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1 – INTRODUÇÃO 
 
 

O Plano Municipal de Saúde de Florianópolis, gestão 2002-2005, dá continuidade aos 
esforços empreendidos na gestão anterior em direção à consolidação do Sistema Único de 
Saúde, engajado nas diretrizes políticas oriundas da Constituição Federal Brasileira de 
1988. 

Este trabalho, em desenvolvimento desde o 2º semestre de 2001, encontra-se 
organizado com o objetivo de cumprir os preceitos legais da Norma Operacional Básica de 
1996 (NOB/96) e da Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS 01/02) de 2002, 
instrumentos que orientam a marcha do SUS – Sistema Único de Saúde - em todo o Brasil.  

Por outro lado, este documento constitui também um compromisso com o processo de 
planejamento estratégico implantado entre 2000 e 2001 nesta Secretaria, assumindo o 
propósito da gestão municipal em desenvolver um corpo técnico capaz de exercer uma 
prática profissional direcionada aos verdadeiros objetivos institucionais e considerando não 
só as informações de saúde, mas a ampla realidade na qual se insere, ou seja, a história, a 
cultura e o estilo de vida de sua população. 

Assim, mais do que representar o documento formal exigido pelas cláusulas 
conveniais com o Sistema Único de Saúde – SUS, é um documento cuja função é a de 
nortear as ações de saúde, destinando-se ao uso interno de todos os setores da Secretaria 
de Saúde do Município de Florianópolis (SMS).  

O Plano Municipal de Saúde é ainda um instrumento dirigido à apreciação e 
acompanhamento por parte do Controle Social no âmbito do município, através do CMS - 
Conselho Municipal de Saúde e de suas unidades desdobradas, os CLS – Conselhos 
Locais de Saúde - em atividade. 

Neste quadriênio, as ações e serviços de saúde deverão passar por modificações 
relevantes por influência destes dois processos: o planejamento estratégico no âmbito 
interno municipal e os produtos derivados da NOAS, nas suas duas versões de 01/01 e 
01/02, no âmbito nacional do SUS, entre os quais um dos mais importantes é o Plano 
Diretor de Regionalização, que reestrutura os serviços de saúde de modo regionalizado e 
hierarquizado. 

Novos instrumentos e métodos vêm sendo propostos, principalmente voltados à área 
de acompanhamento e avaliação do SUS, resultantes do permanente movimento de 
pactuação entre os três níveis de assistência (Ministério da Saúde, Secretarias de Estado 
da Saúde e Secretarias Municipais de Saúde). Desta forma foram pactuadas as 
programações através da PPI/2001 e PPI/2002, foram elaboradas as Agendas de Saúde do 
município, 2001 e 2002, e presentemente apresentamos o Plano Municipal de Saúde 
buscando a consonância entre estes instrumentos e entre estes e os objetivos da gestão 
municipal.  

No último quadriênio, no plano institucional municipal, outras mudanças também se 
processaram. Durante a gestão anterior, em março de 2001, a SMS – Secretaria Municipal 
de Saúde foi reformulada em sua estrutura, pelo desmembramento entre o setor saúde e o 
setor de habitação e desenvolvimento social, criando-se duas novas secretarias.  

Esta nova secretaria, a SMS, administrada pela mesma gestão do período 1997-2000, 
segue assim coerentemente com as diretrizes manifestadas no compromisso anterior, além 
de investir em novas prioridades decorrentes de necessidades mais atuais. Assim, o Plano 
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em questão retrata avanços obtidos no trabalho realizado na última gestão, como também 
apresenta novas estratégias de operacionalização em torno destes.  

Um novo tipo de atuação por parte do controle social, mais especificamente por parte 
de algumas comissões do Conselho Municipal de Saúde, também contribuiu para que o 
Plano adquirisse um maior caráter participativo em seus resultados. Embora o processo 
tenha demandado maior tempo para análise e aprovação junto ao Conselho Municipal de 
Saúde significa, por outro lado, um maior avanço quanto a articulação do planejamento da 
gestão  e  os interlocutores da expectativa da população florianopolitana no campo da 
saúde. É possível afirmar que também foi gerado um vínculo mais estreito entre técnicos e 
conselheiros de saúde, esperando-se que este se amplie e aprofunde no decorrer do 
processo de implantação das ações aqui planejadas. 

Julgamos ter sido possível, neste período de dois anos, construir um documento 
suficientemente debatido tanto com o grupo técnico da SMS como com os conselheiros de 
saúde, permitindo a produção de um documento mais apto à divulgação e orientação sobre 
questões de interesse do SUS.  Por esta razão e pela primeira vez, o Plano Municipal de 
saúde é reproduzido em quantidade para ser divulgado junto aos diferentes segmentos 
técnicos e às unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, bem como junto aos 
órgãos de controle social do município, justamente com a intenção de colaborar com o 
aprimoramento da cidadania, elemento primordial para a construção de uma Florianópolis 
saudável. 

Como meio de facilitar seu manuseio, o Plano Municipal de Saúde está composto por 
dois capítulos: após a introdução, o primeiro capítulo apresenta um amplo Diagnóstico de 
Situação, onde são apresentados e analisados os dados e indicadores de saúde, sociais e 
de serviços disponíveis.   

O segundo capítulo apresenta os compromissos de gestão para o quadriênio, 
baseados em dois movimentos: um deles ascendente, partindo das prioridades definidas 
pelo longo processo de planejamento estratégico e o segundo descendente, absorvendo as 
novas orientações provenientes da nova fase de organização gerencial do SUS, divulgados 
pela NOAS, a exemplo dos indicadores pactuados, suas metas e programação 
estabelecida para o ano 2003. Como se sabe, a Agenda de Saúde, os indicadores, as 
metas e a programação física e orçamentária devem ser negociados e estabelecidos 
anualmente, evoluindo-se para um processo mais democrático e flexível de ajustes à 
realidade. 
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2. OBJETIVOS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 

2.1. OBJETIVO GERAL 
  

Cumprir os dispositivos legais inscritos nas Leis de n.º 8080/90 e 8142/90, e no 
conjunto de orientações contido na NOAS 01/02 que expressa  os meios direcionados à 
materialização dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; também tem a 
intenção de contribuir para a concretização do conceito de cidade saudável através da 
reorganização dos serviços e do gerenciamento em saúde  no município de Florianópolis. 
 
 

 
2.2. - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Levantar e analisar os dados disponíveis relacionados com a situação de saúde e de 

serviços no município; 
 
• Descrever e analisar a situação gerencial no âmbito dos Serviços Municipais de 

Saúde; 
 
• Manifestar as diretrizes políticas assumidas pelo Sistema Único de Saúde -SUS - e os 

instrumentos que orientam o acompanhamento das ações de saúde para os próximos 
anos; 

 
• Descrever a proposta de gestão, divulgando os compromissos e prioridades definidos 

pelo processo de planejamento estratégico no setor saúde; 
 
• Divulgar os indicadores, as metas e a programação prevista para a gestão no ano 

2002-2003 através do instrumento unificador de Planejamento estratégico da SMS. 
 
