e implantando mecanismos de defesa dos direitos da população
no Sistema.

DIRETRIZ: FORTALECER A PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
METAS

PERÍODO

Implementar ouvidoria municipal, conforme diretrizes nacionais.

2007 - 2010

Garantir a realização das Conferências Municipais de Saúde, contribuindo para a elaboração
e implementação das políticas públicas.

2007 - 2010

Articular processos de mobilização social e institucional em defesa do SUS nas 5 Regionais
de Saúde, garantindo uma representação efetiva

2007 - 2010

Manter o Índice de 100% de Qualificação do Funcionamento básico do Conselho de
Municipal de Saúde

2007 - 2010
2007-2009

Promover curso de capacitação em orçamento público em saúde
Manter as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias ao funcionamento do
Conselho Municipal de Saúde.

2007 - 2010

Promover ações de informação e conhecimento acerca do SUS, junto à população em geral.

2007 - 2010

Fortalecer a comunicação social através da mídia

2007 - 2010
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PNUD/ Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. http://www.pnud.org.br/pnud/
Princípios e diretrizes para a gestão do trabalho no SUS (NOB/RH-SUS) / Ministério da Saúde,
Conselho Nacional de Saúde. – 3a. ed. rev. atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 98 p. –
(Série Cadernos Técnicos – CNS) – (Série J. Cadernos – MS). Disponível em:
http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/nob_rh_2005.pdf
Relatório
de
atividades
2006/PMF.
http://www.pmf.sc.gov.br/relatividades2006/capa.htm.

Disponível

em:

Relatório de Gestão 2007 – ano base 2006. Disponível em: http://www.pmf.sc.gov.br/
Relatório
de
prestação
de
contas/PMF.
Disponível
http://www.pmf.sc.gov.br/saude/prestacao_contas/aud_publica_2trim2007.ppt

em:

SB 2003/Condições de saúde bucal da população brasileira 2002-2003 – resultados principais. Brasília:
Ministério
da
Saúde;
2004m.
Disponível
em:
http://dtr2001.saude.gov.br/bvs/pub_assunto/saude_bucal.htm.

PREFEITURA DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

99

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Constituição
da
República
Federativa
do
Brasil
de
1988.
Disponível
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao_Compilado.htm

em:

Portaria n.º 1101/GM Em 12 de junho de 2002. Dispõe sobre os parâmetros de cobertura assistencial no
âmbito
do
Sistema
Único
de
Saúde
SUS.
Disponível
em:
http://pnass.datasus.gov.br/documentos/normas/48.pdf
Lei no. 8.080, de 19/set/1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde,
a
organização
e
o
funcionamento
dos
serviços
correspondentes.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L8080.htm
Lei no. 8.142, de 28/dez/1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde – SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Lei8142.pdf
Portaria no . 2.607, de 10/dez/2004. Aprova o Plano Nacional de Saúde/PNS – Um Pacto pela Saúde no
Brasil. http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/pns/arquivo/Plano_Nacional_de_Saude.pdf
Portaria GM no. 399, de 22/fev/2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as
Diretrizes
Operacionais
do
Referido
Pacto.
Disponível:
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/legislacao/portaria399_22_02_06.pdf
Portaria no. 493, de 13/mar/2006. Aprova a Relação de Indicadores da Atenção Básica – 2006, cujos
indicadores deverão ser pactuados entre municípios, estados e o Ministério da Saúde. Disponível
em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/siab/pacto2006/portaria_493.pdf
Portaria no. 648, de 28/mar/2006. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão
de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o PSF e o PACS. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prtGM648_20060328.pdf
Portaria no. 698, de 30/mar/2006. Define que o custeio das ações de saúde é de responsabilidade
das
três
esferas
de
gestão
do
SUS.
Disponível
em:
www.saude.sc.gov.br/gestores/Pacto_de_Gestao/portarias/Portaria%20698%20e%20699.doc
Portaria no. 3.085, de 1º/dez/2006. Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS.
Disponível:<http://www.saude.sc.gov.br/planejases/PORTARIA%20Nº%203085%20Instrumentos
%20Gestão%20SUS.htm>
Portaria
GM
no.
3.332,
de
28/dez/2006.
Aprova
orientações
gerais
relativas
aos
instrumentos
do
Sistema
de
Planejamento
do
SUS.
http://www.saude.sc.gov.br/planejases/Pt%20GM%203332%20Normat%20Instrumentos%20Gest
ão%20SUS.pdf
Portaria GM no. 91, de 10/jan/2007. Regulamenta a unificação do processo de pactuação de indicadores e
estabelece
os
indicadores
do
Pacto
pela
Saúde,
a
serem
pactuados
por
municípios,
estados
e
Distrito
Federal.
Disponível
em:
<http://www.saude.sc.gov.br/planejases/PORTARIA%20Nº%2091GM%20Unifica%20Pacto%20PPI.htm>
Portaria GM no. 2.238 de 11/set/2007. Homologa os Termos de Compromisso de Gestão – TCG
e publica os Termos dos Limites Financeiros Globais - TLFG de Municípios do Estado
de Mato Grosso do Sul e de Municípios dos Estados do Paraná e Santa Catarina,
homologados
pela
Comissão
Intergestores
Tripartite
CIT.
Disponível
em:
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2007/GM/GM-2238.htm
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ANEXOS

ANEXO 1: SÉRIE HISTÓRICA DOS INDICADORES DE ATENÇÃO BÁSICA
PACTO DE INDICADORES DE ATENÇÃO BÁSICA 2006
SAÚDE DA CRIANÇA
1. Número absoluto de óbitos em menores de um ano de idade
2. Taxa de mortalidade infantil
3. % de nascidos vivos com baixo peso ao nascer
4. % de óbitos em < de 1ano de idade por causas mal definidas
5. Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda< de 5 anos
6. Taxa de internação por Doença Diarréica Aguda< de 5 anos
7. Número absoluto de óbitos neonatais tardios
8. Taxa de mortalidade infantil neonatal tardia
SAÚDE DA MULHER

SÉRIE HISTÓRICA
2001

2002

2003

2004

2005

2006

60
11,84
6,69
14,21
3,36
17
3,36
2001

51
9,75
7,71
12,02
4,4
9
1,72
2002

60
12,07
8,31
10,21
2,66
11
2,21
2003

38
7,76
7,68
5,26
10,52
2,46
6
1,22
2004

45
9,11
8,28
9,67
3,09
5
1,01
2005

46
9,1
8,4
2,2
8,4
3,5
5
1
2006
79,7
88,5
0,15
39,7
52,6
60,6
2006

9. proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados
10. % de nascidos vivos de mães com 4 ou + consultas de pré-natal
11. Razão exames citopatológicos cérvico-vaginais/mulheres 25 a 59 anos
12. Taxa de mortalidade materna
13. % de partos cesáreos
14. % de nascidos vivos de mães com 7 ou + consultas de pré natal
CONTROLE DA HIPERTENSÃO

86,24
0,04
39,48
42,66
49,8
2001

88,47
0,12
19,12
42,94
53,91
2002

87,66
0,14
40,25
48,83
58,89
2003

88,06
0,1
20,41
49,63
61,32
2004

45
88,47
0,15
51,34
60,06
2005

15. Taxa de internação por acidente vascular cerebral (AVC)
16. Taxa de internação por Insuficiência Cardíaca Congestiva
17. % de portadores de hipertensão arterial cadastrados no Hiperdia
CONTROLE DO DIABETES

27,85
27,94
2001

30,24
33,08
2,79
2002

31,96
32,32
10,62
2003

34,22
30,19
14,12
2004

33,81
30,23
17,89
2005

25,7
31,1
18,9
2006

18. % de internações por complicações da diabetes
19. % de portadores de diabetes mellitus cadastrados no Hiperdia
CONTROLE DA TUBERCULOSE

1,57
2001

1,4
3,77
2002

1,29
13,27
2003

0,92
16,87
2004

0,82
20,51
2005

0,9
21,6
2006

20. % de abandono do tratamento de tuberculose
21. Taxa de incidência de tuberculose pulmonar positiva
ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE

6,36
27,24
2001

8,52
28,01
2002

9,52
23,84
2003

10,5
26,75
2004

6,25
14,37
2005

6,8
12
2006

22. Coeficiente de prevalência de hanseníase
23. Taxa de detecção de casos de hanseníase
SAÚDE BUCAL

0,6
0,31
2001

0,64
0,22
2002

1,03
0,49
2003

0,53
0,34
2004

0,6
0,33
2005

0,5
0,3
2006

35,38

20,28

11,26

11,01

9,07

5,9

1,28
13,47
2001

0,69
23,32
2002

0,34
37,57
2003

0,39
27,84
2004

0,34
31,75
2005

0,3
38,6
2006

41,31
1,49
0,24

0,91
0,28

0,62
0,44

20,13
0,54
0,4

29,29
0,63
0,39

67,82
1,1
0,5

24. Cobertura de primeira consulta odontológica programática
25. Cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada
26. Média de procedimentos odontológicos básicos individuais
27. % de proc odontológicos especializados/ações odontológicas individuais
INDICADORES GERAIS
28. % da população cadastrada no SIAB
29. Consultas médicas nas especialidades básicas por habitante/ano
30. Média mensal de visitas domiciliares por família

META
MUNICIPAL
2006

42
8,5
8
5,5
9,5
3
3
3
2006
70
90
0,16
27
45
62
2006
32
29
20
2006
0,8
25
2006
6,3
12
2006
0,5
0,3
2006
11
3
0,5
32
2006
40
2
0,5

ANEXO 2: RELATÓRIO DE GESTÃO 2006

RELATÓRIO DE GESTÃO 2007 – ANO BASE 2006

Estratégias Mínimas da Atenção Básica - 2007
CONTROLE DA TUBERCULOSE

SIM

O Programa Controle de Tuberculose está implantado

X

Busca ativa de casos

Identificação de Sintomáticos Respiratórios (SR)

X

Diagnóstico clínico de
casos

Exame clínico de SR e comunicantes

X

Realização ou referência para Baciloscopia

X

Realização ou referência para exame radiológico em SR c/ baciloscopias
negativas (BK -)

X

Alimentação e análise dos sistemas de informação

X

Tratamento dos casos

Tratamento supervisionado dos casos BK+

X

BK+ (supervisionado) e

Tratamento auto-administrado dos casos BK -

X

Fornecimento de medicamentos – Via Regional

X

Atendimentos às intercorrências

X

Busca de faltosos – Visita Domiciliar

X

Vacinação com BCG

X

Pesquisa de Comunicantes

X

Quimioprofilaxia

X

Ações educativas

X

Acesso a exames para
diagnóstico e controle:
laboratorial e radiológico
Cadastramento dos
portadores

BK (auto-administrado)

NÃO

Medidas preventivas

ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE

SIM

NÃO
X

O Programa de Hanseníase está implantado

X

Busca ativa de casos

Identificação de Sintomáticos Dermatológicos entre usuários

Diagnóstico clínico de
casos

Exame de Sintomáticos Dermatológicos e comunicantes de casos

X

Classificação clínica dos casos (multibacilares e paucibacilares)

X

Cadastramento dos
portadores

Tratamento
Supervisionado dos casos

Controle das
incapacidades físicas

Alimentação e análise dos sistemas de informação

X

Acompanhamento ambulatorial e domiciliar

X
X

Avaliação dermato-neurológica
Fornecimento de medicamentos – Via Regional Curativos

X

Atendimento de intercorrências

X

Avaliação e classificação das incapacidades físicas
Aplicação de técnicas simples de prevenção e tratamento de incapacidades

X

Atividades Educativas

X

Pesquisa de comunicantes

X

Divulgação de sinais e sintomas da hanseníase

X

Medidas preventivas

X

Prevenção de incapacidades físicas
Atividades Educativas

X

CONTROLE DA HIPERTENSÃO

SIM

O Programa Controle da Hipertensão está implantado

X

Diagnóstico de casos
Cadastramento dos
portadores

Diagnóstico clínico

X

Alimentação e análise dos sistemas de informação

X

Medição de P. A. de usuários

X

Visita domiciliar

X

Acompanhamento ambulatorial e domiciliar

X

Fornecimento de medicamentos

X

Acompanhamento domiciliar de pacientes com seqüelas de AVC e outras
complicações

X

Realização ou referência para exames laboratoriais e complementares

X

Realização ou referência para ECG

X

Realização ou referência para RX de tórax

X

1º Atendimento às crises hipertensivas e outras complicações.

X

Acompanhamento domiciliar

X

Fornecimento de medicamentos

X

Ações educativas para controle de condições de risco (obesidade, vida
sedentária, tabagismo) e prevenção de complicações.

X

Ações educativas: Grupo de Hipertensos

X

Orientações Individuais e coletivas

X

NÃO

Busca ativa de casos

Tratamento dos casos

Diagnóstico precoce de
complicações

1º Atendimento de
urgência

Medidas preventivas

CONTROLE DO DIABETES MELITTUS

SIM

O Programa Controle de Diabetes Melittus está implantado

X

Diagnóstico de casos
Cadastramento dos
portadores
Busca ativa de casos

Investigação em usuários com fatores de risco

X

Alimentação e análise de sistemas de informação

X

Visita domiciliar

X

Acompanhamento ambulatorial e domiciliar se necessário

X

Educação terapêutica em Diabetes

X

Fornecimento de medicamentos

X

Curativos

X

Tratamento dos casos

Monitorização dos níveis
de glicose do paciente
Diagnóstico precoce de
complicações
1º Atendimento de
urgência

Medidas preventivas e de
promoção da saúde

Realização de exame dos níveis de glicose (glicemia capilar) pelas unidades
de saúde
Realização ou referência laboratorial para apoio ao diagnóstico de
complicações.

X
X

Realização ou referência para ECG

X

1º Atendimento às complicações agudas e outras intercorrências.

X

Acompanhamento domiciliar

X

Ações educativas sobre condições de risco (obesidade, vida sedentária).

X

Ações educativas para prevenção de complicações (cuidados com os pés,
orientação nutricional, cessação do tabagismo e alcoolismo; controle da PA e
das dislipidemias).

X

Ações educativas para auto-aplicação de insulina

X

Ações educativas : Individuais

X

Grupo de Diabéticos

X

NÃO

Prevenção dos problemas
odontológicos,
prioritariamente, na
população de 0 a 14 anos
e gestantes
Cadastramento de
usuários
Tratamento dos
problemas odontológicos,
prioritariamente, na
população de 0 a 14 anos
e gestantes.
Atendimento a urgências
odontológicas

Vigilância Nutricional

AÇÕES DE SAÚDE BUCAL

SIM

As Ações de Saúde Bucal está implantado

X

Procedimentos Coletivos: - levantamento epidemiológico; - Escovação
supervisionada e evidenciação de placa; - Bochechos com flúor; - Educação
em Saúde Bucal

X

Alimentação e análise de sistemas de informação

X

Consulta e outros procedimentos odontológicos

X

Consulta não agendada

X

AÇÕES DE SAÚDE DA CRIANÇA

SIM

O Programa Saúde da Criança está implantado

X

Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento

X

Promoção do aleitamento materno

X

Realização ou referência para exames laboratoriais

X

Combate às carências nutricionais

X

Implantação e alimentação regular do SISVAN

X

Realização do Esquema Vacinal Básico de Rotina

X

Busca de faltosos

X

Realização de Campanhas e intensificações

X

Alimentação e acompanhamento dos sistemas de informação

X

Assistência às IRA em menores de 5 anos

X

Assistência às doenças diarreicas em crianças menores de 5 anos

X

Assistência a outras doenças prevalentes

X

Atividades Educativas de promoção da saúde e prevenção das doenças

X

Garantia de acesso a referência hospitalar e ambulatorial especializada,
Quando necessário (programada e negociada, com mecanismos de
regulação)

X

Realização ou referência para exames laboratoriais

X

NÃO

NÃO

Imunização

Assistências às doenças
prevalentes na infância

AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER

SIM

O Programa Saúde da Mulher está implantado

X

Diagnóstico de gravidez

X

Cadastramento de gestantes nº 1º trimestre

X

Classificação de risco gestantes desde a 1ª consulta

X

Suplementação alimentar para gestantes com baixo peso

X

Acompanhamento de Pré-Natal de baixo Risco

X

Vacinação anti-tetânica

X

Pré-Natal

NÃO

Avaliação do Puerpério

X

Realização ou referência para exames laboratoriais de rotina.

X

Alimentação e análise de sistemas de Informação

X

Atividades Educativas para promoção de saúde

X

Pré-Natal (cont.)

AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER (CONT.)

Prevenção de Câncer de
colo de útero

Planejamento familiar

SIM

Rastreamento de Câncer de colo de útero

X

Coleta de material para exames de citopatologia.

X

Realização ou referência para exame citopatológico

X

Alimentação dos sistemas de informação

X

Consulta médica e de enfermagem

X

Fornecimento de medicamentos e de métodos anticoncepcionais

X

Realização ou referência para exames laboratoriais

X

NÃO

Estratégias de Saúde Ambulatorial - 2007
PROGRAMAS

Estratégias da Saúde da
Família

Agentes Comunitários de
Saúde – ACS

Ações Básicas de
Vigilância Sanitária

ITENS A SEREM AVALIADOS

SIM

– O Programa Saúde da Família está implantado

X

– A produção dos médicos está compatível com a PT 1.101/2002

X

– Há registro da média das visitas domiciliares realizadas pelos médicos

X

NÃO

– Existência de prontuários por família

X

– Existência de cartão das famílias cadastradas

X

– Existência dos medicamentos relacionados na PT 786/2002

X

– Há registro da proporção da população coberta pelo Programa

X

– Nº de profissionais que atuam em cada equipe

X

– O orçamento do PSF e a contrapartida municipal do PSF estão
diferenciados conforme anexo 2, item 4.3 PT 1.886/1997

X

– As rotinas são sistematizadas e observadas

X

– O Programa de Agentes Comunitários de Saúde está implantado

X

– Nº de agentes comunitários de saúde conforme PT/ GM/MS 157/1998 (400
a 750 pessoas)

X

– Existência do percentual da população coberta pelo programa

X

– Existência dos equipamentos básicos dos ACS (balança para pesar crianças
em casa, cronômetro, termômetro, fita métrica e material educativo)
– As atividades desenvolvidas pelos ACS são compatíveis com a PT GM/MS
nº 1.886/97 e Decreto 3.189 de 04/10/1999

X
X

– As rotinas são sistematizadas e observadas

X

– Realizam Ações Básicas de Vigilância Sanitária

X

– Dispõem de serviço estruturado e em funcionamento

X

– Realizaram o cadastramento de 100% dos estabelecimentos de saúde ou
de interesse de saúde
– Realizaram inspeções sanitárias em 100% dos estabelecimentos para
concessão do licenciamento

X
X

Ações Básicas de
Vigilância Sanitária (cont.)