• Oferecer ao conjunto de profissionais e aos representantes do controle social do 

SUS/Florianópolis, uma base norteadora de orientação tanto para execução como 
para o acompanhamento das ações e serviços de saúde; 
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CAPÍTULO I 
 

 
 

 
 
 
 

O DIAGNÓSTICO 
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3 – O DIAGNÓSTICO 
 
 

 
3.1 – ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

Taxa Média de Crescimento Populacional 
 

 

Conceitualmente, a taxa de crescimento é o percentual médio de incremento anual de 
uma população e indica a intensidade anual de crescimento da população em determinado 
período. Essa intensidade é influenciada pela natalidade, mortalidade e migrações 
ocorridas. Seus usos mais comuns segundo indicação do IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística tem sido para: 

§ Realizar estimativas e projeções populacionais.  

§ Quantificar as variações anuais do contingente populacional.  

§ Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas 
específicas (dimensionamento da rede física, previsão de recursos, atualização de metas).  

O indicador possui algumas limitações, sobre as quais se recomenda observar 
primeiramente que as variações temporais e espaciais na recente dinâmica populacional 
brasileira recomendam cautela na utilização desse indicador, principalmente quando 
aplicado em desagregações geográficas.  E ainda que, as projeções da taxa para anos 
distantes do censo demográfico mais recente podem não refletir as transformações da 
dinâmica populacional.  

O cálculo do indicador é complexo, em geral, restrito a demógrafos. Em termos 
técnicos, subtrai-se 1 da raiz enésima da população final, dividida pela população no 
começo do período considerado, multiplicado por 100.  

 

    I =  (P(t + n) / P(t)) 
1/n – 1 

 

onde P(t) é a população no início do período (ano t); P(t + n) é a população no ano t+n e 
n é o intervalo de tempo entre os dois períodos, I a taxa de crescimento considerada. 

O Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no ano 
de 2000 apresentou uma população total para o município de Florianópolis de 342.315 
habitantes e uma taxa de crescimento para o período de 1991 a 2000 de 3,34% ao ano. 
Esta taxa indica uma reversão, ainda que de pequena proporção, na tendência anterior, 
que manifestava-se em queda desde os anos 1970 (tabela 3.1). Como se pode observar na 
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mesma tabela, a Contagem Populacional de 1996 (IBGE, 1996), apresenta uma taxa de 
crescimento anual decrescente (1,24) em relação à década anterior (2,8%). 

Naquela ocasião, contudo, o ritmo de crescimento havia diminuído em todo o país, 
com exceção do Estado de Tocantins.  No período de 1980 - 1991 a taxa de crescimento 
anual do município de Florianópolis já era considerada pequena frente às taxas 
encontradas para os municípios vizinhos de São José, Palhoça e Biguaçú e sua redução 
ainda maior foi interpretada como devida aos seguintes fatores: 

§ A queda geral da taxa de natalidade no país; 
§ O fato de Florianópolis dispor de pouca área física para expansão da cidade por 

tratar-se de uma ilha em sua maior parte; 
§ A elevada especulação imobiliária nas praias e no centro da cidade, elevando o 

custo de imóveis; 
§ A incompatibilidade do custo de vida na região urbana com o nível de rendimentos 

familiares de uma grande parcela da população; 
§ A pressão dos três últimos fatores, ocasionando a demanda por residências em 

municípios vizinhos e nas regiões peri-urbanas da ilha. 
Uma análise feita pelo IBGE no mês de dezembro de 1996 e emitida à imprensa 

esclarece que “nos dois Estados sulistas (Rio Grande do Sul e Santa Catarina) as taxas de 
crescimento estavam extremamente baixas: cerca de 1,2% e 1,4% ao ano, 
respectivamente. Estes Estados, nos últimos anos vinham demonstrando uma pequena 
perda da população por emigração, mas sobretudo eles se caracterizam por padrões já 
consolidados de fecundidade baixa”. “Assim, seu crescimento reduzido explica-se por tais 
padrões que inclusive são ainda mais intensos nas suas capitais, onde as taxas de 
crescimento foram inferiores aos respectivos conjuntos estaduais”. 

O fato, entretanto parece ter sido apenas um fenômeno ocorrido na primeira metade 
da década, pois houve elevação da taxa de crescimento anual em Florianópolis segundo o 
Censo 2000 e também nos demais municípios que compõem a Grande Florianópolis, 
(IBGE, 2000): São José - 1,12% no primeiro período (entre 1991 e 1996) e 2,75% no 
segundo período (entre 1991 e 2000); Palhoça - 3,45% no primeiro período e 4,66% no 
segundo; e Biguaçú 3,29% no primeiro período e 3,94 no segundo período.  

O que chama atenção, contudo é que, de acordo com a tabela 3.1, o crescimento 
populacional expresso na taxa anual de crescimento é similar à apresentada na década de  
1980, em contraposição aos dados apresentados nas duas últimas décadas. 
 

TAB 3.1 - Evolução da Taxa de Crescimento Anual no Município de Florianópolis 
 

PERÍODO TAXA DE CRESCIMENTO 

1979/80 3,11% 
1989/91 2,11% 
1991/96 1,24% 

1991/2000  3,34 % 
Fontes: IBGE, 1980, 1991 e 1996 e 2000 - Dados brutos 
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Composição Populacional de Florianópolis e da Grande 

Florianópolis 
 
 

A composição populacional é uma base de dados sobre a população de um 
determinado local, que mostra a distribuição por idade, sexo e localização. Expressa, em 
números absolutos e/ou percentuais, o efetivo da população, segundo a variável de 
interesse. Seus usos mais comuns, segundo o IBGE servem para: 

§ Detectar variações geográficas, temporais e de diferentes segmentos da população. 

§ Gerar indicadores intrínsecos a esta base de dados (proporção de idosos, razão de 
sexos).  

§ Possibilitar a construção da pirâmide populacional.  

§ Propiciar elementos para o cálculo de indicadores que utilizam essa base de dados 
(taxa bruta de natalidade, taxa bruta de mortalidade, etc).  

§ Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas específicas.  

§ Auxiliar a compreensão de fenômenos sociais relacionados a essa distribuição da 
população.  

Como principais limitações, sabe-se que para os anos em que há levantamentos 
censitários, conhece-se com precisão a situação demográfica; nos demais anos, as 
informações disponíveis referem-se a estimativas, que podem não refletir exatamente a 
realidade demográfica, por estarem baseadas em tendências passadas. Além disso, as 
estimativas populacionais nem sempre estão disponíveis para anos recentes, em todos os 
níveis de desagregação referidos. E uma última limitação do indicador é que pode haver 
mais de uma estimativa populacional, para um mesmo ano e região, com efetivo e 
composição populacional diferentes. Isto ocorre por cálculos feitos em diferentes 
momentos, a medida que novos dados demográficos são conhecidos, na tentativa de tornar 
mais precisas as estimativas.  

A região da Grande Florianópolis apresentou, nas últimas décadas, transformações 
significativas na sua estrutura e dinâmica populacional, formando o fenômeno de 
conurbação entre a capital e três outros municípios vizinhos: São José, Palhoça e Biguaçú. 
Esta população é predominantemente urbana e o aglomerado totaliza 543.528 habitantes 
(IBGE, 1996). A estimativa populacional deste aglomerado urbano para o ano de 1999 foi 
de 570.634 habitantes (IBGE), sendo que o Censo 2000 contabilizou 666.693 habitantes.  

A utilização de dados da composição populacional de um município ou região 
possibilita detectar variações desta estrutura no tempo e no espaço, fornece elementos 
capazes de gerar indicadores como as taxas de natalidade, mortalidade e várias outras de 
interesse da área sócio econômica e instrumentalizam o planejamento, a gestão e a 
avaliação de processos e resultados saúde. Esta é a razão pela qual apresentamos os 
dados populacionais do aglomerado urbano composto pelas quatro cidades na Tabela 3.2. 
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TAB. 3.2. - População dos municípios do aglomerado urbano de Florianópolis, 1996 a 
2000. 

 

POPULAÇÃO DOS CENSOS MUNICÍPIO 

1970 1980 1991 1996 2000 
BIGUAÇÚ 15.337 21.434 34.063 40.047     48.077 
FLORIANÓPOLIS 138.337 187.871 255.390 271.281     342.315 
PALHOÇA 20.652 38.031 68.430 81.176     102.742 
SÃO JOSÉ 42.535 87.817 139.493 151.024     173.559 
TOTAL 216.861 335.153 497.493 543.528     666.693 

Fonte: IBGE, Censos demográficos de 1970, 1980,1991, Contagem da População 1996 e Censo 2000. 

 
 
 

A região da Grande Florianópolis é formada por 22 municípios (Tabela 3.3.) com uma 
população total de 816.315 habitantes em 2000 (IBGE) que representa 15,24% da 
população de todo o estado. A capital é o pólo natural da região e recebe diariamente 
grande afluxo de pessoas que trabalham em Florianópolis ou vem em busca de seus 
recursos, seja na área da saúde como em outras áreas. Além disso, este conglomerado 
concentra 82% da população da macro-região, pois reúne suas quatro maiores cidades. A 
tabela 3.3 apresenta os 22 municípios desta macro-região, com população total distribuída 
por município e também por sexo. 

A Tabela 3.4 apresentada na seqüência, mostra os dados de evolução da população 
de Florianópolis por local de domicílio – urbano e rural – onde se nota a crescente inversão 
do número de pessoas residentes na região rural a partir da década de 1960. Nesta época 
a população rural representava 58% e atualmente encontra-se em 3% da população total. 
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Tabela 3.3 – População da Região da Grande Florianópolis – GRANFPOLIS, 

distribuída por município e sexo, 2000. 
 

POPULAÇÃO em 2000  
MUNICÍPIO Masculina Feminina Total 

Águas Mornas 2.772 2.618 5.390 
Alfredo Wagner 4.571 4.286 8.857 
Angelina 2.984 2.792 5.776 
Anitápolis 1.710 1.524 3.234 
Antônio Carlos 3.320 3.114 6.434 
Biguaçú 24.016 24.061 48.077 
Canelinha 4.554 4.450 9.004 
Florianópolis 165.694 176.621 342.315 
Garopaba 6.803 6.361 13.164 
Gov. Celso Ramos 6.015 5.583 11.598 
Leoberto Leal 1.972 1.767 3.739 
Major Gercino 1.629 1.514 3.143 
Nova Trento 5.047 4.805 9.852 
Palhoça 51.432 51.310 102.742 
Paulo Lopes 3.059 2.865 5.924 
Rancho Queimado 1.348 1.289 2.637 
Santo A. da Imperatriz 8.016 7.692 15.708 
São Bonifácio 1.672 1.546 3.218 
São João Batista 7.481 7.380 14.861 
São Pedro de Alcântara 1.873 1.711 3.584 
São José 84.591 88.968 173.559 
Tijucas 11.744 11.755 23.499 
TOTAL 402.303 414.012 816.315 

Fonte: IBGE, Contagem populacional de 2000. 

 
TAB 3.4 - População de Florianópolis residente por situação de município e 

total nos anos de 1960, 1970, 1980, 1991, 1996 e 2000. 
 

ANO POPULAÇÃO URBANA POPULAÇÃO RURAL POPULAÇÃO 
TOTAL 

 ABSOL. % ABSOL. %  
 

1960 
 

40.963 
 

42 
 

56.864 
 

58 
 

97.827 
1970 115.547 84 22.790 16 138.337 
1980 161.773 86 26.098 14 187.871 
1991 239.996 94 15.394 6 255.390 
1996 250.657 92 20.624 8 271.281 
2000 332.185 97 10.130 3 342.315 

Fontes: IBGE Censos Demográfico de SC/1960/19701980/1991/1996 e 2000. 
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Gráfico 1 – Evolução da População de Florianópolis no período entre 1872 e 2000, 

segundo Censos demográficos realizados. 
 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico de SC/91/96 - Dados brutos 
IBGE - Anuário Estatístico do Brasil/91. 

 
O gráfico 1 apresenta a evolução da população do município de Florianópolis desde o 

primeiro Censo Populacional realizado (1872) até o último, em 2000. 
A Tabela seguinte, 3.5 apresenta a população contabilizada a partir do Censo de 1960 

e, na década dos anos 1990, as estimativas populacionais realizadas pelo IBGE nos anos 
intermediários ao Censo, o resultado da contagem populacional de 1996, o Censo de 2000 
e a última estimativa oficial, para o ano de 2001. 

A Contagem Populacional especial de 1996, apresentou uma pequena modificação, 
elevando em 2 pontos percentuais (de 6 para  8%) a população da zona rural. Este suave 
aumento da população rural e a contrapartida de um leve decréscimo na população urbana 
do município naquela ocasião poderiam estar relacionados com o enorme crescimento de 
certos núcleos populacionais, especialmente no norte da Ilha de Santa Catarina, que 
anteriormente configuravam apenas como balneários e passaram gradativamente a ser 
ocupados como bairros residenciais.   