– Realizaram inspeções sanitárias de rotina em estabelecimentos de saúde,
estabelecimentos que comercializem, manipulem, fracionem, sirvam gêneros
alimentícios, em Institutos de Beleza sem responsabilidade médica, casa de
estética, estabelecimentos esportivos, em piscinas de uso coletivo, em
terrenos baldios, criadouros de animais, serviços de saneamento,
agropecuárias, hotéis, motéis, clubes, etc.
– Realizaram a análise bacteriológica e físico-químico da água ( PH, Cloro e
Flúor)
– Realizaram ações de educação sanitária

X

X
X

– Atenderam e retroalimentaram 100% das denúncias recebidas pelo Serviço
de Vigilância Sanitária

PROGRAMAS

ITENS A SEREM AVALIADOS
– Realizam Ações de Médica Complexidade de Vigilância sanitária

Ações de Média
Complexidade de
Vigilância Sanitária

– Realizaram o cadastramento de 100% dos estabelecimentos de saúde ou
de interesse de saúde
– Realizaram inspeções sanitárias em 100% dos estabelecimentos para
concessão do licenciamento
– Realizaram inspeções sanitárias de rotina em drogarias, farmácias e
distribuidoras de medicamentos; consultórios médicos, odontológicos e em
Laboratórios de próteses; clínicas de fisioterapia e casas de repouso;
Laboratórios de análises clínicas; serviços ambulatoriais e de assistência
médica no nível de atenção primária; óticas; empresas transportadoras de
produtos de interesse da saúde; estabelecimentos que comercializam e/ou
distribuem cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes
domissanitários, correlatos, produtos veterinários e agrotóxicos; empresas
aplicadoras de produtos saneantes e domissanitários; cemitérios e
necrotérios; indústrias de alimentos; sistemas coletivos de abastecimento de
água, lixo, ligação clandestina de esgoto em galerias pluviais e sistemas de
tratamento de esgotos; entrepostos de produtos de origem animal,
distribuidores de alimentos; clínicas veterinárias; análises de projetos de
edificação de estabelecimentos de saúde, industriais e de interesse da
saúde.
– Coletaram produtos em decorrência de denúncias e intoxicações
– Realizaram ações de educação sanitária – orientaram 100% dos usuários
dos serviços de vigilância sanitária
– Atenderam e retroalimentaram 100% das denúncias recebidas pelo Serviço
de Vigilância Sanitária

Saúde do Trabalhador –
RENAST

Carências Nutricionais

Farmácia Básica e
Assistência farmacêutica

X

SIM

NÃO

X
X
X

X

X
X
X

X

– O Programa do Trabalhador está implantado

– O Programa Carências Nutricionais está implantado

X

– Há o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de
6 a 23 meses

X

– Há o estímulo do aleitamento materno

X

– Existe o controle dos medicamentos sujeitos a controle especial de acordo
com a PT 344 de 12/05/1999.

X

– o Programa da saúde do Idoso está implantado

X

- Realizaram campanha de vacinação contra infecções respiratórias

X

Saúde do Idoso

X

– O Programa de saúde do Adolescente está implantado
Saúde do Adolescente –
10 a 19 anos

– Realizaram atividades educativas sobre a prevenção de AIDS

X

– Realizaram atividades educativas sobre o uso de drogas

X

– Realizaram atividades educativas sobre a gravidez precoce

X

PROGRAMAS

ITENS A SEREM AVALIADOS

SIM
X

– o Programa de Saúde Bucal está implantado

Programa de Saúde Bucal
conforme PT 267/2001

Estratégias de Saúde
Mental

NÃO

– É prestada assistência odontológica integral às famílias cadastradas na PT
267/2001

X

– O profissional odontólogo realiza visita domiciliares

X

– Existe referência para os pacientes que necessitam de tratamento
odontológico não realizados no município

X

– A produção do odontólogo é compatível com a PT GM/MS nº 1.101/2002.

X

– O profissional odontólogo cumpre 40 horas

X

– O Programa de saúde Mental está Implantado

X

– Os pacientes que utilizam medicamentos estão cadastrados

X

– Existe o atendimento individual (medicamentoso, de orientação)

X

– Realizaram atendimentos em grupos (psicoterapia, atividades de suporte
social...)

X

– Realizaram atendimentos em oficinas terapêuticas

X

– Realizaram visitas domiciliares, atendimento à família e atividades
comunitárias enfocando a integração do paciente.

X
X

– Forneceram refeições aos pacientes

Recursos Humanos - Secretaria De Saúde
PERFIL LOTACIONAL DOS RECURSOS HUMANOS
NÍVEL SUPERIOR

MUNICIPAL
Efetivo

Médicos (ambulatório)
Médicos (enfermaria)

ESTADUAL

Contrato

Efetivo

Contrato

FEDERAL
Efetivo

161
0

26

30

17

Médicos (urgência/emergência)
Odontólogos
Enfermeiros

11
75
73

10
21
57

3
12

1
1
3

Psicólogos
Nutricionistas
Assistentes Sociais

26
4
4

4

1

Farmacêuticos/Bioquímicos
Outros profissionais NS

11
81

3
28

Contrato

PERFIL LOTACIONAL DOS RECURSOS HUMANOS
MUNICIPAL

NÍVEL MÉDIO

Efetivo

ESTADUAL

Contrato

Ag. Vig. Sanitária
Aux. Enfermagem

7
82

Aux. Eenfermagem PSF
Aux. De Saúde Atendente

72

Efetivo

1
12

Contrato

FEDERAL
Efetivo

Contrato

6

12

Téc. Radiologia

1

THD (Técn. De Higiene Dental)

2

PERFIL LOTACIONAL DOS RECURSOS HUMANOS
NÍVEL FUNDAMENTAL

MUNICIPAL
Efetivo

Ag.Aminitrativo

ESTADUAL

Contrato

Efetivo

17

Out. Prof. Saúde Nível Médio
Agentes Comunitários de Saúde

Contrato

FEDERAL
Efetivo

3

135

Contrato
9

3
595

o

N de Pessoas capacitadas durante o ano

528

302

71

8

GESTÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Marque no quadro correspondente com o X
Cursos Introdutórios p/os profissionais das equipes de saúde da família (PSF)
Cursos de capacitação para agente comunitário de saúde
Capacitação para formação de instrutores e supervisores do PACS
Capacitação para formação de instrutores e supervisores do PSF
Desenvolveu programas de educação permanente em saúde destinados aos profissionais de
saúde
Desenvolveu capacitação em AIDPI, DST/HIV
Desenvolveu capacitação no Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB
Recebeu assessoria da SES na elaboração, implantação e no acompanhamento dos Planos
Municipais de Saúde
Apresenta definições dos papéis e competências dos profissionais de saúde
Tem o controle de funcionários cedidos a outras esferas de gestão
Possui RH para atender o Controle Social

NÃO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

QUANTIDADE DE CURSOS REALIZADOS

17

DESCRIÇÃO DOS CURSOS REALIZADOS:

egressos

Curso de Gerenciamento e Planejamento em Saúde
PROFORMAR
Curso de Capacitação no Programa de atenção à saúde do Idoso
Outros
Número de Egressos

SIM

52
100
350
610
1112

ANEXO 3: PAINEL DO PACTO PELA SAÚDE

AS 3 DIMENSÕES DO PACTO PELA SAÚDE

PACTO EM DEFESA DO SUS
● Compromissos com a consolidação da Reforma Sanitária Brasileira;
● Defesa dos princípios do SUS estabelecidos na Constituição Federal;
● Articulação de ações com os demais gestores, para qualificar e assegurar o SUS como política pública.
Descentralização
Regionalização
Financiamento

PACTO DE GESTÃO
Estabelece Diretrizes para a gestão do Sistema

Planejamento
Programação Pactuada Integrada - PPI
Regulação
Participação e Controle Social
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde

Fortalecimento da Atenção Básica

Promoção da Saúde

Fortalecimento da capacidade
de resposta às doenças
emergentes e endemias

Redução da mortalidade
infantil e materna

Compromisso entre gestores do SUS em torno de prioridades
que apresentam impacto sobre a situação de saúde
da população brasileira.
A definição de prioridade deve ser estabelecida por meio de metas nacionais, estaduais,
regionais ou municipais.
Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais, conforme
pactuação local.
Pactuação de ações para o alcance das metas e dos objetivos propostos.

Saúde do Idoso

PACTO PELA VIDA

Controle do Câncer do colo do
útero e da mama

AS 6 PRIORIDADES PACTUADAS

ANEXO 4: INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PACTO PELA SAÚDE

PRINCIPAL
1. % da receita aplicada em Saúde conforme Regulamentação da EC 29/2000
2. Índice de Contratualização

Resultado 2006
15,35
NSA

Meta 2007
17,00
NSA

Unidade
/100
/100

3. Índice de Alimentação regular das Bases de Dados Nacionais

100,00

100

/100

4. Índice de Qualificação do Funcionamento básico do Conselho de saúde
5. % de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal

100,00
88,47

100
95,00

/100
/100

1,10
9,13

1,50
9,00

hab/ano
/1000
razão

6. Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas
7. Coeficiente de Mortalidade Infantil
8. Razão entre exames preventivos do câncer do colo uterino em mulheres de 25
a 59 anos e população feminina nesta faixa etária
9. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados

0,15

0,30

79,74

78,00

/100

10. Taxa de internações por acidente vascular cerebral (AVC)
11. Proporção de internações por complicações de Diabetes Mellitus
a
12. Cobertura da 1 consulta odontológica programática

25,68
0,93
5,90

25,00
1,00
16,00

/10.000
/100
/100

13. % da população coberta pelo Programa Saúde da Família (PSF)
14. Cobertura vacinal por tetravalente em menores de um ano de Idade
15.% imóveis inspecionados para identificação e eliminação de criadouros de
Aedes Aegypti
16. Taxa de cura de Hanseníase nos anos das coortes

67,82
86,78

70,00
95,00

/100
/100

90,00

90,00

/100

85,70

85,00

/100

17. Taxa de cura de casos novos de tuberculose bacilífera

67,85

68,00

/100

NSA

NSA

/100

NSA

NSA

/100

18. Incidência parasitária anual de Malária
19.% de amostras clinicas p/ diagnóstico do vírus influenza em relação ao
preconizado
20. Proporção de Instituições de longa permanência para idosos, inspecionadas
21. Taxa de notificação de casos de Paralisia Flácida Aguda em < de 15 anos
22. Proporção de doenças exantemáticas investigadas adequadamente
23. Proporção de casos notificados, encerrados oportunamente após notificação,
exceto Dengue clássico
24. Proporção de casos de Leishmaniose Visceral (LV) curados
25. % de óbitos não fetais informados ao SIM com causas básicas definidas
26. Coeficiente de mortalidade neonatal
27. Coeficiente de mortalidade infantil por doença diarréica
28. Coeficiente de mortalidade infantil por pneumonia
29. Razão da mortalidade materna
30.% de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal

COMPLEMENTAR

76,00

75,00

/100

100,00
60,00

100,00
80,00

/100
/100

85,43

85,00

/100

97,80

97,00

/100
/100

5,95
0

5,75
0

/1000
/1000

0,40
39,67
60,56

0,40
37,00
70,00

/1000
razão
/100

Resultado 2006

Meta 2007

Unidade

31. Proporção de amostras Insatisfatórias de Exames Citopatológicos
32. Proporção de Nascidos Vivos com baixo-peso ao nascer

8,4

/100
/100

33. Taxa de internações por infecção respiratória aguda < de 5 anos de idade
34. Taxa de internações por doença diarréica aguda em < 5 anos de idade
35. Coeficiente de mortalidade neonatal tardia

8,4
3,5
1,0

/1000
/1000
/1000

36. Proporção de partos cesáreos
37. Taxa de internação por Insuficiência Cardíaca Congestiva(ICC)

52,6
31,1

/100
/10.000

38. Proporção de portadores de hipertensão arterial cadastrados
39. Proporção de portadores de diabetes mellitus cadastrados
40. Cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada

18,9
21,6

/100
/100
/100

0,3
0,5

Qtde
Qtde

41. Média de procedimentos odontológicos básicos individuais por habitante
42. Média mensal de visitas domiciliares por família

ANEXO 5: TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO MUNICIPAL

Termo de Compromisso de Gestão que firma a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, representada pelo seu Secretário,
com o objetivo de pactuar e formalizar a assunção das responsabilidades e atribuições inerentes à esfera municipal na condução do
processo permanente de aprimoramento e consolidação do Sistema Único de Saúde.
O Governo Municipal de Florianópolis, por intermédio de sua Secretaria Municipal da Saúde, inscrita no CNPJ sob n.º
82.982.282/0007-39 .080/90 e n.º SSP-SC celebra o presente Termo de Compromisso 047.355.369-49, formalizando os pactos
constituídos e as responsabilidades de gestão municipal do Sistema ùnico de Saúde / SUS, frente ao disposto na Portaria MS
399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, que estabelece as Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de
Gestão.

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto
O presente Termo de Compromisso de Gestão, juntamente com seus anexos, formaliza o Pacto pela Saúde nas suas dimensões
Pela Vida e de Gestão, contendo os objetivos e metas, as atribuições e responsabilidades sanitárias do gestor municipal e os
indicadores de monitoramento e avaliação desses Pactos.
§ 1º. Nos casos em que não for possível assumir integralmente alguma responsabilidade constante deste Termo, deve-se pactuar o
cronograma, identificando o prazo no qual o município passará a exercê-la na sua plenitude.
§ 2º. As ações necessárias para a consecução deste cronograma, assim como para o alcance das metas e objetivos pactuados,
devem ser contempladas no Plano Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA – das atribuições e responsabilidades sanitárias dos municípios.
As atribuições e responsabilidades sanitárias contidas neste Termo serão pactuadas mediante o preenchimento do quadro
correspondente a cada um dos eixos, a saber: 1. Responsabilidades Gerais da Gestão do SUS; 2. Regionalização;3. Planejamento e
Programação; 4. Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria; 5. Gestão do Trabalho; 6. Educação na Saúde; 7. Participação e
Controle Social.
§ 1º. O quadro identifica a situação do município, frente ao conjunto das responsabilidades, para as condições de “Realiza”, “Não
realiza ainda”, “Prazo para realizar” e “Não se aplica”.
§ 2º. Os itens que iniciam com a expressão “Todo município deve” indica a obrigatoriedade do fazer / da competência a todo e
qualquer município, não sendo possível a utilização da opção “Não se aplica”.
§ 3º. Nos itens que não iniciam com a expressão “Todo município deve”, a responsabilidade será atribuída de acordo com o
pactuado e/ou com a complexidade da rede de serviços localizada no território municipal.
§ 4º. A opção “Não se aplica” deve ser marcada para as situações em que a complexidade do sistema local de saúde não permita a
realização de uma dada responsabilidade ou em situação previamente pactuada.
§ 5º. Nas Responsabilidades Gerais da Gestão do SUS, os itens 1.1 e 1.3 não são passíveis de pactuação, visto expressarem
princípios doutrinários do SUS que devem orientar as ações de todo município.
1. RESPONSABILIDADES GERAIS DA GESTÃO DO SUS

SITUAÇÃO

PRAZO P/ REALIZAR

1.1 Todo município é responsável pela integralidade da atenção à saúde da sua população,
exercendo essa responsabilidade de forma solidária com o estado e a União;
1.2 Todo município deve garantir a integralidade das ações de saúde prestadas de forma interdisciplinar, por meio da abordagem integral e contínua
do indivíduo no seu contexto familiar, social e do trabalho; englobando atividades de:
a) promoção da saúde, prevenção de riscos, danos e agravos;
Realiza
1 /10/2007
b) ações de assistência, assegurando o acesso ao atendimento às urgências;
Realiza
1.3 Todo município deve promover a eqüidade na atenção à saúde, considerando as diferenças
individuais e de grupos populacionais, por meio da adequação da oferta às necessidades como
princípio de justiça social, e ampliação do acesso de populações em situação de desigualdade,
respeitadas as diversidades locais;
1.4 Todo município deve participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde;
Realiza
1.5 Todo município deve assumir a gestão e executar as ações de atenção básica, incluindo as
Realiza
ações de promoção e proteção, no seu território;
1.6 Todo município deve assumir integralmente a gerência de toda a rede pública de serviços de atenção básica, englobando:
a) as unidades próprias e
Realiza
b) as transferidas pelo estado ou pela União;
Realiza
1.7 Todo município deve, com apoio dos estados, identificar as necessidades da população do seu
Realiza
território, fazer reconhecimento das iniqüidades, oportunidades e recursos;
1.8 Todo município deve desenvolver, a partir da identificação das necessidades, um processo de:
Realiza
a) planejamento,
b) regulação,

Realiza

c) programação pactuada e integrada da atenção à saúde,

Realiza

d) monitoramento e avaliação;

Realiza

1.9 Todo município deve formular e implementar políticas para áreas prioritárias, conforme
Realiza
definido nas diferentes instâncias de pactuação;
1.10 Todo município deve organizar o acesso a serviços de saúde resolutivos e de qualidade na atenção básica, viabilizando o planejamento, a
programação pactuada e integrada da atenção à saúde e a atenção à saúde no seu território, explicitando:
a) a responsabilidade, o compromisso e o vínculo do serviço e equipe de saúde com a população
Realiza
do seu território,
b) desenhando a rede de atenção à saúde

Realiza

c) e promovendo a humanização do atendimento;

Realiza

1.11 Todo município deve organizar e pactuar o acesso a ações e serviços de atenção
especializada a partir dasnecessidades da atenção básica, configurando a rede de atenção, por
Realiza
meio dos processos de integração e articulação dos serviços de Atenção Básica com os demais
níveis do sistema, com base no processo da programação pactuada e integrada da atenção à saúde;
1.12 Todo município deve pactuar e fazer o acompanhamento da referência da atenção que ocorre
fora do seuterritório, em cooperação com o estado, Distrito Federal e com os demais municípios
Realiza
envolvidos no âmbito regional e estadual, conforme a programação pactuada e integrada da
atenção à saúde;
1.13 Todo município que dispõe de serviços de referência intermunicipal, deve garantir estas
Não realiza ainda
1 /10/2007
referências de acordo com a programação pactuada e integrada da atenção à saúde;
1.14 Todo município deve garantir a estrutura física necessária para a realização das ações de
Não realiza ainda
1 /12/2009
atenção básica, de acordo com as normas técnicas vigentes;
1.15 Todo município deve promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir, em
conjunto com as demais esferas de governo, o acesso da população aos medicamentos cuja
Realiza
dispensação esteja sob sua responsabilidade, promovendo seu uso racional, observadas as normas
vigentes e pactuações estabelecidas;
1.16 Todo município deve assumir a gestão e execução das ações de vigilância em saúde realizadas no âmbito local, de acordo com as normas
vigentes e pactuações estabelecidas, compreendendo as ações de:
a) vigilância epidemiológica,

Realiza

b) vigilância sanitária e

Realiza

c) vigilância ambiental;

Realiza

1.17 Todo município deve elaborar, pactuar e implantar a política de promoção da saúde,
considerando as diretrizes estabelecidas no âmbito nacional.