Estas modificações ocorridas mais intensamente nas duas últimas décadas 
justificaram que o IPUF - Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis e o IBGE 
propusessem a reformulação dos limites dos setores urbanos/rurais (Lei Municipal 
Complementar n.º 40 de 2 de julho de 1999), alterando assim a composição da população 
residente por situação. As áreas urbanas dos núcleos populacionais do interior da ilha, pela 
expansão de seu território, absorveram parte da população anteriormente considerada 
como rural, o que naturalmente interfere na taxa de população distribuída por origem 
(urbana ou rural). 
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   TAB 3.5 – Evolução da população residente de Florianópolis nos anos de 1960, 
1970 e entre 1980 e 2001. 

 
 

ANO POPULAÇÃO TOTAL 

1960 97.827 
1970 138.337 
1980 187.871 
1985 213.961 
1991 255.390 
1992 260.543 
1993 266.858 
1994 272.073 
1995 277.156 
1996 271.281 
1997 275.239 
1998 278.576 
1999 281.928 
2000 342.315 
2001 352.401 

 
Fontes: IBGE Censos Demográficos de SC/1960/1970/1980/1991/1996 e 2000; demais anos, Estimativas anuais 

do IBGE. 
 
 
 

Quanto a Tabela 3.6, que apresenta dados da população por domicílio segundo 
distrito do município, observa-se o aumento registrado na população rural nos distritos do 
norte de Florianópolis - Cachoeira do Bom Jesus, Canasvieiras e principalmente nos 
Ingleses - entre 1991 e 2000, bem como no Pântano do Sul e Ribeirão ao sul da ilha. O 
caso da Lagoa da Conceição, que apresenta diminuição de sua população está explicado 
pelo desmembramento do distrito em três; Lagoa, Campeche e Barra da Lagoa, fato 
ocorrido na última década.  
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TAB 3.6 - População por Situação de Domicílio Segundo os Distritos no Município de 

Florianópolis, anos 1980, 1991, 1996 e 2000. 
 

DISTRITOS TOTAL SITUAÇÃO URBANA SITUAÇÃO RURAL 

 2000 1980 1991 1996 2000 1980 1991 1996 2000 1980 1991 1996 

Sede 228.869 153.652 192.075 189.132 228.869 153.652 192.075 189.132 0 - - - 

Barra Lagoa 4.331 - - - 3.812 - - - 519 - - - 

Cachoeira 12.808 3.070 4.509 7.423 10.855 634 3.226 4.636 1.953 2.436 1.283 2.787 

Campeche 18.570 - - - 17.100 - - - 1.470 - - - 

Canasvieiras 10.129 2.431 4.092 6.650 9.459 488 2.816 5.229 670 1.943 1.276 1.421 

Ingleses 16.514 2.695 5.862 7.741 15.875 825 4.498 6.176 639 1.870 1.364 1.565 

Lagoa  9.849 7.821 14.794 19.316 9.051 1.772 10.777 12.718 798 6.049 4.017 6.598 

Pântano 5.824 2.379 3.961 4.796 5.089 856 3.160 3.676 735 1.523 801 1.120 

Ratones 2.871 902 1.080 1.320 1.441 406 525 643 1.430 496 555 667 

Ribeirão 20.392 6.404 14.228 18.034 20.340 1.768 9.400 12.705 52 4.636 4.828 5.329 

Sto Antônio 5.367 7.294 12.925 14.483 4.723 617 12.434 14.343 644 6.677 491 140 

Rio Vermelho 6.791 1.223 1.864 2.386 5.571 755 1.085 1.399 1.220 468 779 987 

Total/Muni 342.315 187.871 255.390 271.281 332.185 161.773 239.996 250.657 10.130 26.098 15.394 20.624 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 80/91/96/2000 - Dados brutos preliminares. 

 

 

Densidade Demográfica 
 
 

 
TAB 3.7 - Taxa Anual de Crescimento Demográfico e Densidade Demográfica 1960- 

2000. 
ANO POPULAÇÃO 

TOTAL 
TAXA ANUAL DE 
CRESCIMENTO (%) 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA Hab./Km

1960 97.827 - 224 
1970 138.337 3,53 316 
1980 187.871 3,11 430 
1991 255.390 2,83 584 
1996 271.281 1,24 621 
2000 342.315  3,34 784 

Fonte: Censo Demográfico 2000/IBGE 
 

O crescimento da densidade demográfica no município de Florianópolis pode ser 
visualizado para as últimas seis décadas na Tabela 3.7, sendo diretamente proporcional ao 
crescimento da população. 
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Distribuição da população por faixa etária 
 

A distribuição da população por faixa etária também vem apresentando modificações 
em relação às décadas anteriores. Na Tabela 3.8 apresentamos a população residente em 
Florianópolis e no estado de Santa Catarina, segundo dados do censo populacional de 
2000. Observa-se a concentração populacional na faixa etária jovem, entre 10 a 39 anos de 
idade, persistindo a redução nas faixas etárias mais jovens. 

Esse processo de mudança demográfica vem ocorrendo nas últimas décadas em todo 
o Brasil e está traduzida pelo aumento das faixas etárias classificadas como adultas e 
idosas. As maiores modificações podem ser observadas quando se constrói a pirâmide 
etária, que até recentemente apresentava tanto para o país, como para Santa Catarina e 
também para Florianópolis, uma base larga e ápice afilado (classificada como tipo 2). Esta 
configuração piramidal é típica de países com rápido crescimento populacional em 
conseqüência da redução da mortalidade infantil.  

Nos últimos anos, contudo, a pirâmide do Brasil, de Santa Catarina e do município de 
Florianópolis, estão, segundo a classificação dos autores (Laurenti et al, 1985) transitando 
do tipo 2 para o tipo 3, que é a configuração de pirâmide em forma de barril ou colméia, de 
base estreita, representativa de países com baixos coeficientes de mortalidade e 
natalidade. 

 
 

3.7. População residente em Santa Catarina e em Florianópolis, segundo grupos de 
idades. Florianópolis, 2001. 

POPULAÇÃO RESIDENTE 

Grupos de idade LOCAL DE 
RESIDÊNCIA Total                                                                  0 a 4 

anos                                                                     
5 a 9 
anos                                                                     

10 a 19 
anos                                                                 

20 a 29 
anos                                                                   

30 a 39 
anos                                                                   

40 a 49 
anos                                                                   

50 a 59 
anos                                                                   

60 anos 
ou mais                                                                

Santa Catarina 5 356 360475 622 507 600 1 062 038 919 881 883 511 667 822 409 453 430 433 
 
Florianópolis 

 
342 315 25 430 26 838 64 322 65 472 56 660 46 615 28 162 28 816 

Fonte: Censo do IBGE, 2000. 
 

O fenômeno ocorre em razão do declínio da mortalidade que aconteceu primeiro e 
posteriormente pelo acréscimo da queda de fecundidade, o que determina uma projeção 
futura de crescimento nulo ou negativo para as faixas etárias mais jovens, de decréscimo 
para as faixas adultas e de elevado crescimento para a denominada terceira idade 
(Monteiro, apud Coelho, 1995).  

Até o início dos anos 80, segundo o próprio IBGE, “a estrutura etária da população 
brasileira, revelada pelos Censos, vinha mostrando traços bem marcados de uma 
população predominantemente jovem, fruto da longa trajetória de altos níveis de 
fecundidade no país”. Considera-se que, embora esta fecundidade tenha declinado 
paulatinamente desde meados dos anos 60 - quando se introduz no Brasil os métodos 
contraceptivos - a base da pirâmide manteve-se alargada até 1980, como resultado do 
ainda elevado número de mulheres em idade fértil e procriando. Posteriormente houve 
intensificação da prática anticonceptiva, seja por método reversível ou por esterilização 
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feminina, contribuindo muito para acelerar o ritmo de declínio da natalidade nos anos 80. 
Os resultados provocam o estreitamento da base da pirâmide etária, reduzindo 
conseqüentemente o peso relativo dos jovens na população total. 

Florianópolis comporta-se de modo idêntico e até com mais intensidade dado ao fato 
já comentado de possuir tradicionalmente fecundidade menor que em municípios de 
regiões ao norte e nordeste do país. 

Para o Plano Municipal de Saúde de 1997/2001, foi construída uma pirâmide 
populacional para Florianópolis, com base no Censo anterior (1991). O estreitamento entre 
as faixas etárias de 5 a 14 anos para ambos os sexos iniciou-se nos anos 80, como um 
produto da redução da natalidade nas duas décadas anteriores. Em contrapartida, nas 
faixas etárias superiores, a partir dos 15 até os 34 anos há um espaçamento também para 
ambos os sexos e novamente ocorre aumento populacional entre 40 e 59 anos, tendência 
que persiste. Através do gráfico que representava a pirâmide naquela ocasião foi possível 
observar que ocorre nítido estrangulamento já a partir da base da pirâmide etária. O evento 
é ratificado pela contagem de 1996 e pelo Censo de 2000, confirmando a mudança do perfil 
demográfico da população em todo o território nacional.  

 
 

Razão de Masculinidade 

 
A razão de masculinidade, ou seja, o número de homens para cada grupo de mil 

mulheres na macro região de Florianópolis (divide-se o nº de indivíduos do sexo masculino 
pelo nº de indivíduos do sexo feminino e multiplica-se o resultado por 1000 ou por cem), em 
1998 era de 978,1 por 1.000 mulheres, segundo informações da SES, 1998, sendo o mais 
baixo entre todas as macro regiões de Santa Catarina. O indicador para o estado é de 
1000, 6/1000. Na Tabela a seguir apresentamos o registro civil de uniões e separações 
oficiais ocorridas no município de Florianópolis no ano de 1998. 

 
 
 

TAB. 3.9. Registro total de casamentos, de separações judiciais e de divórcios 
ocorridos no ano 1998 no município de Florianópolis. 

Evento Número de pessoas 

Casamentos registrados no município 1.185 
Separações judiciais com ação do processo no município 652 
Divórcios com ação do processo no município 544 

Fonte: IBGE, Estatística do Registro Civil de 1998; 
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Estatísticas Vitais 
 

As estatísticas vitais são utilizadas tanto pela demografia, como nas análises de 
situação sócio econômica de um determinado país ou região, de modo isolado ou na 
composição de indicadores e também nas análises da situação específica de saúde de 
uma população, neste caso com  outros indicadores de saúde. Vamos apresentar duas das 
estatísticas vitais mais significativas e muito utilizadas, a esperança de vida ao nascer e o 
coeficiente de natalidade. 

 
Esperança de Vida ao Nascer 

 
Um indicador de saúde que também denota a transição demográfica é a esperança de 

vida ao nascer.  Vida média ou esperança de vida ao nascer é o termo utilizado na área de 
estatística vital para designar “o número médio de anos que ainda resta para ser vivido 
pelos indivíduos que sobrevivem até a idade considerada, pressupondo que as 
possibilidades de morte que serviram para o cálculo continuem as mesmas” (Moraes apud 
Rouquayrol). 

Segundo dados das Nações Unidas, países desenvolvidos apresentaram na primeira 
metade da década de 1990 uma esperança de vida ao nascer em torno de 79,5 (Japão) e 
77,4 (Canadá) e alguns países da África ainda apresentaram valores em torno de 46,5 
(Angola) e 47,5 (Etiópia).  

Este indicador teve seu valor aumentado entre 1980, 1991 e 2000 no Brasil, e também 
em Santa Catarina e em Florianópolis, conforme se observa na Tabela 3.10.  Conforme se 
pode notar, a expectativa de vida do Estado é maior que a do país e a da capital é 
discretamente inferior a do estado. 

 
 

Tabela 3.10 - Esperança de vida ao Nascer, Brasil, Santa Catarina e 
Florianópolis. 1980, 1991 e 2000. 

 

 
ANO 

 

 
1980 

 
1991 

 
2000 

Brasil 60,08 66,03 68,62 
Santa Catarina 66,78 70,80 71,86 
Florianópolis 69,00 71,00 71,10 

Fonte: ABEP/FNUAP e PMF/SSDS. Apud Refer. Nº 2 e 7 (COELHO) 

 
Citados no estudo de Coelho (1995) e em outros trabalhos, Monteiro et al (1985) 

chamam atenção para o fato de que simultaneamente à transição demográfica vem 
ocorrendo a transição epidemiológica, que além da redução relativa da mortalidade infantil 
está caracterizada pelo decréscimo das doenças transmissíveis e pelo aumento das 
doenças crônicas e degenerativas, gerando assim outra espécie de demanda nas políticas 
sociais e sanitárias. 
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                    Nº nascidos vivos na área e ano                       X 1.000 

               População ajustada para o meio do ano 

 
Coeficiente de Natalidade Geral 

 
 O coeficiente de natalidade geral de um município ou local é calculado tomando-se o 

número de nascidos vivos naquela área e ano, dividindo-o pela população da mesma área 
ajustada para o meio do ano. O resultado é expressado por 1.000 indivíduos. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Uma das maiores limitações do coeficiente é determinado pelos problemas no registro 

de nascidos vivos. Primeiramente, pode ocorrer sub registro de nascimentos, ou seja, 
algumas crianças deixam de ser registradas no ano. Isto vai interferir no cálculo de vários 
indicadores, podendo-se obter uma taxa de natalidade menor que a real; também pode 
interferir no coeficiente de mortalidade infantil, elevando-o. Outro problema é o uso 
incorreto da definição de nascido vivo/nascido morto. Sempre que um nascido vivo (nascido 
com algum sinal de vida) morre e é registrado como nascido morto irá ocorrer distorção nos 
indicadores que utilizam o dado, seja no denominador como no numerador. 