Realiza

2. RESPONSABILIDADES NA REGIONALIZAÇÃO
2.1 Todo município deve contribuir para a constituição e fortalecimento do processo de
regionalização solidária e cooperativa, assumindo os compromissos pactuados;
2.2 Todo município deve participar da constituição da regionalização, disponibilizando de forma
cooperativa osrecursos humanos, tecnológicos e financeiros, conforme pactuação estabelecida;
2.3 Todo município deve participar do colegiado de gestão regional, cumprindo suas obrigações
técnicas e financeiras nas CIB regionais constituídas por representação, quando não for possível a
imediata incorporação de todos os gestores de saúde dos municípios da região de saúde, deve-se
pactuar um cronograma de adequação, no menor prazo possível, para a inclusão de todos os
municípios nos respectivos colegiados de gestão regionais.
2.4 Todo município deve participar dos projetos prioritários das regiões de saúde, conforme
definido no plano municipal de saúde, no plano diretor de regionalização, no planejamento
regional e no plano diretor de investimento;
2.5 Executar as ações de referência regional sob sua responsabilidade em conformidade com a
programação pactuada e integrada da atenção à saúde acordada nos colegiados de gestão
regionais.
3. RESPONSABILIDADES NO PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO

SITUAÇÃO

PRAZO P/REALIZAR

Realiza
Realiza

Realiza

Realiza

Ñ realiza ainda
SITUAÇÃO

1 /10/2007
PRAZO P/REALIZAR

3.1 Todo município deve formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo permanente de planejamento participativo e integrado, de base local e
ascendente, orientado por problemas e necessidades em saúde, com a constituição de ações para a promoção, a proteção, a recuperação e a
reabilitação em saúde, construindo nesse processo:
a) o plano de saúde e
Realiza
b) submetendo-o à aprovação do Conselho de Saúde correspondente;
Realiza
3.2 Todo município deve formular, no plano municipal de saúde, a política municipal de atenção
Realiza
em saúde, incluindo ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde;
3.3 a) Todo município deve elaborar relatório de gestão anual,
Realiza
3.3 b) a ser apresentado e submetido à aprovação do Conselho de Saúde correspondente;
Realiza
3.4 Todo município deve operar os sistemas de informação referentes à atenção básica, conforme normas do Ministério da Saúde, e alimentar
regularmente os bancos de dados nacionais existentes, bem como de outros sistemas que venham a ser introduzidos, assumindo a responsabilidade
pela gestão, no nível local, dos sistemas de informação:
a) Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB
Realiza
b) Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação – SINAN,
Realiza
c) Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações - SI-PNI,
Realiza
d) Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC,
Realiza
e) Sistema de Informação Ambulatorial – SIA,
Realiza
f) e Cadastro Nacional de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde – CNES;
Realiza
3.4 [...] e quando couber, os sistemas:
g) Sistema de Informação Hospitalar – SIH
Ñ realiza ainda
1 /1 /2008
h) Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM
Realiza

3.5 Todo município deve assumir a responsabilidade pela coordenação e execução das atividades
de informação,educação e comunicação, no âmbito local;
3.6 Todo município deve elaborar a programação da atenção à saúde, incluída a assistência e
vigilância em saúde, em conformidade com o plano municipal de saúde, no âmbito da
Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde;
3.7 Gerir os sistemas de informação epidemiológica e sanitária, bem como assegurar a divulgação
de informações e análises.
4. RESPONSABILIDADES NA REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA

Realiza
Realiza
Realiza
SITUAÇÃO

PRAZO P/REALIZAR

4.1 Todo município deve monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros provenientes
Realiza
de transferência regular e automática (fundo a fundo) e por convênios;
4.2 Todo município deve realizar a identificação dos usuários do SUS, com vistas à vinculação de
Realiza
clientela e àsistematização da oferta dos serviços;
4.3 Todo município deve monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde, realizadas em seu
território, por intermédio de indicadores de desempenho, envolvendo aspectos epidemiológicos e
Realiza
operacionais;
4.4 Todo município deve manter atualizado o Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos
Realiza
e Profissionais de Saúde no seu território, segundo normas do Ministério da Saúde;
4.5 Todo município deve adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em consonância com
Realiza
os protocolos e diretrizes nacionais e estaduais;
4.6 Todo município deve adotar protocolos de regulação de acesso, em consonância com os
Não realiza ainda
1 /1 /2008
protocolos e diretrizes nacionais, estaduais e regionais;
4.7 Todo município deve controlar a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo
com a programação pactuada e integrada da atenção à saúde, procedendo à solicitação e/ou
Não realiza ainda
1 /8 /2007
autorização prévia, quando couber;
4.8 a) Definir a programação físico-financeira por estabelecimento de saúde,
Realiza
b) observar as normas vigentes de solicitação e autorização dos procedimentos hospitalares e
Realiza
ambulatoriais,
c) processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios e contratados e
Não realiza ainda
1 /8 /2007
d) realizar o pagamento dos prestadores de serviços;
Não realiza ainda
1 /8 /2007
4.9 a) Operar o complexo regulador dos serviços presentes no seu território, de acordo com a
Realiza
pactuação estabelecida,
b) realizando a co-gestão com o estado e outros municípios, das referências intermunicipais.
Realiza
4.10 Executar o controle do acesso do seu munícipe no âmbito do seu território, que pode ser feito por meio de centrais de regulação:
a) aos leitos disponíveis,
Ñ realiza ainda
1 /9 /2008
b) às consultas,
Realiza
c) às terapias e aos exames especializados;
Realiza
4.11 Planejar e executar a regulação médica da atenção pré-hospitalar às urgências, conforme
Não realiza ainda
1 /9 /2008
normas vigentes e pactuações estabelecidas;
4.12 Elaborar contratos com os prestadores de acordo com a política nacional de contratação de
serviços de saúde e em conformidade com o planejamento e a programação pactuada e integrada
Não realiza ainda
1 /11/2007
da atenção à saúde;
4.13 Monitorar e fiscalizar os contratos e convênios com prestadores contratados e conveniados,
Não realiza ainda
1 /8 /2007
bem como das unidades públicas;
4.14 Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cada estabelecimento por
Não realiza ainda
1 /8 /2007
meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial;
4.15 Monitorar e fiscalizar o cumprimento dos critérios nacionais, estaduais e municipais de
Não realiza ainda
1 /8 /2007
credenciamento de serviços;
4.16 Implementar a avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos de saúde, por meio de
Realiza
análise de dados eindicadores e verificação de padrões de conformidade;
4.17 Implementar a auditoria sobre toda a produção de serviços de saúde, públicos e privados, sob
sua gestão, tomando como referência as ações previstas no plano municipal de saúde e em
Realiza
articulação com as ações de controle, avaliação e regulação assistencial;
4.18 Realizar auditoria assistencial da produção de serviços de saúde, públicos e privados, sob sua
Realiza
gestão;
4.19 Elaborar normas técnicas, complementares às das esferas estadual e federal, para o seu
Realiza
território.
5. RESPONSABILIDADES NA GESTÃO DO TRABALHO
5.1 Todo município deve promover e desenvolver políticas de gestão do trabalho, considerando os
princípios da humanização, da participação e da democratização das relações de trabalho;
5.2 Todo município deve adotar vínculos de trabalho que garantam os direitos sociais e
previdenciários dos trabalhadores de saúde na sua esfera de gestão e de serviços, promovendo
ações de adequação de vínculos, onde for necessário, conforme legislação vigente;
5.3 Estabelecer, sempre que possível, espaços de negociação permanente entre trabalhadores e
gestores;
5.4 Desenvolver estudos e propor estratégias e financiamento tripartite com vistas à adoção de
políticas referentes aos recursos humanos descentralizados;
5.5 Considerar as diretrizes nacionais para Planos de Carreiras, Cargos e Salários p/ o SUS –
PCCS/SUS, quando da elaboração, implementação e/ou reformulação de Planos de Carreiras,
Cargos e Salários no âmbito da gestão local;
5.6 Implementar e pactuar diretrizes para políticas de educação e gestão do trabalho que
favoreçam o provimento e a fixação de trabalhadores de saúde, no âmbito municipal, notadamente
em regiões onde a restrição de oferta afeta diretamente a implantação de ações estratégicas para a

SITUAÇÃO

PRAZO P/REALIZAR

Realiza
Realiza
Realiza
Não realiza ainda

1 /12/2007

Não realiza ainda

1 /12/2008

Não se aplica

atenção básica.
6. RESPONSABILIDADES NA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
6.1 Todo município deve formular e promover a gestão da educação permanente em saúde e
processos relativos à mesma, orientados pela integralidade da atenção à saúde, criando quando for
o caso, estruturas de coordenação e de execução da política de formação e desenvolvimento,
participando no seu financiamento;
6.2 Todo município deve promover diretamente ou em cooperação com o estado, com os
municípios da sua região e com a União, processos conjuntos de educação permanente em saúde;
6.3 Todo município deve apoiar e promover a aproximação dos movimentos de educação popular
em saúde na formação dos profissionais de saúde, em consonância com as necessidades sociais
em saúde;
6.4 Todo município deve incentivar junto à rede de ensino, no âmbito municipal, a realização de
ações educativas e de conhecimento do SUS;
6.5 Articular e cooperar com a construção e implementação de iniciativas políticas e práticas para
a mudança na graduação das profissões de saúde, de acordo com as diretrizes do SUS;
6.6 Promover e articular junto às Escolas Técnicas de Saúde uma nova orientação para a formação
de profissionais técnicos para o SUS, diversificando os campos de aprendizagem.
7. RESPONSABILIDADES NA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
7.1 Todo município deve apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do
SUS;
7.2 Todo município deve prover as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias ao
funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, que deverá ser organizado em conformidade
com a legislação vigente;
7.3 Todo município deve organizar e prover as condições necessárias à realização de
Conferências Municipais de Saúde;
7.4 Todo município deve estimular o processo de discussão e controle social no espaço regional;
7.5 Todo município deve promover ações de informação e conhecimento acerca do SUS, junto à
população em geral;
7.6 Apoiar os processos de educação popular em saúde, com vistas ao fortalecimento da
participação social do SUS;
7.7 Implementar ouvidoria municipal com vistas ao fortalecimento da gestão estratégica do SUS,
conforme diretrizes nacionais.

SITUAÇÃO

PRAZO P/ REALIZAR

Realiza

Realiza
Realiza
Realiza
Realiza
Realiza
SITUAÇÃO

PRAZO P/ REALIZAR

Realiza
Realiza
Realiza
Realiza
Realiza
Realiza
Realiza

CLÁUSULA TERCEIRA
(Suprimida em função da Portaria 91/GM de 10/01/2007 e Portaria 372/GM, de 16 de fevereiro de 2007, sendo que os objetivos e
metas prioritárias dos Pactos pela Vida e de Gestão, juntamente com os indicadores de monitoramento e avaliação dos Pactos pela
Vida e de Gestão).

CLÁUSULA QUARTA
(Suprimida em função da Portaria 91/GM de 10/01/2007 e Portaria 372/GM, de 16 de fevereiro de 2007, passando a compor,
juntamente com os objetivos e metas prioritárias dos pactos pela Vida e de Gestão (cláusula terceira), um anexo do próprio Termo,
referente ao Relatório de indicadores de Monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde).

CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO
Os objetivos, metas e indicadores, constantes como anexo deste Termo, serão revistos anualmente, sendo março o mês de
referência para esse processo.
O cronograma pactuado deve ser objeto permanente de acompanhamento.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
Este Termo de Compromisso de Gestão será publicado no Diário Oficial do Município ou em instrumento correlato, conforme
legislação vigente.
E, por estar assim de acordo com as disposições deste, o Secretário Municipal de Saúde de firma o presente
Compromisso de Gestão.

Termo de

ANEXO I – TERMO DO LIMITE FINANCEIRO GLOBAL DO MUNICÍPIO (VALORES ANUAIS)
BLOCO

RECURSO FEDERAL*

RECURSO ESTADUAL

RECURSO MUNICIPAL

1. PAB ASSISTÊNCIA
Componente fixo (a)
Componente Variável (b)
Totais do Bloco

098.460,00

380.250,00

7.947.600,00
14.046.060,00

642.198.032,00
11.830.960,00

380.250,00

54.028.992,00

2. MAC ASSISTÊNCIA
Total População Própria ( c)

3.946.113,36

Total População Referenciada (d)
Outros recursos, ajustes e incentivos** (e)

6.626.100,00

4.946,88
660.000,00

266.784,00

450.000,00

4.611.060,24

266.784,00

7.076.100,00

1.421.535,60

369.101,04

4.299.508,00

Recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde (f)
Recursos retidos pelo FNS para pagamento direto a prestadores (g)
Recursos alocados em outras UF (h)
Totais do Bloco

3. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Componente básico (i)

Componente básico repassado ao Fundo Estadual de Saúde / FES (j)
Componente estratégico (k)

42.000,00

Componente excepcional (l)
Totais do Bloco

1.421.535,60

369.101,04

4.341.508,00

194.334,24

290.852,38

1.200.000,00

1.634.568,23

290.852,38

1.803.400,00

4. VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO (Valores anuais)
Vigilância Epidemiológica e Ambulatorial (m)
Vigilância Sanitária (n)
Totais do Bloco

1.440.233,99

603.400,00

5. GESTÃO
Componente para a qualificação da gestão do SUS (o)

225.000,00

Componente para a implantação de ações e serviços de saúde (p)

525.000,00

Totais do Bloco
Total FMS ***

750.000,00
21.713.224,07

1.306.987,42

68.000.000,00

Notas:
* Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
** Esses incentivos referem-se àqueles descritos no bloco MAC da Portaria de regulamentação dos Blocos de Financiamento Portaria MS nº 204 de 29 de janeiro de 2007.
*** Valor a ser transferido do FNS ao FMS.
Total da PPI Assistencial = (c + d ± e).