Um outro problema diz respeito ao tipo de registro a utilizar: por local de residência da 
mãe ou por ocorrência de registro ou ainda por local de ocorrência (nascimento) e registro, 
o que sempre irá apresentar, para uma cidade pólo regional e capital estadual, diferenças 
significativas, tendo em conta a demanda intermunicipal que atende. Após a instalação da 
maternidade do Hospital Regional em São José, tanto pode haver evasão de registro no 
município de procedência, como também pode haver super-registro. Um exemplo da 
situação pode ser visualizado pelos dados apresentados na Tabela 3.11. 

 
 

Tabela 3.11. Registro total de nascidos vivos segundo local de residência e local de 
nascimento no ano 1998 em Florianópolis. 

 

Nascidos vivos por local Totais 
Registrados no ano por lugar de registro (Florianópolis) 6.126 
Registrados no ano por lugar de residência da mãe (Florianópolis) 5.865 
Ocorridos e registrados por lugar de residência da mãe 5.062 

Fonte: IBGE, Estatística do Registro Civil de 1998; 

 
E finalmente ainda existem diferenças a serem observadas, quanto à fonte de dados 

que estaremos utilizando.  Até 1994, utilizou-se como única fonte para obtenção de dados 
sobre nascidos vivos, o IBGE. A partir de 1994 o Ministério da Saúde implantou o SINASC 
– Sistema de Informações sobre Nascimentos, que passou a ser desde então a fonte oficial 
e o IBGE só disponibiliza dados até 1995.  

A Tabela 3.12 apresenta a evolução do coeficiente de natalidade no município de 
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Florianópolis desde o ano 1944 até o ano 2000. O município apresenta de modo constante 
uma taxa de natalidade superior às taxas de Santa Catarina. Por exemplo, em 1944 o 
coeficiente de Florianópolis é de 29,14 e o do estado é de 25,88. Nos anos 50, quando a 
natalidade esteve mais alta, Florianópolis apresentou seu coeficiente máximo no ano de 
1954, com 38,46 nascidos vivos para cada 1.000 habitantes, enquanto que o estado 
alcança um coeficiente de 32,16 por 1.000 habitantes no mesmo ano.  

A partir de 1955 a natalidade começa a se reduzir tanto do estado quanto no 
município, acompanhando as tendências mundiais do pós-guerra, principalmente pela 
inserção da mulher no mercado de trabalho, com a conseqüente queda da fertilidade. Nos 
anos 1960, principalmente a partir da segunda metade, a disponibilização comercial das 
pílulas anticoncepcionais vieram a contribuir ainda mais com a queda de fertilidade e 
conseqüentemente influenciar as taxas de natalidade.  

Em 1969 o coeficiente de natalidade de Santa Catarina estava em 25,27/1.000 e o de 
Florianópolis em 27,74/1.000. Nos anos 70, acompanhando o denominado “milagre 
econômico” brasileiro, a natalidade volta a subir levemente e em 1980 torna a cair, em 
tendência que se mantém até os dias atuais.  

Em 1999, o coeficiente de natalidade de Santa Catarina encontra-se em 18,9 /1.000 e 
o de Florianópolis em 20,29 /1.000 habitantes. Mantendo-se em queda, mesmo 
considerando todos os problemas de registro no SINASC, no ano 2000 a capital do estado 
apresentou seu coeficiente de natalidade mais baixo, em 15,97 nascidos vivos para cada 
grupo de 1.000 habitantes. 

Das alterações ocorridas e apresentadas no perfil demográfico do município se deduz 
que Florianópolis ingressou definitivamente no processo de transição demográfica, 
caracterizando o envelhecimento da população: diminuição da população jovem e aumento 
progressivo da população na faixa etária produtiva. Este “envelhecimento” da população, 
em razão da queda das taxas de natalidade e mortalidade, determina o aumento da 
expectativa de vida ao nascer. Na década de 80, cada florianopolitano tinha uma 
expectativa de vida média de 69 anos, superando aquelas encontradas nas décadas 
anteriores. A partir do censo de 1991 foi registrado um ganho de mais dois anos, elevando 
para 71 anos de idade.  

Este é um indicador compatível com aqueles encontrados em países desenvolvidos e 
que também apresenta repercussões sérias no âmbito dos serviços de saúde. 
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Tabela 3.12. – Evolução do Coeficiente de Natalidade no município de Florianópolis, 

entre os anos 1944 e 2000. 
 

ANO C. NATALIDADE ANO C. NATALIDADE

1944 29,14 1974 35,17 
1945 31,45 1975 35,94 
1946 31,51 1976 34,57 
1947 32,34 1977 35,33 
1948 33,90 1978 ---- 
1949 32,88 1979 ---- 
1950 34,61 1980 34,00 
1951 34,55 1981 ---- 
1952 34,98 1982 ---- 
1953 36,80 1983 ---- 
1954 38,46 1984 ---- 
1955 35,25 1985 ---- 
1956 35,54 1986 ---- 
1957 36,39 1987 ---- 
1958 34,52 1988 ---- 
1959 36,89 1989 ---- 
1960 37,68 1990 ---- 
1961 35,40 1991 20,02 
1962 33,27 1992 19,60 
1963 32,99 1993 19,00 
1964 33,19 1994 18,50 
1965 33,11 1995 18,00 
1966 30,15 1996 19,61 
1967 31,83 1997 20,30 
1968 28,69 1998 19,03 
1969 27,74 1999 20,29 
1970 28,64 2000 15,97 
1971 29,80 2001  
1972 ---- 2002  
1973 ---- 2003  

Fontes: DEE até 1971; UDIS/SES até 1980; 
 GEINF/SES entre 1980 e 1995; 

 DPAA/PMF após 1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

Migração 
 

A participação da migrante1 no ritmo do crescimento da população de Florianópolis é 
bastante expressiva. Em 1970, cerca de 22,33% da população era composta de imigrantes, 
subindo este percentual para 35,74% em 1980, ou seja, mais de 1/3 da população (Gráfico 
2). Estes dados não puderam ser atualizados para 2000 pelo fato de não encontrarem-se 
disponibilizados pelo IBGE, na data em que este plano foi elaborado.  
 

 
 

Gráfico 2 – População de Florianópolis por origem em 1970 e 1980. 
 

 
 

Mais da metade dos migrantes (69,82), no momento de coleta dos dados, procedia do 
próprio estado de Santa Catarina. Dos demais, os estados do Rio Grande do Sul e Paraná 
destacam-se como os principais centros emissores de migrantes para Florianópolis. 