ANEXO II - EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS
Município:4205407 - Florianópolis
Estado:SC
No que diz respeito às unidades de saúde sob gerência de outro nível de governo, abaixo relacionadas, o município celebrou o
TERMO DE COOPERAÇÃO com o ente gerente da unidade e autoriza o Fundo Nacional de Saúde a repassar diretamente ao fundo
designado na planilha abaixo o montante de recursos definido no referido Termo, conforme os compromissos estabelecidos:
Nome da Unidade:
CNPJ:
CNES:
Ente com gerência sobre a unidade:
Nº do termo: 0
Data de publicação do extrato do termo no Diário Oficial:
Valor mensal: 0,00
Fundo para o repasse dos recursos:
Não é pertinente a elaboração do TCEP neste CNPJ:
CNES:
Ente com gerência sobre a unidade:
Nº do termo: 80
Data de publicação do extrato do termo no Diário Oficial:
Valor mensal:
Fundo para o repasse dos recursos:

ANEXO III - DECLARAÇÃO DA CIB DE COMANDO ÚNICO DO SISTEMA PELO GESTOR MUNICIPAL
Declaro que o município de , que teve seu Termo de Compromisso de Gestão pactuado nesta CIB, assumiu a gestão dos
prestadores situados em seu território, independente de sua natureza jurídica, assumindo, portanto, as responsabilidades relativas
à seleção, cadastramento, contratação, estabelecimento de contratos, regulação, controle, avaliação e pagamento desses
prestadores, observado o estabelecido abaixo:
Para as unidades listadas abaixo, que o município não assumiu ainda a gestão, fica pactuado o seguinte cronograma:
NOME DA UNIDADE
Diagnóstico Laboratório
Anatomia Patológica Ltda.
Bbz Ótica E Centro Auditivo
Bio Médico
Centro Catarinense De Reabilitação
Centro De Endoscopia Digestiva Ltda.
Cineangio
Climed
Clínica De Endoscopia E Gastro Fpólis
Clínica De Prevenção E Reabilitação Física
Clínica Imagem
Clínica Radiológica Santa Catarina
Clinirim Fpólis
Departamento De Estomatologia
Diagnose
Dnanálise
Gama X
Hospital De Caridade
Hospital De Olhos E Otorrino Beira Mar
Hospital Universitário
Instituto Catarinense De Radiologia
Instituto De Anatomia Patológica
Instituto De Citologia

CNPJ/CNES
0019887
277876
01.153.947/0000-100019925
82.952.854/0001-32002006
001943
00.077.779/0001-43269323
002013
319526
82.703.703/0001-40002010
0020265
241822
75.381.574/0001-560020176
002009
405972
002024
302829
001991
001940
277881
315724
83.874.875/0001-400019992
82.951.245/0020-21269158
77.912.467/0001-32002005

PRAZO
1/8/2007
31/10/2007
1/8/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/1/2008
31/1/2008
31/10/2007
1/8/2007
31/1/2008
1/8/2007
31/1/2008
31/10/2007
31/1/2008
31/1/2008
31/10/2007
31/10/2007
31/1/2008
31/1/2008
1/8/2007
31/10/2007
31/10/2007

Laboratório Análise
Laboratório Barriga Verde
Laboratório Ciência
Laboratório De Protozoologia
Laboratório Hilda De Medeiros Santiiago
Laboratório Malhado Filho
Laboratório Medeiros
Laboratório Menino Deus
Laboratório Narbal
Laboratório Pro Vida
Laboratório São Clemente
Liga Catarinense De Combate Ao Câncer
Medicina Nuclear
Ortotrauma
Otovida
Policlínica Santa Catarina
Ultralitho
Uroclínica
Vita Medicina Diagnóstica Batovi
Vita Medicina Diagnóstica Bocaiuva

79.877.023/0001-39002023
81.783.889/0001-45001972
78.890.720/0001-870019895
277888
83.283.671/0001-340020001
83.893.438/0001-730020192
82.101.684/0001-820020044
85.402.501/0001-570020125
83.937.078/0001-640020141
75.556.555/0001-130020169
269143
315726
002022
310104
04.045.814/0001-01269092
83.258.764/0001-09002018
001960
002011
265798
267287

31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
1/8/2007
1/8/2007
1/8/2007
1/8/2007
1/8/2007
1/8/2007
31/10/2007
31/1/2008
31/1/2008
31/1/2008
31/10/2007
31/10/2007
31/1/2008
31/1/2008
31/1/2008
31/1/2008

Conforme pactuação, as unidades listadas a seguir ficam sob a gestão do estado:

NOME DA UNIDADE

CNES

Cepon

001944

Lacen
Maternidade Carmela Dutra
Hospital Nereu Ramos

315723
(*)001928
266487

Hospital Florianópolis
Hemosc
Hospital Governador Celso Ramos

(*)001930
405995
269184

Hospital Infantil Joana De Gusmão

269186

Desta forma, o referido município tem condições para assumir as responsabilidades pactuadas no Termo de Compromisso de
Gestão que foram devidamente analisadas e aprovadas pela Comissão Intergestores Bipartite em ____ / ___________ / ______
(Data da reunião da CIB que analisou a questão).
Local e data: __________________, ___ / __________ / _______
Assinatura e identificação do Gestor Municipal Assinatura e identificação do Coordenador da CIB

SÍNTESE DO RELATÓRIO FINAL VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS
PROPOSTAS E DIRETRIZES APROVADAS NA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Florianópolis, 13,14 e 15 de Julho de 2006

PACTO PELA VIDA
1.

O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e
resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e
municipais.
Uma ação prioritária no campo da saúde que deverá ser executada com foco em resultados e com a explicitação inequívoca
dos compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados.
CÂNCER DE COLO DE ÚTERO, MAMA E DE PELE : Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e
de mama.
MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA: Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarréica e
por pneumonias.
DOENÇAS EMERGENTES E ENDEMIAS: DENGUE, HANSENÍASE, TUBERCULOSE DST, OBESIDADE E INFLUENZA
Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.
PROMOÇÃO DA SAÚDE: Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde, com ênfase na adoção de hábitos e
ambientes saudáveis por parte da população brasileira, de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de
atividade física regular, alimentação saudável e combate ao tabagismo, alcoolismo e drogas em geral.
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE: Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à
saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.

DIRETRIZES IDOSO
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Promoção do envelhecimento ativo e saudável;
Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa;
Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção;
A implantação de serviços de atenção domiciliar;
O acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o critério de risco;
Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa;
Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa;
Fortalecimento da participação social;
Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários
do SUS
Promoção de cooperação intermunicipal, interestadual e internacional experiências na atenção à saúde da pessoa idosa;
Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.
Garantia de ambiente urbano adequado bem como das ULS
Articular com Desenvolvimento Social o provimento de insumos necessários à manutenção da vida diária do idoso (cama,
fralda, cesta básica etc.)
Transporte público com gratuidade acima de 60 anos

AÇÕES PARA O IDOSO
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

Gerontocultura (atenção ao idoso nas ULS e acesso aos demais níveis de atenção)
Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa - Instrumento de cidadania com informações relevantes sobre a saúde da pessoa idosa,
possibilitando um melhor acompanhamento por parte dos profissionais de saúde.
Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa Idosa - Para indução de ações de saúde, tendo por referência as diretrizes
contidas na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
Programa de Educação Permanente - Implementar programa de educação permanente na área do envelhecimento e saúde do
idoso, voltado para profissionais que trabalham na rede de atenção básica em saúde, contemplando os conteúdos específicos
das repercussões do processo de envelhecimento populacional para a saúde individual e para a gestão dos serviços de saúde.
Acolhimento - Reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas unidades de saúde, como uma das estratégias de
enfrentamento das dificuldades atuais de acesso. Assistência Farmacêutica - Desenvolver ações que visem qualificar a
dispensação e o acesso da população idosa.
Criar incentivo à prática da farmacovigilância
Adequar a listagem e formulações dos medicamentos para a necessidade do idoso
a) Sensibilizar as unidades de internação à implementação da atenção global do idoso.
b) Atenção diferenciada na internação- instituir atenção geriátrica global realizada por equipe multidisciplinar, a toda pessoa
idosa internada em hospital
Atenção domiciliar – Instituir esta modalidade de prestação de serviços ao idoso que possui impossibilidade de locomoção,
valorizando o efeito favorável do ambiente familiar no processo de recuperação de pacientes e os benefícios adicionais para o
cidadão e o sistema de saúde, garantindo o acesso aos demais níveis de atenção.
Criação, construção e/ou adaptação de um espaço para a promoção à saúde em cada unidade local de saúde
Implementar ações de orientações do cuidador de idosos
Garantir transporte do paciente acamado para tratamento complementar.

CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA:

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo de útero, conforme protocolo, em 2006 .
Incentivo da realização da cirurgia de alta freqüência técnica que utiliza um instrumental especial para a retirada de lesões ou
parte do colo uterino comprometidas (com lesões intra-epiteliais de alto grau) com menor dano possível, que pode ser
realizada em ambulatório, em 2006.
Implantar exame ginecológico nas equipes de PSF e prover os meios necessários para tal
Convocar 100% das mulheres da área de abrangência à realização do exame ginecológico
Garantir o acesso ao nível secundário e terciário
A) Ampliar para 80% a cobertura de mamografia, conforme protocolo. Realizar a punção em 100% dos casos necessários,
conforme protocolo.
Estimular o aleitamento materno.
Implantar programa de controle do câncer de pele contemplando os diferentes níveis de atenção.

REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL:
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Reduzir a mortalidade neonatal em 5%, em 2006.
Reduzir em 20% os óbitos por pneumonia, em 2006.
Apoiar a elaboração de propostas de intervenção para a qualificação da atenção as doenças prevalentes.
Criação de comitês de vigilância do óbito em Florianópolis, em 2006.
Garantia e aperfeiçoamento do Protocolo Capital Criança.
Reduzir em 5% a razão de mortalidade materna, em 2006.
Garantir insumos e medicamentos para tratamento das síndromes hipertensivas no parto.
Qualificar os pontos de distribuição de sangue para que atendam as necessidades das maternidades e outros locais de parto.

FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTAS ÀS DOENÇAS EMERGENTES E ENDEMIAS, COM ÊNFASE NA DENGUE,
HANSENIASE, TUBERCULOSE, DST, OBESIDADE E INFLUENZA.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.

A) Manter a menos de 1% a infestação predial por Aedes aegypti.
B) Eliminação da Hanseníase: Atingir o patamar de eliminação enquanto problema de saúde pública, ou seja, menos de 1 caso
por 10.000 habitantes no município de Florianópolis em 2006.
Manutenção do monitoramento e identificação de áreas prioritárias para intervenção e controle da dengue.
Controle da Tuberculose: Atingir pelo menos 85% de cura de casos novos de tuberculose bacilífera diagnosticados a cada ano,
com descentralização para todas as Unidades Locais de Saúde.
Busca ativa dos sintomáticos respiratórios
Gerenciamento epidemiológico da influenza.
Incluir no calendário básico de vacinação do município as vacinas contra pneumococo-7 e varicela para crianças de 0 a 5 anos
A)Desenvolver, implantar e monitorar protocolo de Atenção aos Portadores de Hepatite B e C.
B) intensificar as medidas de prevenção e atenção das hepatites B e C nos três níveis de assistência (primário, secundário e
terciário)
Ampliar a cobertura e garantir a atenção ao dependente químico nos diferentes níveis de atenção (CAPS adulto e infantil e
pactuando o acesso a leitos psiquiátricos para desintoxicação em hospitais gerais).
Elaborar e implantar programa de prevenção e controle da obesidade.

PROMOÇÃO DA SAÚDE
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.

66.

Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores;
Mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de
atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo e alcoolismo.
Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros;
Elaborar e pactuar a Política Nacional de Promoção da Saúde que contemple as especificidades próprias dos estados e
municípios devendo iniciar sua implementação em 2006;
Garantir medidas para nutrição saudável e aleitamento precoce, incluindo a revisão do Programa Hora de Comer.
Estímulo à leitura como metodologia para melhorar o acesso à informação e a promoção à saúde.
Promover ações de saneamento básico e controle de zoonoses.
Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável;
Assumir a estratégia de saúde da família como estratégia prioritária para o fortalecimento da atenção básica, devendo seu
desenvolvimento considerar as diferenças loco-regionais.
Desenvolver ações de qualificação dos profissionais da atenção básica por meio de estratégias de educação permanente e de
oferta de cursos de especialização e residência multiprofissional e em medicina da família.
a) Ampliar e qualificar a estratégia de saúde da família no município de Florianópolis, com monitoramento e avaliação das
ações.
b) Garantir a infra-estrutura necessária e digna ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, dotando-as de recursos
materiais e humanos, equipamentos, insumos e infraestrutura física suficientes para o conjunto de ações propostas para esses
serviços.
Garantir o financiamento da Atenção Básica como responsabilidade das três esferas de gestão do SUS.
a) Aprimorar a inserção dos profissionais da Atenção Básica nas redes locais de saúde, por meio de vínculos de trabalho que
favoreçam o provimento e fixação dos profissionais. priorizando o concurso publico. (vide proposta posterior sobre
regularização do vínculo empregatício)
b) Implantar o processo de monitoramento, avaliação e auditoria da Atenção Básica nas três esferas de governo, com vistas à
qualificação da gestão descentralizada.
Apoiar diferentes modos de organização e fortalecimento da Atenção Básica que considere os princípios da estratégia de
Saúde da Família, respeitando as especificidades loco-regionais.
• Estabelecer interface entre o programa de saúde do trabalhador com os peritos do INSS para sensibilização da necessidade
de liberação do trabalho devido a causas relacionadas ao sofrimento psicológico.
• Plano de adequação de todas as Unidades Básicas de Saúde, tendo em vista todas as diretrizes do Ministério da saúde, para
garantir o acesso da população pactuado com os Conselhos Local e Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde e assinado
por ambos.

• Garantir espaço físico nas UBS para o desenvolvimento da Atenção Básica resolutiva; se necessário: construir, reformar e
equipar.
• Garantir o acesso pleno aos serviços de urgência/emergência, média e alta complexidade.
• Incluir no currículo dos cursos de graduação das universidades (relacionados à saúde) os temas que envolvem o Programa
de saúde da família
• Adequação do número de profissionais de equipes de saúde da família de acordo com os parâmetros do Ministério da saúde
e população cadastrada.
• Inclusão de outros profissionais às equipes de PSF (Serviço Social, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Farmácia, Terapia
ocupacional e Terapias alternativas)
• Regularizar o vínculo empregatício com o município de todos os profissionais da saúde nas formas previstas em lei,
priorizando profissionais com experiência e formação em Saúde Pública (Saúde Coletiva e Saúde da Família), e estabelecer o
Plano de Cargos, Carreiras e Salários.
• No caso dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, observar o previsto na Emenda
Constitucional n. 51 e a medida provisória n. 297.
• Estabelecimento de protocolos segundo educação continuada e permanente para garantia de tratamento adequado e
normatização do encaminhamento às especialidades.
• Normalização do quadro lotacional das ULS e do nível central que supra a demanda.
• Capacitação das diferentes categorias para desempenho da lógica do PSF (acolhimento, saúde bucal, urgência, mental e
outras linhas de cuidados)

PACTO EM DEFESA DO SUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Regulamentar e cumprir a Emenda Constitucional nº 29, nas três esferas de governo.
Estabelecer um percentual fixo do Governo Federal na Emenda Constitucional nº 29 para aplicação de recursos no SUS.
Incluir “Saúde Ocular” no Plano Municipal de Saúde, com planejamento, orçamento e financiamento, inclusive do FAEC,
pactuado nas 3 esferas de governo.
Priorizar o investimento dos recursos federais para as questões sociais, em especial na área da saúde.
Cobrar dos planos de saúde o valor dos procedimentos executados nos serviços públicos do SUS, em relação a atendimento de
usuários que possuam planos privados.
Inserir no texto da Emenda Constitucional nº 29 a criação de comissões no âmbito dos conselhos nacional, estaduais e
municipais de saúde, em parceria com a CIB e a CIT, para reavaliar e atualizar os percentuais mínimos estabelecidos, no
mínimo a cada 2 anos, conforme a necessidade de investimento nos diferentes níveis de complexidade dos serviços de saúde
oferecidos a população brasileira.
Realizar concurso público municipal para todas as categorias com plano de cargos, carreiras e salários, que valorize
condignamente todos os profissionais de saúde, equiparando os salários de acordo com o seu nível de formação: fundamental,
médio e superior. Vide consenso sobre o tema estabelecido na discussão do pacto pela vida.
Evitar a contratação terceirizada de profissionais e serviços de saúde, desde os vigias, auxiliares de serviços gerais, agentes
comunitários de saúde e agentes de endemias, até os profissionais de nível superior.
Regular e estruturar o trabalho das equipes de saúde da família, inclusive dos Agentes Comunitários e demais servidores da
Unidade Local de Saúde, a partir do planejamento local, executado, monitorado e reavaliado semestralmente, em
complementação ao SIAB, que serviria como base de dados para o planejamento, com representação da comunidade e o
exercício do controle social.
Garantir recursos financeiros para as atividades dos Conselhos Municipais e Locais de Saúde.
Os profissionais de saúde, de um modo geral, devem desenvolver parte de seu trabalho junto aos movimentos e entidades
sociais, de forma a permitir e incentivar a discussão dentro de um conceito ampliado de saúde.
Estabelecer como uma das atividades primordiais das equipes de saúde, articuladas com os conselhos municipais de saúde, o
estímulo à criação dos conselhos locais de saúde.
Estabelecer uma linha de financiamento para os municípios que consigam criar os conselhos locais de saúde em mais de 50%
de suas comunidades, devidamente credenciados junto ao Conselho Municipal de Saúde.
Elaborar um projeto de lei que permita a eleição do Presidente do Conselho Municipal de Saúde entre seus membros.
Estabelecer uma representatividade dos conselhos locais de saúde nos conselhos municipais de saúde, respeitando as
proporções legais entre a representatividade de usuários, gestores, prestadores e trabalhadores da saúde.
Recomendar a integração dos Conselhos Municipal e Estadual da Criança e do Adolescente.
Apoiar a formação e estruturação de novos conselhos locais de saúde e fortalecer os já existentes.
Repassar as cópias das atas das reuniões do Conselho Municipal de Saúde para os conselhos locais de saúde.
Repassar as propostas aprovadas nas conferências nacional, estaduais e municipais de saúde para os conselhos locais de
saúde, através dos respectivos conselhos municipais.
Apoiar financeiramente a participação de usuários, representantes formais no Conselho Municipal de Saúde, em encontros,
seminários, conferências, congressos, entre outros, subsidiados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Criar o cargo de Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde, sendo este um funcionário fixo do Conselho, admitido
através de concurso público, com o cumprimento de carga horária de 40 horas semanais.
Promover ampla divulgação da Cartilha dos Direitos dos Usuários do SUS entre os usuários e profissionais de saúde.
OBS: Considerar apenas as novas propostas incluídas pela discussão no grupo.

PACTO DE GESTÃO
1.

Estabelecer as diretrizes para a gestão do sus, com ênfase na Descentralização; Regionalização; Financiamento; Programação
Pactuada e Integrada; Regulação; Participação e Controle Social; Planejamento; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.
- Reitera a importância da participação e do controle social com o compromisso de apoio à sua qualificação.
- Explicita as diretrizes para o sistema de financiamento público tripartite: busca critérios de alocação eqüitativa dos recursos;
reforça os mecanismos de transferência fundo a fundo entre gestores; integra em grandes blocos o financiamento federal e
estabelece relações contratuais entre os entes federativos.