                                                
1 Migrante, do verbo migrar, significa aquele indivíduo que muda periodicamente, passa de uma região ou 
país para outro; Emigrante é aquele que deixa um país para habitar outro (ex: a emigração do povo judeu é 
um fato histórico); imigrante é aquele que chega a um país ou região para viver nele/nela. (Dicionário Aurélio, 
2ª edição). 

22,33%

77,67%

Naturais do
Município.

Imigrantes

64,26%

35,74%
Naturais do
Município.

Imigrantes



 26 

Quadro Síntese de informações sócio demográficas 
sobre o Município de Florianópolis 

Atualizado em maio de 2002 
 

Área total do município - 435,79 km2 
 
Pessoas residentes - 342.315 habitantes 
Homens residentes - 165.694 habitantes 
Mulheres residentes - 176.621 habitantes 
 
Domicílios particulares permanentes - 103.820 domicílios 
Domicílios particulares permanentes - com banheiro ou sanitário/esgotamento 
sanitário/rede geral: 49.726 
Domicílios particulares permanentes - forma de abastecimento de água - rede geral: 
93.092 
Domicílios particulares permanentes - destino de lixo - coletado -  102.748 domicílios  
 
Nascidos vivos - registros no ano - lugar do registro - 6.126 pessoas (1998) 
Casamentos - registros no ano - lugar do registro - 1.185 pessoas (1998)  
Óbitos - ocorridos e registrados no ano - lugar do registro - 2.513 pessoas (1998) 
Separações judiciais - registros no ano - lugar da ação do processo - 652 pessoas 
(1998) 
 
Hospitais - 10 hospitais 
Leitos hospitalares - 1.232 leitos 
Unidades ambulatoriais - 248 unidades (1999) 
 
Pessoas alfabetizadas  (10 anos ou mais de idade) -  280.408 habitantes  
Matrículas - ensino fundamental - 57.087 matrículas (2000) 
Matrículas - ensino médio - 22.447 matrículas (2000) 
Estabelecimentos de ensino fundamental - 127 estabelecimentos de ensino (2000) 
Estabelecimentos de ensino médio - 43 estabelecimentos de ensino (2000) 
Eleição municipal - eleitores - 230.956 eleitores (2000) 
 
Empresas com CNPJ atuantes - unidade territorial - 15.895 empresas (1998) 
Pessoal ocupado - unidades locais - 169.758 pessoas ocupadas (1998) 
Agências bancárias - 38 agências (2000)  
Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - 17.236.184,07 reais (2000) 
Valor do Imposto Territorial Rural - ITR - 9.734,40 reais (2000) 

 
 
 
 

Fonte: IBGE, Base de Informações Municipais - Malha Municipal Digital 1997  
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3.2 – PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO E DE INFRA-ESTRUTURA 
 
 

3.2.1 – PRODUÇÃO ECONÔMICA 
 
   

Florianópolis tem sua atividade econômica mais fortemente assentada no setor 
terciário, o que se justifica sendo o município pólo regional para a prestação de serviços, 
além de centralizar as atividades político-administrativas do estado em razão de constituir a 
capital de Santa Catarina. Mais recentemente o setor secundário também vem 
apresentando crescentes oportunidades para empregos e para investimentos. 
 
 
 

Gráfico 3 - Participação dos setores da economia segundo população 
economicamente ativa. Florianópolis, 1991. 

Fonte: IBGE 1991. Dados brutos 

 
No que diz respeito ao SETOR PRIMÁRIO, este não é significativo na economia local. 

Supõe-se que a falta de incentivos à agricultura e à pecuária tenha origens históricas, 
remetidas ao período do povoamento. De fato, os primeiros imigrantes provinham de 
culturas dedicadas às atividades de extração de produtos do mar. Houve período no qual o 
plantio de cana-de-açúcar, mandioca e laranja foi expressivo na agricultura local, contudo 
seus derivados não obtiveram espaço suficiente para elaboração industrial. Hoje ainda 
existem algumas culturas de pequena expressão de mandioca, banana e milho. A pecuária, 
por sua vez também não é marcante, mas existem algumas criações de bovinos cujo 
principal produto derivado é o leite. Há um certo destaque ainda na avicultura e na 
apicultura. O setor primário está constituído em propriedades minifundiárias, produtoras de 
culturas de subsistência e de pesca artesanal, que proporcionam algum excedente 
funcional à dinâmica do crescimento urbano. A atividade de pesca artesanal, que ainda 
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persiste hoje, localiza-se em comunidades eminentemente pesqueiras no passado, como a 
Lagoa da Conceição, Barra da lagoa, Pântano do Sul e Ingleses. 

Já na captura de peixes e moluscos, o município ocupa o primeiro lugar de sua micro-
região, a Grande Florianópolis. Conta com unidades de beneficiamento de moluscos, ostras 
e mexilhões, operacionalizadas pelos próprios maricultores. O município desenvolve ainda 
alguns projetos na área de aqüicultura, que inclui a piscicultura além da maricultura. 

E, ao longo do tempo que o setor primário vem reduzindo sua importância desde a 
década de 70, se observa diminuição na oferta de empregos que somam 2,96% do total da 
atividade econômica do município. 

Já no SETOR SECUNDÁRIO, responsável que é pela transformação de matéria 
prima, o processo de crescimento é gradual, tendo se apresentado lento entre as décadas 
de 70 e 80. A partir dos anos 80 é que houve incentivo a alguns sub-setores da economia 
secundária, principalmente na indústria do vestuário. Entre 86 e 96 foram criadas mais de 
300 (trezentas) micro e média-empresas, gerando aproximadamente 10.500 (dez mil e 
quinhentos) empregos. Ao longo da década de 90, a indústria do vestuário consolidou-se e 
atualmente gera 18.000 empregos, conta com aproximadamente 528 empresas e produz, 
em média 220.000 peças ao ano, com um faturamento em torno de R$ 48 milhões anuais.  

A Tabela 3.13 apresenta uma distribuição dos subsetores participantes do setor 
secundário da economia no município no início da década de 1990, onde já é possível 
observar o desempenho da indústria têxtil e do vestuário em primeiro plano. 
   
 

Tabela 3.13 - Distribuição Percentual de Ocupação por Sub-Setor de Atividade do 
Setor Secundário em 1991. 

 

Sub-Setor Secundário de Atividade 1991 
% (por cento) 

Têxtil, vestuário, artefatos de tecidos e calçados 24 
Produtos alimentícios e bebidas 18 
Papel, papelão, editorial e gráfica 11 
Material elétrico e de comunicação 10 
Transformação de produtos minerais não metálicos 10 
Outros 27 
Total 100 

Fonte: IBGE 1991. Dados brutos 

 
A confluência de fatores como a função de capital do estado, gerando o aparato 

administrativo com concentração das sedes de entidades e de órgão públicos, a maior 
disponibilidade de serviços especializados em saúde e educação, além da consolidação 
como pólo turístico no sul, determina a condição de alta dependência do SETOR 
TERCIÁRIO. 