DIRETRIZES PARA A GESTÃO DO SUS – DESCENTRALIZAÇÃO
2.
3.
4.
5.

Ao Ministério da Saúde cabe propor políticas, participação no co-financiamento, cooperação técnica, avaliação, regulação,
controle e fiscalização, além da mediação de conflitos;
Descentralizar os processos administrativos relativos à gestão para as Comissões Intergestores Bipartite;
As deliberações das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite devem ser por consenso;
A Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da Saúde promoverão e apoiarão processo de qualificação permanente para
as Comissões Intergestores Bipartite;

REGIONALIZAÇÃO - DIRETRIZES
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

A Regionalização deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação
entre os gestores.
Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização são o Plano Diretor de Regionalização – PDR, o Plano Diretor de
Investimento – PDI e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI
O PDR deverá expressar o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em suas
diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal, objetivando a garantia do acesso, a promoção da equidade, a
garantia da integralidade da atenção, a qualificação do processo de descentralização e a racionalização de gastos e otimização
de recursos.
O PDI deve expressar os recursos de investimentos para atender as necessidades pactuadas no processo de planejamento
regional e estadual. No âmbito regional deve refletir as necessidades para se alcançar a suficiência na atenção básica e parte
da média complexidade da assistência, conforme desenho regional e na macroregião no que se refere à alta complexidade.
Deve contemplar também as necessidades da área da vigilância em saúde e ser desenvolvido de forma articulada com o
processo da PPI e do PDR.
Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja complexidade e contingente populacional
transcenda a escala local/municipal;
Garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais e promover a eqüidade, ampliando a visão nacional dos
problemas, associada à capacidade de diagnóstico e decisão loco-regional, que possibilite os meios adequados para a redução
das desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde existentes no país;
Garantir a integralidade na atenção a saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das
ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do
sistema;
Potencializar o processo de descentralização, fortalecendo estados e municípios para exercerem papel de gestores e para que
as demandas dos diferentes interesses loco-regionais possam ser organizadas e expressadas na região;
Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de saúde de abrangência
regional.

MECANISMOS DE GESTÃO REGIONAL
15. Os gestores de saúde da Região deverão constituir um espaço permanente de pactuação e co-gestão solidária e cooperativa
através de um Colegiado de Gestão Regional. A denominação e o funcionamento do Colegiado devem ser acordados na CIB;
16. O Colegiado de Gestão Regional se constitui num espaço de decisão através da identificação, definição de prioridades e de
pactuação de soluções para a organização de uma rede regional de ações e serviços de atenção à saúde, integrada e
resolutiva;
17. O Colegiado deve ser formado pelos gestores municipais de saúde do conjunto de municípios e por representantes do(s)
gestor(es) estadual(ais), sendo as suas decisões sempre por consenso, pressupondo o envolvimento e comprometimento do
conjunto de gestores com os compromissos pactuados.
18. O Colegiado deve instituir processo de planejamento regional, que defina as prioridades, as responsabilidades de cada ente, as
bases para a programação pactuada integrada da atenção a saúde, o desenho do processo regulatório, as estratégias de
qualificação do controle social, as linhas de investimento e o apoio para o processo de planejamento local.
19. a) O planejamento regional deverá expressar as responsabilidades dos gestores com a saúde da população do território e o
conjunto de objetivos e ações que contribuirão para a garantia do acesso e da integralidade da atenção, devendo as
prioridades e responsabilidades definidas regionalmente estar refletidas no plano de saúde de cada município e do estado.
b) Os colegiados de gestão regional deverão ser apoiados através de câmaras técnicas permanentes com critérios previamente
definidos que subsidiarão com informações e análises relevantes
ETAPAS DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO
20.
21.
22.
23.

Definição de Critérios para a composição da Região de Saúde, expressa no PDR:
Contigüidade entre os municípios;
Respeito à identidade expressa no cotidiano social, econômico e cultural;
Existência de infra-estrutura de transportes e de redes de comunicação, que permita o trânsito das pessoas entre os
municípios;
24. Existência de fluxos assistenciais que devem ser alterados, se necessário, para a organização da rede de atenção à saúde, e
que os fluxogramas sejam encaminhados as Unidades Básicas de Saúde no prazo máximo de 15 dias após sua definição;
25. Considerar a rede de ações e serviços de saúde, onde:
a) Todos os municípios se responsabilizam pela atenção básica e pelas ações básicas de vigilância em saúde;
b) O desenho da região propicia relativo grau de resolutividade àquele território, como a suficiência em Atenção Básica e parte
da Média Complexidade.
c) A suficiência está estabelecida ou a estratégia para alcançá-la está explicitada no planejamento regional, contendo, se
necessário, a definição dos investimentos.
d) O desenho considera os parâmetros de incorporação tecnológica que compatibilizem economia de escala com eqüidade no
acesso.
e) O desenho garante a integralidade da atenção e para isso as Regiões devem pactuar entre si arranjos inter-regionais, se
necessário com agregação de mais de uma região em uma macrorregião; o ponto de corte de média e alta-complexidade na
região ou na macroregião deve ser pactuado na CIB, a partir da realidade de cada estado.

CONSTITUIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL.
26. A constituição do colegiado de gestão regional deve assegurar a presença de todos os gestores de saúde dos municípios que
compõem a Região e da representação estadual.
27. Nas CIB regionais constituídas por representação, quando não for possível a imediata incorporação de todos os gestores de
saúde dos municípios da Região de saúde, deve ser pactuado um cronograma de adequação, com o menor prazo possível,
para a inclusão de todos os gestores nos respectivos colegiados de gestão regionais;
28. a) Constituir uma estrutura de apoio ao colegiado, através de câmara técnica e eventualmente, grupos de trabalho formados
com técnicos dos municípios e do estado;
b) Estabelecer uma agenda regular de reuniões;
29. O funcionamento do Colegiado deve ser organizado de modo a exercer as funções de:
a) - Instituir um processo dinâmico de planejamento regional;
b) - Atualizar e acompanhar a programação pactuada integrada de atenção em saúde;
c) - Desenhar o processo regulatório, com definição de fluxos e protocolos;
d) - Priorizar linhas de investimento;
e) - Estimular estratégias de qualificação do controle social;
f) - Apoiar o processo de planejamento local;
g) Constituir um processo dinâmico de avaliação e monitoramento regional;
h) - Divulgação das atas das reuniões do Colegiado no site das Secretarias envolvidas.;
RECONHECIMENTO DAS REGIÕES
- As Regiões Intramunicipais deverão ser reconhecidas como tal, não precisando ser homologadas pelas Comissões Intergestores.
- As Regiões Intra-estaduais deverão ser reconhecidas nas Comissões Intergestores Bipartite e encaminhadas para conhecimento e
acompanhamento do MS.
- As Regiões Interestaduais deverão ser reconhecidas nas respectivas Comissões Intergestores Bipartite e encaminhadas para
homologação da Comissão Intergestores Tripartite.
- As Regiões Fronteiriças deverão ser reconhecidas nas respectivas Comissões Intergestores Bipartite e encaminhadas para
homologação na Comissão Intergestores Tripartite.
- O desenho das Regiões intra e interestaduais deve ser submetida à aprovação pelos respectivos Conselhos Estaduais de Saúde.
NOVAS PROPOSTAS
Moção pela implementação e fiscalização do cumprimento da PEC 29.

FINANCIAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
1.

São princípios gerais do financiamento para o Sistema Único de Saúde: Responsabilidade das três esferas de gestão – União,
Estados e Municípios pelo financiamento do Sistema Único de Saúde;
2. Redução das iniqüidades macrorregionais, estaduais e regionais, a ser contemplada na metodologia de alocação de recursos,
considerando também as dimensões étnico-racial e social;
3. Repasse fundo a fundo, definido como modalidade preferencial de transferência de recursos entre os gestores;
4. Financiamento de custeio com recursos federais constituído, organizados e transferidos em blocos de recursos;
5. O uso dos recursos federais para o custeio fica restrito a cada bloco, atendendo as especificidades previstas nos mesmos,
conforme regulamentação específica;
6. As bases de cálculo que formam cada Bloco e os montantes financeiros destinados para os Estados, Municípios e Distrito
Federal devem compor memórias de cálculo, para fins de histórico e monitoramento.
Os blocos de financiamento para o custeio são:
• - Atenção básica
• - Atenção de média e alta complexidade
• - Vigilância em Saúde
• - Assistência Farmacêutica
• - Gestão do SUS
7. O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, sendo que os recursos federais
comporão o Bloco Financeiro da Atenção Básica dividido em dois componentes: Piso da Atenção Básica e Piso da Atenção
Básica Variável e seus valores serão estabelecidos em Portaria específica, com memórias de cálculo anexas.
• O Piso de Atenção Básica - PAB consiste em um montante de recursos financeiros, que agregam as estratégias destinadas ao
custeio de ações de atenção básica à saúde;
• Os recursos financeiros do PAB serão transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde
aos Fundos de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal.
8. O Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável consiste em um montante financeiro destinado ao custeio de estratégias
específicas desenvolvidas no âmbito da Atenção Básica em Saúde.
• O PAB Variável passa a ser composto pelo financiamento das seguintes estratégias: Saúde da Família; Agentes Comunitários
de Saúde; Saúde Bucal; Compensação de especificidades regionais. Fator de incentivo da Atenção Básica aos Povos
Indígenas;Incentivo à Saúde no Sistema Penitenciário
• Os recursos do PAB Variável serão transferidos ao Município que aderir e implementar as estratégias específicas a que se
destina e a utilização desses recursos deve estar definida e avaliada no Plano Municipal de Saúde;
9. O PAB Variável da Assistência Farmacêutica e da Vigilância em Saúde passam a compor os seus Blocos de Financiamento
respectivos.
Compensação de Especificidades Regionais é um montante financeiro igual a 5% do valor mínimo do PAB fixo multiplicado pela
população do Estado, para que as CIBs definam a utilização do recurso de acordo com as especificidades estaduais, podendo incluir
sazonalidade, migrações, dificuldade de fixação de profissionais, IDH, indicadores de resultados. Os critérios definidos devem ser
informados ao plenário da CIT.

FINANCIAMENTO PARA A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Os recursos correspondentes ao financiamento dos procedimentos relativos à média e alta complexidade em saúde compõem o
Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
• Os recursos destinados ao custeio dos procedimentos pagos atualmente através do Fundo de Ações Estratégicas e
Compensação – FAEC serão incorporados ao Limite Financeiro de cada Estado, Município e do Distrito Federal, conforme
pactuação entre os gestores.
• O Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC se destina, assim, ao custeio de procedimentos, conforme detalhado
a seguir:
• Procedimentos regulados pela CNRAC – Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade;
• Transplantes;
• Ações Estratégicas Emergenciais, de caráter temporário, implementadas com prazo pré-definido;
• Novos procedimentos: cobertura financeira de aproximadamente seis meses, quando da inclusão de novos procedimentos,
sem correlação à tabela vigente, até a formação de série histórica para a devida agregação ao MAC.
Bloco de financiamento para a Vigilância em Saúde
• Os recursos financeiros correspondentes às ações de Vigilância em Saúde comporão o Limite Financeiro de Vigilância em
Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito Federal e representam o agrupamento das ações da Vigilância Epidemiológica,
Ambiental e Sanitária;
• O Limite Financeiro da Vigilância em Saúde é composto por dois componentes: da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em
Saúde e o componente da Vigilância Sanitária em Saúde;
• O financiamento para as ações de vigilância sanitária deve consolidar a reversão do modelo de pagamento por procedimento,
oferecendo cobertura para o custeio de ações coletivas visando garantir o controle de riscos sanitários inerentes ao objeto de
ação, avançando em ações de regulação, controle e avaliação de produtos e serviços associados ao conjunto das atividades.
• O Limite Financeiro de Vigilância em Saúde será transferido em parcelas mensais e o valor da transferência mensal para cada
um dos Estados, Municípios e Distrito Federal, bem como o Limite Financeiro respectivo será estabelecido em Portaria
específica e detalhará os diferentes componentes que o formam, com memórias de cálculo anexas.
• Comporão ainda, o bloco do financiamento da Vigilância em Saúde – Sub-bloco Vigilância Epidemiológica, os recursos que se
destinam às seguintes finalidades, com repasses específicos:
• Fortalecimento da Gestão da Vigilância em Saúde em Estados e Municípios (VIGISUS II)
• Campanhas de Vacinação
• Incentivo do Programa DST/AIDS
Bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica
• A Assistência Farmacêutica será financiada pelos três gestores do SUS devendo agregar a aquisição de medicamentos e
insumos e a organização das ações de assistência farmacêutica necessárias, de acordo com a organização de serviços de
saúde.
• O Bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica se organiza em três componentes: Básico, Estratégico e Medicamentos
de Dispensação Excepcional.
• O Componente Básico da Assistência Farmacêutica consiste em financiamento para ações de assistência farmacêutica na
atenção básica em saúde e para agravos e programas de saúde específicos, inseridos na rede de cuidados da atenção básica,
sendo de responsabilidade dos três gestores do SUS.
O Componente Básico é composto de uma Parte Fixa e de uma Parte Variável, sendo:
• Parte Fixa: valor com base per capita para ações de assistência farmacêutica para a Atenção Básica, transferido Municípios,
Distrito Federal e Estados, conforme pactuação nas CIB e com contrapartida financeira dos estados e dos municípios.
• Parte Variável: valor com base per capita para ações de assistência farmacêutica dos Programas de Hipertensão e Diabetes,
exceto insulina; Asma e Rinite; Saúde Mental; Saúde da Mulher; Alimentação e Nutrição e Combate ao Tabagismo.
• A parte variável do Componente Básico será transferida ao município ou estado, conforme pactuação na CIB, à medida que
este implementa e organiza os serviços previstos pelos Programas específicos.
• O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica consiste em financiamento para ações de assistência farmacêutica de
programas estratégicos.
• O financiamento e o fornecimento de medicamentos, produtos e insumos para os Programas Estratégicos são de
responsabilidade do Ministério da Saúde e reúne:
• Controle de Endemias: Tuberculose, Hanseníase, Malária e Leischmaniose, Chagas e outras doenças endêmicas de
abrangência nacional ou regional;
• Programa de DST/AIDS (anti-retrovirais);
• Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados;
• Imunobiológicos;
• Insulina
O Ministério da Saúde repassará aos Estados, mensalmente, valores financeiros apurados em encontro de contas trimestrais,
de acordo com as informações encaminhadas pelos Estados, com base nas emissões das Autorizações para Pagamento de Alto
Custo – APAC.
• O Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional será readequado através de pactuação entre os gestores do
SUS, das diretrizes para definição de política para medicamentos de dispensação excepcional.
• As Diretrizes a serem pactuadas na CIT, deverão nortear-se pelas seguintes proposições:
- Definição de critérios para inclusão e exclusão de medicamentos e CID na Tabela de Procedimentos, com base nos protocolos
clínicos e nas diretrizes terapêuticas.
- Definição de percentual para o co-financiamento entre gestor federal e gestor estadual;
- Revisão periódica de valores da tabela;
- Forma de aquisição e execução financeira, considerando-se os princípios da descentralização e economia de escala.
Bloco de financiamento para a Gestão do Sistema Único de Saúde
- O financiamento para a gestão destina-se ao custeio de ações específicas relacionadas com a organização dos serviços de
saúde, acesso da população e aplicação dos recursos financeiros do SUS.
- O financiamento deverá apoiar iniciativas de fortalecimento da gestão, sendo composto pelos seguintes sub-blocos:
- Regulação, controle, avaliação e auditoria

Planejamento e Orçamento
Programação
Regionalização
Participação e Controle Social
Gestão do Trabalho
Educação em Saúde
Incentivo à Implementação de políticas específicas
Os recursos referentes a este Bloco serão transferidos fundo a fundo e regulamentados por portaria específica.
16. Financiamento para Investimentos
• Os recursos financeiros de investimento devem ser alocados com vistas á superação das desigualdades de acesso e à
garantia da integralidade da atenção à saúde.
• Os investimentos deverão priorizar a recuperação, a re-adequação e a expansão da rede física de saúde e a constituição dos
espaços de regulação.
• Os projetos de investimento apresentados para o Ministério da Saúde deverão ser aprovados nos respectivos Conselhos de
Saúde e na CIB, devendo refletir uma prioridade regional.
• São eixos prioritários para aplicação de recursos de investimentos:
• Estímulo à Regionalização - Deverão ser priorizados projetos de investimentos que fortaleçam a regionalização do SUS, com
base nas estratégicas nacionais e estaduais, considerando os PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado) atualizados, o
mapeamento atualizado da distribuição e oferta de serviços de saúde em cada espaço regional e parâmetros de incorporação
tecnológica que compatibilizem economia de escala e de escopo com eqüidade no acesso.
• Investimentos para a Atenção Básica - recursos para investimentos na rede básica de serviços, destinados conforme
disponibilidade orçamentária, transferidos fundo a fundo para municípios que apresentarem projetos selecionados de acordo
com critérios pactuados na Comissão Intergestores Tripartite.
-

PLANEJAMENTO NO SUS: O TRABALHO COM O PLANEJAMENTO NO SUS - DIRETRIZES
17.

O processo de planejamento no âmbito do SUS deve ser desenvolvido de forma articulada, integrada e solidária entre as três
esferas de gestão. Essa forma de atuação representará o Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde baseado nas
responsabilidades de cada esfera de gestão, com definição de objetivos e conferindo direcionalidade ao processo de gestão do
SUS, compreendendo nesse sistema o monitoramento e avaliação.
• Este sistema de planejamento pressupõe que cada esfera de gestão realize o seu planejamento, articulando-se de forma a
fortalecer e consolidar os objetivos e diretrizes do SUS, contemplando as peculiaridades, necessidades e realidades de saúde
locorregionais.
• Como parte integrante do ciclo de gestão, o sistema de planejamento buscará, de forma tripartite, a pactuação de bases
funcionais do planejamento, monitoramento e avaliação do SUS, bem como promoverá a participação social e a integração
intra e intersetorial, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
• No cumprimento da responsabilidade de coordenar o processo de planejamento se levará em conta as diversidades
existentes nas três esferas de governo, de modo a contribuir para a consolidação do SUS e para a resolubilidade e qualidade,
tanto da sua gestão, quanto das ações e serviços prestados à população brasileira.
18. Objetivos do Sistema de Planejamento do SUS:
• Pactuar diretrizes gerais para o processo de planejamento no âmbito do SUS e o elenco dos instrumentos a serem adotados
pelas três esferas de gestão;
• Formular metodologias e modelos básicos dos instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação que traduzam as
diretrizes do SUS, com capacidade de adaptação às particularidades de cada esfera administrativa;
• Promover a análise e a formulação de propostas destinadas a adequar o arcabouço legal no tocante ao planejamento no
SUS;
• Implementar e difundir uma cultura de planejamento que integre e qualifique as ações do SUS entre as três esferas de
governo e subsidiar a tomada de decisão por parte de seus gestores;
• Desenvolver e implementar uma rede de cooperação entre os três entes federados, que permita um amplo compartilhamento
de informações e experiências;
• Promover a institucionalização e fortalecer as áreas de planejamento no âmbito do SUS, nas três esferas de governo, com
vistas a legitimá-lo como instrumento estratégico de gestão do SUS;
• Apoiar e participar da avaliação periódica relativa à situação de saúde da população e ao funcionamento do SUS, provendo os
gestores de informações que permitam o seu aperfeiçoamento e ou redirecionamento;
• Promover a capacitação contínua dos profissionais que atuam no contexto do planejamento no SUS;
• Promover a eficiência dos processos compartilhados de planejamento e a eficácia dos resultados, bem como da participação
social nestes processos;
• Promover a integração do processo de planejamento e orçamento no âmbito do SUS, bem como a sua intersetorialidade, de
forma articulada com as diversas etapas do ciclo de planejamento;
• Monitorar e avaliar o processo de planejamento, as ações implementadas e os resultados alcançados, de modo a fortalecer o
planejamento e a contribuir para a transparência do processo de gestão do SUS
PONTOS DE PACTUAÇÃO PRIORIZADOS PARA O PLANEJAMENTO
19.

Considerando a conceituação, caracterização e objetivos preconizados para o sistema de planejamento do SUS, configuram-se
como pontos essenciais de pactuação:
• Adoção das necessidades de saúde da população como critério para o processo de planejamento no âmbito do SUS;
• Integração dos instrumentos de planejamento, tanto no contexto de cada esfera de gestão, quanto do SUS como um todo;
• Institucionalização e fortalecimento do Sistema de Planejamento do SUS, com adoção do processo planejamento, neste
incluído o monitoramento e a avaliação, como instrumento estratégico de gestão do SUS;
• Revisão e adoção de um elenco de instrumentos de planejamento – tais como planos, relatórios, programações – a serem
adotados pelas três esferas de gestão, com adequação dos instrumentos legais do SUS no tocante a este processo e
instrumentos dele resultantes;
• Cooperação entre as três esferas de gestão para o fortalecimento e a eqüidade no processo de planejamento no SUS.

PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DA ATENÇÃO EM SAÚDE – PPI
20.

A PPI é um processo que visa definir a programação das ações de saúde em cada território e nortear a alocação dos recursos
financeiros para saúde a partir de critérios e parâmetros pactuados entre os gestores.
• A PPI deve explicitar os pactos de referencia entre municípios, gerando a parcela de recursos destinados à própria população
e à população referenciada.

PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DA ATENÇÃO EM SAÚDE – PPI - DIRETRIZES
21.

A programação deve estar inserida no processo de planejamento e deve considerar as prioridades definidas nos planos de
saúde em cada esfera de gestão;
• Os gestores estaduais e municipais possuem flexibilidade na definição de parâmetros e prioridades que irão orientar a
programação, ressalvados os parâmetros pactuados nacional e estadualmente.
• A programação é realizada prioritariamente, por áreas de atuação a partir das ações básicas de saúde para compor o rol de
ações de maior complexidade;
• A tabela unificada de procedimentos deve orientar a programação das ações que não estão organizadas por áreas de
atuação, considerando seus níveis de agregação, para formar as aberturas programáticas;
• A programação da assistência devera buscar a integração com a programação da vigilância em saúde;
• Os recursos financeiros das três esferas de governo devem ser visualizados na programação.
• O processo de programação deve contribuir para a garantia de acesso aos serviços de saúde, subsidiando o processo
regulatório da assistência;
• A programação deve ser realizada a cada gestão, revisada periodicamente e sempre que necessário, em decorrência de
alterações de fluxo no atendimento ao usuário; de oferta de serviços; na tabela de procedimentos; e no teto financeiro,
dentre outras.
• A programação pactuada e integrada deve subsidiar a programação física financeira dos estabelecimentos de saúde.
• A programação pactuada e integrada deve guardar relação com o desenho da regionalização naquele estado.

REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE E REGULAÇÃO ASSISTENCIAL
22.

Regulação da Atenção à Saúde - tem como objeto a produção de todas as ações diretas e finais de atenção à saúde, dirigida
aos prestadores de serviços de saúde, públicos e privados. As ações da Regulação da Atenção à Saúde compreendem a
Contratação, a Regulação do Acesso à Assistência ou Regulação Assistencial, o Controle Assistencial, a Avaliação da Atenção à
Saúde, a Auditoria Assistencial e as regulamentações da Vigilância Epidemiológica e Sanitária.
• Contratação - o conjunto de atos que envolvem desde a habilitação dos serviços/prestadores até a formalização do contrato
na sua forma jurídica.
• Regulação do Acesso à Assistência ou Regulação Assistencial - conjunto de relações, saberes, tecnologias e ações que
intermedeiam a demanda dos usuários por serviços de saúde e o acesso a estes.
• Complexos Reguladores - uma das estratégias de Regulação Assistencial, consistindo na articulação e integração de Centrais
de Atenção Pré-hospitalar e Urgências, Centrais de Internação, Centrais de Consultas e Exames, Protocolos Assistenciais com
a contratação, controle assistencial e avaliação, assim como com outras funções da gestão como programação e
regionalização. Os complexos reguladores podem ter abrangência intra-municipal, municipal, micro ou macro regional,
estadual ou nacional, devendo esta abrangência e respectiva gestão, serem pactuadas em processo democrático e solidário,
entre as três esferas de gestão do SUS.
• Auditoria Assistencial ou clínica – processo regular que visa aferir e induzir qualidade do atendimento amparada em
procedimentos, protocolos e instruções de trabalho normatizados e pactuados. Deve acompanhar e analisar criticamente os
históricos clínicos com vistas a verificar a execução dos procedimentos e realçar as não conformidades.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO PROCESSO DE REGULAÇÃO:
23.
24.

Cada prestador responde apenas a um gestor;
A regulação dos prestadores de serviços deve ser preferencialmente do município conforme desenho da rede da assistência
pactuado na CIB, observado o Termo de Compromisso de Gestão do Pacto e os seguintes princípios:
• da descentralização, municipalização e comando único;
• da busca da escala adequada e da qualidade;
• considerar a complexidade da rede de serviços locais;
• considerar a efetiva capacidade de regulação;
• considerar o desenho da rede estadual da assistência;
• a primazia do interesse e da satisfação do usuário do SUS.
25. A regulação das referencias intermunicipais é responsabilidade do gestor estadual, expressa na coordenação do processo de
construção da programação pactuada e integrada da atenção em saúde, do processo de regionalização, do desenho das redes;
• A operação dos complexos reguladores no que se refere a referencia intermunicipal deve ser pactuada na CIB, podendo ser
operada nos seguintes modos:
• Pelo gestor estadual que se relacionará com a central municipal que faz a gestão do prestador.
• Pelo gestor estadual que se relacionará diretamente com o prestador quando este estiver sob gestão estadual.
• Pelo gestor municipal com co-gestão do estado e representação dos municípios da região;
• Modelos que diferem do item ‘d’ acima devem ser pactuados pela CIB e homologados na CIT.
26. São metas para este Pacto, no prazo de um ano:
• Contratualização de todos os prestadores de serviço;
• Colocação de todos os leitos e serviços ambulatoriais contratualizados sob regulação;
• Extinção do pagamento dos serviços dos profissionais médicos por meio do código 7.

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
27.

A participação social no SUS é um princípio doutrinário e está assegurado na Constituição e nas Leis Orgânicas da Saúde
(8080/90 e 8142/90), e é parte fundamental deste pacto.
28. As ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, dentro deste pacto são:
• Apoiar os conselhos de saúde, as conferências de saúde e os movimentos sociais que atuam no campo da saúde, com vistas
ao seu fortalecimento para que os mesmos possam exercer plenamente os seus papéis;
• Apoiar o processo de formação dos conselheiros;
• Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde;
• Apoiar os processos de educação popular em saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS;
• Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias nos estados e municípios, com vistas ao fortalecimento da gestão
estratégica do SUS;
• Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS e na discussão do pacto
GESTÃO DO TRABALHO - DIRETRIZ
29.

As diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS são as seguintes:
• A política de recursos humanos para o SUS é um eixo estruturante e deve buscar a valorização do trabalho e dos
trabalhadores de saúde, o tratamento dos conflitos, a humanização das relações de trabalho;
• Estados, Municípios e União são entes autônomos para suprir suas necessidades de manutenção e expansão dos seus
próprios quadros de trabalhadores de saúde;
• O Ministério da Saúde deve formular diretrizes de cooperação técnica para a gestão do trabalho no SUS;
• Desenvolver, pelas três esferas de gestão, estudos quanto às estratégias e financiamento tripartite de política de reposição
da força de trabalho descentralizada;
• As Diretrizes para Planos de Cargos e Carreira do SUS devem ser um instrumento que visa regular as relações de trabalho e o
desenvolvimento do trabalhador, bem como a consolidação da carreira como instrumento estratégico para a política de
recursos humanos no Sistema;
• Promover relações de trabalho que obedeçam a exigências do princípio de legalidade da ação do Estado e de proteção dos
direitos associados ao trabalho;
• Desenvolver ações voltadas para a adoção de vínculos de trabalho que garantam os direitos sociais e previdenciários dos
trabalhadores de saúde, promovendo ações de adequação de vínculos, onde for necessário, nas três esferas de governo, com
o apoio técnico e financeiro aos Municípios, pelos Estados e União, conforme legislação vigente;
• Os atores sociais envolvidos no desejo de consolidação dos SUS atuarão solidariamente na busca do cumprimento deste item,
observadas as responsabilidades legais de cada segmento;
• Estimular processos de negociação entre gestores e trabalhadores através da instalação de Mesas de Negociação junto às
esferas de gestão estaduais e municipais do SUS;
• As Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde devem envidar esforços para a criação ou fortalecimento de estruturas de
Recursos Humanos, objetivando cumprir um papel indutor de mudanças, tanto no campo da gestão do trabalho, quanto no
campo da educação na saúde;
30. Serão priorizados os seguintes componentes na estruturação da Gestão do Trabalho no SUS:
• Estruturação da Gestão do Trabalho no SUS - Esse componente trata das necessidades exigidas para a estruturação da área
de Gestão do Trabalho integrado pelos seguintes eixos: base jurídico-legal; atribuições específicas; estrutura e
dimensionamento organizacional e estrutura física e equipamentos. Serão priorizados para este Componente, Estados,
Capitais, Distrito Federal e nos Municípios com mais de 500 empregos públicos, desde que possuam ou venham a criar
setores de Gestão do Trabalho e da Educação nas secretarias estaduais e municipais de saúde;
• Capacitação de Recursos Humanos para a Gestão do Trabalho no SUS - Esse componente trata da qualificação dos gestores
e técnicos na perspectiva do fortalecimento da gestão do trabalho em saúde. Estão previstos, para seu desenvolvimento, a
elaboração de material didático e a realização de oficinas, cursos presenciais ou à distância, por meio das estruturas
formadoras existentes;
• Sistema Gerencial de Informações - Esse componente propõe proceder à análise de sistemas de informação existentes e
desenvolver componentes de otimização e implantação de sistema informatizado que subsidie a tomada de decisão na área
de Gestão do Trabalho.

EDUCAÇÃO NA SAÚDE AS DIRETRIZES PARA O TRABALHO NA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
1. Avançar na implementação da Política Nacional de Educação Permanente por meio da compreensão dos conceitos de formação
e educação permanente para adequá-los às distintas lógicas e especificidades;
2. Considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação, valorização, motivação e desenvolvimento
dos trabalhadores para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas de ensinoaprendizagem inovadoras, entre outras coisas;
3. Considerar a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde uma estratégia do SUS para a formação e o
desenvolvimento de trabalhadores para o setor, tendo como orientação os princípios da educação permanente;
4. Assumir o compromisso de discutir e avaliar os processos e desdobramentos da implementação da Política Nacional de
Educação Permanente para ajustes necessários, atualizando-a conforme as experiências de implementação, assegurando a
inserção dos municípios e estados neste processo;
5. Buscar a revisão da normatização vigente que institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, contemplando a
conseqüente e efetiva descentralização das atividades de planejamento, monitoramento, avaliação e execução orçamentária da
Educação Permanente para o trabalho no SUS;
6. Centrar, o planejamento, programação e acompanhamento das atividades educativas e conseqüentes alocações de recursos na
lógica de fortalecimento e qualificação do SUS e atendimento das necessidades sociais em saúde;
7. Considerar que a proposição de ações para formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde para atender às
necessidades do SUS deve ser produto de cooperação técnica, articulação e diálogo entre os gestores das três esferas de
governo, as instituições de ensino, os serviços e controle social e podem contemplar ações no campo da formação e do
trabalho.

8. Organizar coletivos que comissão de planejamento com participação dos trabalhadores, gestores, controle social que produza
produzam um plano de educação permanente para os profissionais de saúde e usuários de Florianópolis, com a participação de
trabalhadores, gestores e controle social.
RESPONSABILIDADES GERAIS DA GESTÃO DO SUS - MUNICÍPIOS
9. Todo município é responsável pela integralidade da atenção à saúde da sua população, exercendo essa responsabilidade de
forma solidária com o estado e a união;
Todo município deve:
- garantir a integralidade das ações de saúde prestadas de forma interdisciplinar, por meio da abordagem integral e contínua
do indivíduo no seu contexto familiar, social e do trabalho; englobando atividades de promoção da saúde, prevenção de
riscos, danos e agravos; ações de assistência, assegurando o acesso ao atendimento às urgências;
- promover a eqüidade na atenção à saúde, considerando as diferenças individuais e de grupos populacionais, por meio da
adequação da oferta às necessidades como princípio de justiça social, e ampliação do acesso de populações em situação de
desigualdade, respeitadas as diversidades locais;
- participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde;
- assumir a gestão e executar as ações de atenção básica, incluindo as ações de promoção e proteção, no seu território;
- assumir integralmente a gerência de toda a rede pública de serviços de atenção básica, englobando as unidades próprias e
as transferidas pelo estado ou pela união;
- com apoio dos estados, identificar as necessidades da população do seu território, fazer um reconhecimento das iniqüidades,
oportunidades e recursos;
- desenvolver, a partir da identificação das necessidades, um processo de planejamento, regulação, programação pactuada e
integrada da atenção à saúde, monitoramento e avaliação;
- formular e implementar políticas para áreas prioritárias, conforme definido nas diferentes instâncias de pactuação;
- organizar o acesso a serviços de saúde resolutivos e de qualidade na atenção básica, viabilizando o planejamento, a
programação pactuada e integrada da atenção à saúde e a atenção à saúde no seu território, explicitando a
responsabilidade, o compromisso e o vínculo do serviço e equipe de saúde com a população do seu território, desenhando a
rede de atenção e promovendo a humanização do atendimento;
- organizar e pactuar o acesso a ações e serviços de atenção especializada a partir das necessidades da atenção básica,
configurando a rede de atenção, por meio dos processos de integração e articulação dos serviços de atenção básica com os
demais níveis do sistema, com base no processo da programação pactuada e integrada da atenção à saúde;
- pactuar e fazer o acompanhamento da referência da atenção que ocorre fora do seu território, em cooperação com o estado,
Distrito Federal e com os demais municípios envolvidos no âmbito regional e estadual, conforme a programação pactuada e
integrada da atenção à saúde;
- garantir estas referências de acordo com a programação pactuada e integrada da atenção à saúde, quando dispõe de
serviços de referência intermunicipal;
- garantir a estrutura física necessária para a realização das ações de atenção básica, de acordo com as normas técnicas
vigentes;
- promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir, em conjunto com as demais esferas de governo, o acesso da
população aos medicamentos cuja dispensação esteja sob sua responsabilidade, promovendo seu uso racional, observadas as
normas vigentes e pactuações estabelecidas;
- assumir a gestão e execução das ações de vigilância em saúde realizadas no âmbito local, compreendendo as ações de
vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, de acordo com as normas vigentes e pactuações estabelecidas;
- elaborar, pactuar e implantar a política de promoção da saúde, considerando as diretrizes estabelecidas no âmbito nacional.
RESPONSABILIDADES NA REGIONALIZAÇÃO - MUNICÍPIOS
10. contribuir para a constituição e fortalecimento do processo de regionalização solidária e cooperativa, assumindo os
compromissos pactuados;
- participar da constituição da regionalização, disponibilizando de forma cooperativa os recursos humanos, tecnológicos e
financeiros, conforme pactuação estabelecida;
- participar dos colegiados de gestão regionais, cumprindo suas obrigações técnicas e financeiras. Nas CIB regionais
constituídas por representação, quando não for possível a imediata incorporação de todos os gestores de saúde dos
municípios da região de saúde, deve-se pactuar um cronograma de adequação, no menor prazo possível, para a inclusão de
todos os municípios nos respectivos colegiados de gestão regionais.
- participar dos projetos prioritários das regiões de saúde, conforme definido no plano municipal de saúde, no plano diretor de
regionalização, no planejamento regional e no plano regional de investimento,;aprovado através resolução pelo Conselho
Municipal de Saúde;
- A responsabilidade a seguir será atribuída de acordo com o pactuado e/ou com a complexidade da rede de serviços localizada
no território municipal
- Executar as ações de referência regional sob sua responsabilidade em conformidade com a programação pactuada e
integrada da atenção à saúde acordada nos colegiados de gestão regionais.
RESPONSABILIDADES NO PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO MUNICÍPIOS
11. Todo município deve:
- formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo permanente de planejamento participativo e integrado, de base local e
ascendente, orientado por problemas e necessidades em saúde, com a constituição de ações para a promoção, a proteção, a
recuperação e a reabilitação em saúde, construindo nesse processo o plano de saúde e submetendo-o à apreciação e
discussão pelo Conselho Local de Saúde com posterior aprovação do Conselho Municipal de Saúde correspondente;
- formular, no plano municipal de saúde, a política municipal de atenção em saúde, incluindo ações intersetoriais voltadas para
a promoção da saúde;
- elaborar relatório de gestão anual, a ser apresentado e submetido à aprovação do Conselho de Saúde correspondente;
- operar os sistemas de informação referentes à atenção básica, conforme normas do Ministério da Saúde, e alimentar
regularmente os bancos de dados nacionais, assumindo a responsabilidade pela gestão, no nível local, dos sistemas de
informação: Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação – SINAN, Sistema de Informação do Programa Nacional de

-

Imunizações - SI-PNI, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC, Sistema de Informação Ambulatorial - SIA e
Cadastro Nacional de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde – CNES; e quando couber, os sistemas: Sistema de
Informação Hospitalar – SIH e Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, bem como de outros sistemas que venham a
ser introduzidos;
assumir a responsabilidade pela coordenação e execução das atividades de informação, educação e comunicação, no âmbito
local;
elaborar a programação da atenção à saúde, incluída a assistência e vigilância em saúde, em conformidade com o plano
municipal de saúde, no âmbito da Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde;
A responsabilidade a seguir será atribuída de acordo com o pactuado e/ou com a complexidade da rede de serviços localizada
no território municipal
Gerir os sistemas de informação epidemiológica e sanitária, bem como assegurar a divulgação de informações e análises.

RESPONSABILIDADES NA REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA - MUNICÍPIOS
12. Todo município deve:
- monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros provenientes de transferência regular e automática (fundo a fundo)
e por convênios;
- realizar a identificação dos usuários do SUS, com vistas à vinculação de clientela e à sistematização da oferta dos serviços;
- monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde, realizadas em seu território, por intermédio de indicadores de
desempenho, envolvendo aspectos epidemiológicos e operacionais;
- manter atualizado o Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde no seu território, segundo
normas do Ministério da Saúde;
- adotar e adequar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais e
estaduais;
- adotar e adequar protocolos de regulação de acesso, em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais, estaduais e
regionais;
- controlar a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a programação pactuada e integrada da atenção
à saúde, procedendo à solicitação e/ou autorização prévia, quando couber;
- As responsabilidades a seguir serão atribuídas de acordo com o pactuado e/ou com a complexidade da rede de serviços
localizada no território municipal
- Definir a programação físico-financeira por estabelecimento de saúde; observar as normas vigentes de solicitação e
autorização dos procedimentos hospitalares e ambulatoriais; processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios e
contratados e realizar o pagamento dos prestadores de serviços;
- Operar o complexo regulador dos serviços presentes no seu território, de acordo com a pactuação estabelecida, realizando a
co-gestão com o Estado e outros Municípios, das referências intermunicipais.
- Executar o controle do acesso do seu munícipe aos leitos disponíveis, às consultas, terapias e exames especializados,
disponíveis no seu território, que pode ser feito por meio de centrais de regulação;
- Planejar e executar a regulação médica da atenção pré-hospitalar às urgências, conforme normas vigentes e pactuações
estabelecidas;
- Elaborar contratos com os prestadores de acordo com a política nacional de contratação de serviços de saúde e em
conformidade com o planejamento e a programação pactuada e integrada da atenção à saúde;
- Monitorar e fiscalizar os contratos e convênios com prestadores contratados e conveniados, bem como das unidades
públicas;
- Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cada estabelecimento por meio das ações de controle e
avaliação hospitalar e ambulatorial;
- Monitorar e fiscalizar e o cumprimento dos critérios nacionais, estaduais e municipais de credenciamento de serviços;
- Implementar a avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos de saúde, por meio de análise de dados e indicadores e
verificação de padrões de conformidade;
- Implementar a auditoria sobre toda a produção de serviços de saúde, públicos e privados, sob sua gestão, tomando como
referência as ações previstas no plano municipal de saúde e em articulação com as ações de controle, avaliação e regulação
assistencial;
- Realizar auditoria assistencial da produção de serviços de saúde, públicos e privados, sob sua gestão;
- Elaborar normas técnicas, complementares às das esferas estadual e federal, para o seu território.
RESPONSABILIDADES NA GESTÃO DO TRABALHO - MUNICÍPÍOS
13. Todo município deve:
- promover e desenvolver políticas de gestão do trabalho, considerando os princípios da humanização, da participação e da
democratização das relações de trabalho;
- adotar vínculos de trabalho que garantam os direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores de saúde na sua esfera de
gestão e de serviços, promovendo ações de adequação de vínculos, onde for necessário, conforme legislação vigente;
- As responsabilidades a seguir serão atribuídas de acordo com o pactuado e/ou com a complexidade da rede de serviços
localizada no território municipal
- Estabelecer, sempre que possível, espaços de negociação permanente entre trabalhadores e gestores;
- Desenvolver estudos e propor estratégias e financiamento tripartite com vistas à adoção de política referente aos recursos
humanos descentralizados;
- Elaborar e implementar e/ou reformular Planos de Cargos e Salários no âmbito da gestão local de acordo com as diretrizes
nacionais para Planos de Carreiras, Cargos e Salários para o SUS – PCCS/SUS, quando da elaboração, implementação e/ou
reformulação de Planos de Cargos e Salários no âmbito da gestão local;
- Implementar e pactuar diretrizes para políticas de educação e gestão do trabalho que favoreçam o provimento e a fixação de
trabalhadores de saúde, no âmbito municipal, notadamente em regiões onde a restrição de oferta afeta diretamente a
implantação de ações estratégicas para a atenção básica.

RESPONSABILIDADES NA EDUCAÇÃO NA SAÚDE - MUNICÍPIOS
14. Todo município deve:
- formular e promover a gestão da educação permanente em saúde e processos relativos à mesma, orientados pela
integralidade da atenção à saúde, criando quando for o caso, estruturas de coordenação e de execução da política de
formação e desenvolvimento, participando no seu financiamento;
- promover diretamente ou em cooperação com o estado, com os municípios da sua região e com a união, processos
conjuntos de educação permanente em saúde;
- apoiar e promover a aproximação dos movimentos de educação popular em saúde na formação dos profissionais de saúde,
em consonância com as necessidades sociais em saúde;
- incentivar junto à rede de ensino, no âmbito municipal, a realização de ações educativas e de conhecimento do SUS;
- As responsabilidades a seguir serão atribuídas de acordo com o pactuado e/ou com a complexidade da rede de serviços
localizada no território municipal
- Articular e cooperar com a construção e implementação de iniciativas políticas e práticas para a mudança na graduação das
profissões de saúde, de acordo com as diretrizes do SUS;
- Promover e articular junto às Escolas Técnicas de Saúde uma nova orientação para a formação de profissionais técnicos para
o SUS, diversificando os campos de aprendizagem;
RESPONSABILIDADES NA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL - MUNICÍPIOS
15. Todo município deve:
- apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS;
- prover as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, que
deverá ser organizado em conformidade com a legislação vigente;
- organizar e prover as condições necessárias à realização de Conferências Municipais de Saúde;
- estimular o processo de discussão e controle social no espaço regional;
- apoiar o processo de formação dos conselheiros de saúde;
- promover ações de informação e conhecimento acerca do SUS, junto à população em geral;
- Apoiar os processos de educação popular em saúde, com vistas ao fortalecimento da participação social do SUS;
- A responsabilidade a seguir será atribuída de acordo com o pactuado e/ou com a complexidade da rede de serviços localizada
no território municipal
- Implementar ouvidoria municipal com vistas ao fortalecimento da gestão estratégica do SUS, conforme diretrizes nacionais.
- Envolver o gestor e o Conselho Municipal de Saúde para prover condições materiais e físicas para a implementação de
Conselhos Locais de Saúde.
IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PACTOS PELA VIDA E DE GESTÃO - MUNICÍPIOS
16. A implantação dos Pactos pela Vida e de Gestão, enseja uma revisão normativa em várias áreas que serão regulamentadas em
portarias específicas, pactuadas na CIT.
17. Fica definido o Termo de Compromisso de Gestão, Federal, Estadual, do DF e Municipal, como o documento de formalização
deste Pacto nas suas dimensões Pela Vida e de Gestão.
18. O Termo de Compromisso de Gestão, a ser regulamentado em normatização específica, contém as metas e objetivos do Pacto
pela Vida, referidas no item I deste documento; as responsabilidades e atribuições de cada gestor, constantes do item III e os
indicadores de monitoramento.
19. Os Termos de Compromisso de Gestão devem ser aprovados nos respectivos Conselhos de Saúde.
20. Nos Termos de Compromisso de Gestão Estadual e Municipal, podem ser acrescentadas as metas municipais, regionais e
estaduais, conforme pactuação;
21. Anualmente, no mês de março, devem ser revistas as metas, os objetivos e os indicadores do Termo de Compromisso de
Gestão.
22. O Termo de Compromisso de Gestão substitui o atual processo de habilitação, conforme detalhamento em portaria específica.
23. Fica extinto o processo de habilitação para estados e municípios, conforme estabelecido na NOB SUS 01/– 96 e na NOAS SUS
2002.
24. Ficam mantidas, até a assinatura do Termo de Compromisso de Gestão constante nas Diretrizes Operacionais do Pacto pela
Saúde 2006, as mesmas prerrogativas e responsabilidades dos municípios e estados que estão habilitados em Gestão Plena do
Sistema, conforme estabelecido na Norma Operacional Básica - NOB SUS 01/96 e na Norma Operacional da Assistência à
Saúde - NOAS SUS 2002.
PROCESSO DE MONITORAMENTO – DIRETRIZES PARA OS MUNICÍPIOS
25. Ser um processo permanente, de cada ente com relação ao seu próprio âmbito, dos estados com relação aos municípios do
seu território, dos municípios com relação ao estado, dos municípios e estado com relação à União e da união com relação aos
estados, municípios e Distrito Federal;
26. Ser orientado pelos indicadores, objetivos, metas e responsabilidades que compõem o respectivo Termo de Compromisso de
Gestão;
27. Estabelecer um processo de monitoramento dos cronogramas pactuados nas situações onde o município, estado e DF não
tenham condições de assumir plenamente suas responsabilidades no momento da assinatura do Termo de Compromisso de
Gestão;
28. Desenvolver ações de apoio para a qualificação do processo de gestão.
29. A operacionalização do processo de monitoramento deve ser objeto de regulamentação específica em cada esfera de governo,
considerando as pactuações realizadas.

DIREÇÃO E ARTICULAÇÃO DO SUS - MUNICÍPIOS
30. A direção do SUS, em cada esfera de governo, é composta pelo órgão setorial do poder executivo e pelo respectivo Conselho
de Saúde, nos termos das Leis Nº 8.080/90 e Nº 8.142/1990.
31. O processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do Sistema, ocorre, preferencialmente, em dois colegiados
de negociação: a Comissão Intergestores Tripartite - CIT e a Comissão Intergestores Bipartite - CIB, que pactuarão sobre a
organização, direção e gestão da saúde.
32. A CIT é composta, paritariamente, por representação do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde CONASS e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS, sendo um espaço tripartite para a
elaboração de propostas para a implantação e operacionalização do SUS.
33. A CIB, composta igualmente de forma paritária, é integrada por representação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do
Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) ou órgão equivalente é a instância privilegiada de negociação
e decisão quanto aos aspectos operacionais do SUS. Um dos representantes dos municípios é, necessariamente, o Secretário
de Saúde da Capital. Como parte do processo de constituição das regiões de saúde devem ser constituídos Colegiados de
Gestão Regionais.
34. A definição sobre o número de membros de cada CIB deve considerar as diferentes situações de cada estado, como número
de municípios, número de regiões de saúde, buscando a maior representatividade possível.
35. As decisões da CIB e CIT serão tomadas sempre por consenso.
36. As conclusões das negociações pactuadas na CIT e na CIB serão formalizadas em ato próprio do gestor respectivo.
As decisões das Comissões Intergestores que versarem sobre matéria da esfera de competência dos Conselhos de Saúde deverão
ser submetidas à apreciação do Conselho respectivo.

SÍNTESE DAS PROPOSTAS ENCAMINHADAS PELAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE
ADEQUAÇÃO FÍSICA EM UNIDADES DE SAÚDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Construção das Unidades Locais de Saúde nos bairros: Sambaqui, Vargem Pequena e Vargem Grande ;
Adequação/Manutenção da área física das ULS, com a criação de áreas de estacionamento e muros. Estruturar nas ULS
espaço para ações de educação em saúde;
Readequação das ULS: Ratones, Jurerê, Ponta das Canas e Santo Antonio de Lisboa;
Construção de áreas de lazer nos bairros, com implantação de ciclovias e praças de esportes, reativação das já existentes.
Revitalização e adequação das calçadas que oferecem riscos para idosos, crianças e deficientes físicos;
Construção de uma nova ULS na região norte do bairro Saco Grande, que atenderia os moradores do Loteamento João
Gonzaga da Costa e do início do Cacupé principalmente;
Constituir a ULS de Coqueiros objetivando diminuir a demanda nas unidades de Abraão e Vila Aparecida, já que ambos são
locais de usuários;
Criar unidades de saúde maiores e melhor estruturadas visando atender a população das áreas de risco, carentes quanto às
necessidades de saúde;
Ativação da Policlínica do Continente;
Necessidade de construção de nova unidade de saúde no Jardim Atlântico;
Climatização das unidades de saúde;
Criar um ambiente de acolhimento nas unidades por meio da aquisição de brinquedos;
Ampliação da unidade de saúde do Abraão;
Otimização do espaço físico da unidade atual do Campeche e imediata construção da nova unidade de saúde do Campeche;
Implantação de Pronto Atendimento (PA) 24 hs na área da ULS Fazenda do Rio Tavares;
Implantação imediata de, no mínimo, um Núcleo de Saúde Integral na Região Sul;
Mudança do Pronto Atendimento para local onde hoje abriga a ULS Canasvieiras, desde que ocorra a construção dos CS de
Canasvieiras e Vargem do Bom Jesus;
Necessidade de mais vagas nas creches públicas.

AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS
18. Realização de Concurso Público Municipal para todas as categorias com plano de cargos e salários, que valorizem
condignamente todos os profissionais da saúde, equiparando os salários de acordo com o seu nível de formação, fundamental,
médio e superior;
19. Gratificação adotada no Programa Saúde da Família para os agentes Comunitários de Saúde;
20. Capacitação dos profissionais e realização de Vasectomias e Laqueaduras;
21. Educação permanente dos profissionais da rede;
22. Munir a ULS com: Auxiliar Administrativo, Atendente de Consultório Dentário, Recepcionista e Vigia;
23. Qualificação dos ACS para digitação dos cadastros;
24. Capacitação dos profissionais da rede básica e da rede básica e da rede de saúde mental (educação permanente);
25. Concursos públicos específicos para o campo da saúde mental – já provado na câmara municipal;
26. Necessidade de treinamentos das Equipes do Programa Saúde da Família para os Agentes Comunitários de Saúde;
27. Atendimento de emergências psiquiátricas através de Pronto Atendimento, por equipe técnica devidamente capacitada;
28. Ampliação e adequação das equipes de PSF, com a contratação de, no mínimo, mais uma equipe;
29. Implantar uma equipe ampliada composta por Assistente Social, Farmacêutico, Psicólogo, Nutricionista e Dentista para cada
equipe de saúde da família e contratar um Fisioterapeuta para cada duas equipes de saúde da família;
30. ,Garantia de equipe volante para substituição de funcionários em férias ou licença;
31. Humanização do atendimento/acolhimento;
32. Melhoria no atendimento aos idosos;
33. Atendimento odontológico de emergência;
34. Cadastramento de toda comunidade;
35. Mais rapidez na marcação das consultas especializadas e exames de alço custo – bem como de procedimento cirúrgico –
Coleta de exames na ULS;

36. Garantir a atualização do cadastro populacional da área de abrangência das ULS;
37. Garantir um número de profissionais e equipes de saúde da família de acordo com os parâmetros do Ministério da Saúde e
população cadastrada;
38. Atendimento odontológico em período integral e ampliado, com pactuação com Centro de Especialidades Odontológicas (CEO);
39. Fim imediato da fila de espera e das fichas de atendimento;
40. Implantação do 3º turno na ULS Campeche;
41. Expansão do atendimento infantil nas referências regionais de saúde (atenção básica);
42. Falta de uma triagem para encaminhamentos de pacientes para a média e alta complexidade para otimização de recursos.
A GESTÃO DO TRABALHO
43. Revisão das áreas Territorialização do PSF;
44. Reestruturação do PSF e Saúde Bucal;
45. Inclusão de outros profissionais das áreas de Assistência Social, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Pedagogia,
Farmácia/Bioquímica na equipe do PSF;
46. Inclusão de Psicólogos e Assistentes Sociais na equipe básica de PSF;
47. Reunião de planejamento semanal das Equipes de Saúde da Família;
48. Imediata adequação, pelo município, à Portaria GM/MS 648;
49. Informatização das ULS;
50. Garantia de materiais e medicamentos em quantidade suficiente para o atendimento à população com qualidade;
51. Planejamento dos recursos materiais (medicamentos, equipamentos e insumos);
52. Assegurar o fornecimento de medicações – psico-fármacos;
53. Garantia da disponibilidade do acesso aos medicamentos da farmácia básica e visibilidade da lista destes medicamentos;
54. Exigir do CMS a fiscalização da distribuição dos medicamentos para as ULS;
55. Falta de vários medicamentos, especialmente de uso contínuo e falta de recursos materiais vários. Soluções: Previsão de
medicamentos de uso contínuo (Observar o uso de medicamentos fornecidos na rede de Florianópolis por pessoas de outros
municípios). Encaminhamento: local, regional, municipal;
56. Planejamento de ressuprimento de materiais (limpeza), medicações;
57. Falta de transporte para pacientes com dificuldade de locomoção;
58. Falta equipar unidades de saúde;
59. Adoção de uma rotina municipal de fornecimento de medicamentos excepcionais, no prazo máximo de 30 dias;
60. Carro em período integral para visita domiciliar;
61. Ações de saneamento básico e controle de zoonoses;
62. Implantação imediata das especialidades de Pediatria, Ginecologia e Gerontologia;
63. Garantia de acesso à exames e consultas especializadas. Os exames e encaminhamentos devem considerar a proporção da
população da área de abrangência;
64. Aumentar a cota de exames e consultas especializadas;
65. Organizar Central de Marcação de Consultas Especializadas e Exames. Há déficit de vagas para várias especialidades:
ortopedia, oftalmologia, fisioterapia, dermatologia, neurologia, pequenas cirurgias, ultrassonografia, dentre outras. Ambos os
problemas tem encaminhamento municipal;
66. Trabalhar adequadamente referência e contra-referência;
67. Criação de residências terapêuticas regionalizadas;
68. Prioridade em ações de saneamento:
69. Preservação total do Aqüífero dos Ingleses com a melhoria de qualidade e fluoretação da água de abastecimento público;
70. Incentivo a projetos para incremento da renda familiar, habitação, educação, alimentação, meio-ambiente saudável, recursos
sustentáveis, equidade e justiça social;
71. Necessidades de trabalhos de planejamento familiar direcionado à adolescentes;
72. Orientações para a comunidade quanto ao ESF. Área de abrangência;
73. Integração entre Conselho Municipal e Estadual da Criança e Adolescente;
74. Apoio à formação e estruturação de Conselhos Locais de Saúde (assessoria);
75. Falta de segurança pública para trabalhadores nas unidades de saúde
76. Inclusão de educação em saúde continuada no processo pedagógico e projeto pedagógico com abordagem dos pais,
especialmente para os adolescentes;
77. Reestruturação do Programa Hora de Comer;
78. Aplicação imediata da racionalidade da integralidade, com participação de equipes multiprofissionais;
79. Implantação do serviço SAMU, na ULS Fazenda do Rio Tavares;
80. Divulgação do trabalho dos ACS;
81. Apoio à participação de usuários em encontros, seminários, conferências, congressos entre outros, subsidiados pela Secretaria
Municipal de Saúde;
82. Implantação imediata das terapias naturais como alternativa para o usuário do SUS. Os profissionais das terapias naturais
podem ser contratados mediante apresentação de certificados de habilitação para tais práticas, conforme regulamentado pela
Portaria 971, do SUS de 04/05/2006;

SAÚDE MENTAL
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Criação de um Centro de Convivência para os usuários da rede de saúde mental, principalmente dos CAPS;
Concessão de gratuidade no transporte coletivo da capital aos usuários em tratamento na rede de saúde mental;
Transparência dos gestores municipais sobre a prestação de contas acerca da utilização dos recursos em saúde mental;
Articulação SAMU/Saúde Mental;
Auxílio combustível para todos os profissionais da rede de saúde mental sem discriminação;
Planejamento em saúde mental com a participação dos atores do campo da saúde mental;
Criação do cargo de Coordenação em Saúde Mental do município, cujo ocupante seja eleito em comum acordo com os
profissionais, usuários e familiares de saúde mental;
90. Garantir a consonância de atenção à saúde mental com os princípios do processo de Reforma Psiquiátrica;

91. Que a associação dos usuários exerça o controle social através da criação do Conselho Gestor nos serviços de saúde mental;
92. Inclusão dos CAPS no sistema de marcação de consultas;
93. Leitos de internação para saúde mental nos hospitais gerais e infantil da rede pública;
94. Criação de dois (2) CAPS que atendam álcool e drogas adultos;
95. Sensibilização entre os médicos da perícia do INSS, no sentido de capacita-los sobre o processo de sofrimento dos transtornos
mentais;
CONTROLE SOCIAL
96. Atualização do site do Conselho Municipal de Saúde;
97. Apoio logístico aos Conselhos Locais de Saúde.

SINTESE DAS PROPOSTAS ENCAMINHADAS NA ETAPA COMPLEMENTAR DA CONFERÊNCIA
PROPOSTAS - Eixo Temático I – Desafios para a efetivação do direito humano à saúde no Século XXI:
Estado, Sociedade e Padrões de Desenvolvimento;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Estimular a implantação da Gestão Plena da Atenção à Saúde no Município de Florianópolis, responsabilizando-se não somente
pela atenção básica, mas também pela média e alta complexidade.
Implantar mecanismos e instrumentos e condições de trabalho que sejam capazes de promover equidade na valorização do
trabalho e dos trabalhadores da saúde para o Sistema Único de Saúde.
Fomentar meios que assegurem uso racional e o acesso a água limpa, filtrada e fluoretada em todo o Município.
Garantir a informatização dos serviços de saúde como estratégia de ampliar, aperfeiçoar e qualificar o processo de trabalho.
Promover Políticas de saúde e assistência efetiva aos idosos, com prioridade para os mais dependentes, com ênfase na saúde
clínica, física, psíquica, bucal e assistência social.
Fortalecimento da Assistência Farmacêutica Municipal por meio de concurso público, suficientes para cobrir todas as unidades
de saúde em cumprimento a Lei Federal 5991/73, bem como pela criação do cargo de auxiliar de farmácia no quadro de
servidores públicos municipais
Garantir a implantação do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador – CEREST de Florianópolis, com unidade
especializada de retaguarda para as ações de saúde dos trabalhadores do SUS.
Garantir o desenvolvimento das ações da saúde do trabalhador previstas no plano de saúde do trabalhador, aprovado pelo
Conselho Municipal de Saúde e Ministério da Saúde;
Viabilizar a estruturação de um sistema de coleta de exames nas Unidades Locais de Saúde de forma contínua e implantar um
sistema de apoio e diagnóstico para a rede municipal de saúde;
Promover por meio de concurso público, a contratação de assistentes sociais, farmacêuticos psicólogos, nutricionistas,
pedagogos e fisioterapeutas para as equipes de saúde da família;
Ampliar as equipes de trabalho com realização de concurso público que atenda aos diversos níveis de atenção e garanta a
interdisciplinaridade e a integralidade no cuidado.
Promover a qualidade de vida através das ampliações das áreas e espaços coletivos de convívio, lazer e atividades físicas, por
meio da articulação intersetorial.
Garantir a implantação do saneamento básico para todo o Município com água tratada em todos os locais, para que não falte
água em nenhuma região da cidade; com tratamento de esgoto que funcione de modo a proteger o cultivo de moluscos, o
ecoturismo em nossos mangues proteger da poluição crescente de um sistema precário que despeja os detritos diretamente
nos córregos da ilha e no mar.
Financiamento adequado das 3 esferas de Governo; Comprometimento do Governo na implantação e implementação do SUS,
de modo a garantir os serviços e benefícios de qualidade a toda a população, como direito universal e dever do Estado.
Ampliação dos CAPS AD, Adulto e Infantil respeitando a proximidade territorial, proporcionalidade da demanda, densidade
populacional.
Ampliar as Equipes de Saúde da Família com a realização de concurso público, considerando a pós-graduação/ residência em
Saúde da Família, saúde publica e/ou saúde coletiva como requisito ao ingresso ao serviço publico.

PROPOSTAS - Eixo Temático II - Políticas públicas para a saúde e qualidade de vida: o SUS na
Seguridade Social e o Pacto pela Saúde:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Construir uma política de Estado em saúde e educação, na perspectiva da criação de uma carreira única aos profissionais e
trabalhadores do SUS.
Manter a integridade das Políticas Públicas para os interesses da população e não apenas limitados aos interesses corporativos.
Manter e ampliar os programas de Residência Médica e Multiprofissional, vislumbrando a qualificação multiprofissional e
interdisciplinar nos diversos níveis de atenção, a fim de suprir as demandas sociais da população.
As Políticas Públicas devem promover maior divulgação, através de campanhas, como Saúde Bucal, práticas de atividades
físicas, além de uma nutrição adequada. Com qualidade de vida (saúde) diminuirá conseqüentemente a demanda nos postos
de saúde.
Exigir do Congresso Nacional a regulamentação imediata da emenda constitucional nº 29.
Definir estabelecimento da regulamentação do plano de cargos e salários (PCCS) dos trabalhadores do SUS. (item 18)
Que a CPMF seja extinta ou revertida para área da Saúde conforme a sua criação original sem detrimento aos demais
financiamentos do SUS.
Estabelecer uma Política de Formação de Docentes com o objetivo de auxiliar nas mudanças no processo pedagógico de
futuros trabalhadores e profissionais na sociedade brasileira, através da articulação de políticas de saúde e educação.
Promover a formação dos Agentes Comunitários de Saúde, bem como Agentes de Endemias e Equipe de Redução de Danos
respeitando a vivência oriunda da prática do trabalho e tornando-o objeto do seu próprio processo de desenvolvimento, por
intermédio dos princípios que regem o SUS.

10. Reforçar a parceria entre trabalhadores e usuários, como forma de garantir o vínculo e o aprendizado, no cotidiano do trabalho
em saúde, valorizando a prática da escuta humanizada.
11. Estimular a realização de permuta de conhecimento entre o universo científico e popular/empírico.
12. Promover políticas que assegurem o acesso à alimentação saudável, com qualidade, e em dose adequada e permanente.
13. Otimizar o limite de verbas ao gestor municipal de forma a otimizar o cuidado em saúde da população adstrita.
14. Investimento em recursos humanos e infra-estrutura dos serviços, através da aquisição de equipamentos adequados, e
treinamento para manejo desses equipamentos, com manutenção periódica, e área física adequada à receptividade
humanizada aos usuários.
15. Estudar / Avaliar o impacto da Lei de responsabilidade fiscal na implementação de recursos humanos pelos municípios na
estratégia de saúde da família e demais categorias profissionais que atuam na atenção à saúde, de forma a garantir um
quantitativo adequado de recursos humanos para propiciar uma atenção de qualidade à população.
16. Definir as possibilidades de destinação dos gastos realizados com os recursos oriundos da emenda constitucional 29,
juntamente com a participação do controle social no planejamento, e fiscalização do investimento destes, de modo a garantir a
aplicação dos recursos de outros setores para execução dos serviços públicos que interferem na saúde da população, mas que
não são de responsabilidade financeira do setor saúde.
17. Garantir à presença e ampliação dos processos de educação permanente oferecendo formação aos servidores, orientando a
promoção da saúde, humanização, integralidade, resolutividade, a todos os níveis de formação (médio fundamental e
superior);
18. Garantir condições para a articulação com as universidades para a melhoria na formação para a saúde (Graduação e PósGraduação).
19. Garantir atenção à saúde humanizada e integrada entre os diversos níveis (básico, médio e de alta complexidade), através da
plena gestão do Sistema Municipal de Saúde.
20. Garantir a compra dos insumos necessários para prática da homeopatia, acupuntura, e outras práticas complementares pela
Secretaria Municipal de Saúde visando o acesso e integralidade.
21. Garantir o acesso descentralizado aos medicamentos essenciais e a coleta de exames laboratoriais.
22. Garantir condições para a articulação com as universidades para a melhoria na formação para a saúde (Graduação e PósGraduação).
23. Garantir atenção à saúde humanizada e integrada entre os diversos níveis (básico, médio e de alta complexidade), através da
plena gestão do Sistema Municipal de Saúde.
24. Garantir a compra dos insumos necessários para prática da homeopatia, acupuntura, e outras práticas complementares pela
Secretaria Municipal de Saúde visando o acesso e integralidade.
25. Garantir o acesso descentralizado aos medicamentos essenciais e a coleta de exames laboratoriais.

PROPOSTAS: Eixo Temático III - A participação da sociedade na efetivação do direito humano à saúde.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Garantir que a formação de trabalhadores em saúde seja regida pela ética e moral, e seja problematizadora por meio de uma
qualificação crítica, analítica, política e prepositiva orientada para o trabalho no SUS e seus princípios.
Disponibilizar recursos financeiros para transportes dos representantes de comunidades a fim de participar das conferências de
saúde.
Incentivar a participação de trabalhadores e usuários nos espaços do controle social, através da divulgação das instâncias de
participação comunitária.
Que a sociedade tenha uma participação mais ativa nas Políticas Públicas de Saúde.
Viabilizar e estimular a luta por um SUS que seja implantado na íntegra, de acordo com a legislação e demanda da realidade
social.
Garantir o financiamento contínuo das Residências Multiprofissionais por parte do Ministério da Saúde.
Readequar e ampliar os espaços de convivência gratuitos existentes nas comunidades, a fim de potencializar as relações
sociais e ações de promoção à saúde das mesmas.
Viabilizar o controle social do centro de referencia regional em saúde do trabalhador – CEREST/Florianópolis – garantindo o
apoio a Comissão Intersetorial de Saúde do tTabalhador – CIST, e a convocação periódica das reuniões como prevê a
legislação do SUS para esta área.
Efetivar a articulação entre as diversas instâncias do controle social, ampliando seus espaços e tornando as ações do conselho
municipal de saúde intersetorial.
Garantir e incentivar a participação dos trabalhadores da saúde e usuários no controle social através de: - realização préconferências em dias e horários possíveis a população (finais de semana). O mesmo para as Conferências de Saúde;
Garantir a preservação de áreas verdes, crescimento ordenado da cidade com fiscalização eficiente por parte de órgãos
públicos. Punição devida aos infratores evitando a degradação do mangue, da fauna e flora e em áreas de preservação
ambiental. Ampliar os espaços verdes nas áreas urbanas; revitalizar áreas comprometidas através da articulação intersetorial.
Maior divulgação dos serviços e benefícios da área da saúde à população e aos usuários; Maior controle social da sociedade
civil, propiciando a participação nos espaços legítimos. Conselhos, fóruns, conferências e outros.
Realização da Conferencia Municipal de Saúde Mental, com a estadual e nacional; Assessoria técnica e apoio logístico da SMS
aos conselhos locais de saúde.
Incentivo e apoio ao orçamento participativo como forma da população interferir no direcionamento dos recursos.
Articular os fóruns de saúde ao Plano Diretor Participativo. Garantir a acessibilidade à informação necessária à gestão
participativa do segmento usuário e trabalhadores da saúde
Acatar e cumprir as deliberações nas conferências conforme aprovado pelo conselho municipal de saúde

CARTA DE FLORIANÓPOLIS
“EM DEFESA DO SUS: UM PACTO PELA INTEGRALIDADE”

A VII Conferência Municipal de Saúde de Florianópolis deliberou as seguintes diretrizes para o “Pacto pela
Vida 2006”:
INTEGRALIDADE - um pacto só tem sentido se for favorável às partes que o assinam. O “pacto pela
vida 2006” precisa ser integral e garantir todos os recursos necessários para a atenção à saúde, tanto na
básica, média e alta complexidade, como na integralidade dos demais fatores que apresentam riscos à
saúde humana.
HUMANIZAÇÃO - o atendimento digno a quem sofre precisa ser respeitado por todos. O “pacto pela
saúde 2006” deve defender a humanização como um princípio de cada ação pactuada. Deve também
incluir a humanização como um dos princípios do SUS.
TRABALHO DÍGNO - o SUS se faz com os seus trabalhadores. Sem eles nenhum recurso seria
suficiente. O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos e Remunerações e o Concurso Público devem ser
IMEDIATAMENTE REGULAMENTADOS. SAÚDE só será uma questão de Estado quando todos os seus
Agentes Públicos, servidores públicos da saúde, estiverem legalmente e dignamente vinculados ao Estado
na esfera dos Municípios, dos Estados e da União.
GESTÃO PÚBLICA PACTUADA, TÉCNICA E RESPONSÁVEL o serviço público precisa de gestão
técnica e responsável de tal forma que a corrupção e os desvios não diminuam os recursos das ações e
serviços de saúde. A Gestão Pública na saúde deve ser técnica, responsável, transparente, democrática e
com Controle Social.
FINANCIAMENTO a regulamentação da Emenda 29 deve ser imediata, inclusive no que diz respeito aos
limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. O financiamento da saúde precisa dar conta
de toda complexidade das ações, serviços e remunerações.
EM 15/07/06 - DELEGADOS E OBSERVADORES PRESENTES

Florianópolis, 10 de setembro de 2007
DR. VALDIR JOSÉ FERREIRA

Coordenador da VII Conferência Municipal de Saúde
Florianópolis/SC