Para entender a posição econômica do município é preciso situá-lo dentro da rede 
produtiva estadual, que se caracteriza pela especialização das regiões, a saber: o norte do 
estado com a função industrial, destacando-se Joinville no setor mecânico; Blumenau e 
Brusque no setor têxtil; o sul detendo empresas de mineração, e o oeste no setor agro-
pastoril. Esta descentralização da atividade econômica, com meios de escoamento da 
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produção não dependentes da capital, fez com que Florianópolis, diferentemente da 
maioria das capitais brasileiras, não assumisse proporções de grande cidade nem de pólo 
econômico estadual. A migração, que se processa numa escala menos intensa pelas 
características rurais do estado, distribui-se também de maneira mais equilibrada pelas 
várias regiões, pela desconcentração na oferta de empregos. 

A posição de Florianópolis em relação ao estado portanto, não apresenta 
características de polarização econômica. Entretanto, em relação aos municípios mais 
próximos, principalmente de sua micro-região e considerando de modo especial a 
conurbação entre ela e os municípios de São José, Palhoça e Biguaçú, Florianópolis 
tornou-se pólo concentrador de empregos e serviços. Apesar do crescimento de 
importância relativa desses municípios, especialmente no caso de São José, a capital ainda 
detém a primazia dessa oferta. Dos 2.199 estabelecimentos de serviço existentes na micro-
região em 1980, Florianópolis participava com 60%. Já no comércio, Florianópolis era o 
município que apresentava o maior número de estabelecimentos do Estado e na sua micro-
região participava com 53% dos 3.244 existentes, na época (Plano de Saúde - SSDS, 
1993). Estes dados também serão atualizados assim que o IBGE publicar o Censo 
Econômico de 2000. 

Até a década de 1990, o setor terciário participava com aproximadamente 79% do 
total da população economicamente ativa (Gráfico 3), concentrando-se no comércio e na 
prestação de serviços (IBGE, 1991).  

No ano 2000, o PIB calculado em recursos no setor terciário representa 93% do total 
da riqueza movimentada no município e participa com 77% dos empregos (Tabela 3.14).  

No setor terciário, especificamente, as atividades de prestação de serviços 
contribuíram com um valor de R$ 36.337.083,91 no pagamento de ISS – impostos sobre 
serviços - e representam o subsetor com maior movimentação, sendo que suas atividades 
mais expressivas podem ser observadas na Tabela 3.14.  

 
 

Tabela 3.14. Atividades mais expressivas do setor terciário, subsetor de serviços no 
município de Florianópolis no ano 2000, a partir do valor pago em ISS. 

 
SERVIÇOS ISS  PAGO EM R$ % ARRECA 

DAÇÃO 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza 4.571.205,15 12,58 
Conserto, restauração, manutenção e conservação 3.277.604,96 9,02 
Execução de obras de construção civil 3.219.465,79 8,86 
Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BC2.768.885,79 7,62 
Administração de bens e negócios de terceiros 2.732.548,71 7,52 
Demais itens da lista de serviços 19.767.373,65 54,4 
Total 36.337.083,91 100,0 

Fonte: Sefin, apud Plano Municipal de Assistência Social 2002-2005, PMF, 2002. 
 
 

Considerando os três setores, depois dos serviços, o comércio, a construção civil, a 
indústria e a agropecuária foram as atividades econômicas que obtiveram movimentação 
maior no município no ano 2000,  seguindo  ordem decrescente e de citação.  
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Na segunda metade da década de 1980, Florianópolis passou também a contar com 
outra atividade econômica, o Pólo de Informática, com o objetivo de adequar-se às 
necessidades de avanço tanto nos processos tecnológicos de produção como na 
transferência de tecnologia. Esta atividade investe em pesquisa aplicada e prestação de 
serviços de assessoria e consultoria às empresas na área de automação e informática. 
Após alguns anos, como conseqüência, ocorreu em Florianópolis um processo de 
desenvolvimento, disseminação e aplicação de tecnologias inovadoras, fazendo surgir 
novas empresas na área. 

Finalmente, um incremento considerável à economia municipal tem sido dado pelo 
turismo, com um faturamento que em 2001 encontrou-se em torno de U$ 163 milhões.  

Florianópolis possui uma natureza privilegiada e tem havido esforço para se tornar um 
dos principais pólos de turismo do Mercosul.  Segundo informações da Secretaria de 
Turismo - SANTUR, o número de turistas no verão de 2001 foi de 552.888. O município 
contava na ocasião com 131 Hotéis e 46 Pousadas, perfazendo 18.000 leitos. A taxa de 
ocupação de leitos esteve em torno de 80,4% em 2001.  

É de se mencionar, entretanto, que as atividades econômicas voltadas ao turismo 
favorecem também alguns fatores prejudiciais como o aumento do custo de vida, a enorme 
pressão sobre o ecossistema e a sobrecarga de serviços nos meses de verão. Por outro 
lado devemos considerar o aumento na oferta de empregos e na área de investimentos 
como fatores muito positivos economicamente. 

Em relação ao número de empregos, de acordo com os indicadores do CAGED 
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), verificou-se em 1997 a existência de 
104.654 empregos no setor de serviços e retração na construção civil e nos serviços 
industriais de utilidade pública. Para o ano 2001 verificou-se a existência de 86.992 
empregos formais no município de Florianópolis, com um saldo de 2.020 empregos, 
quando foram admitidos 44.506 trabalhadores e 42.486 foram desligados (CAGED, mês de 
referência novembro, 2001). 

A queda no nível de emprego neste último período, segundo análise do SINE/SC, 
poderia estar associada ao intenso processo de terceirização ocorrido nas empresas de 
distribuição de energia elétrica, captação, tratamento e distribuição de água, limpeza 
pública e remoção de lixo. Neste caso, segundo análise descrita no Plano Municipal de 
Assistência Social 2002-2005, PMF, 2002, parte das vagas fechadas no setor de Serviços 
Industriais de Utilidade Pública pode ter sido compensada no setor de Serviços. 

De fato, em termos de geração de empregos, o subsetor que mais contribui no 
município é sem dúvida o de serviços, seguido pelo comércio, de acordo com o que se nota 
na Tabela 3.16. A atividade de serviços inclui hotéis e restaurantes e outros segmentos 
importantes, como a área de informática (software e hardware), bem como consultoria que 
vem se desenvolvendo de modo crescente no município. Entre 1996 e 1998, esta atividade 
econômica apresentou um crescimento real de 1.628 novos empregos (Plano Municipal de 
Assistência Social 2002-2005, PMF, 2002). 

Na Tabela 3.15, na qual encontra-se especificada a composição do Produto Interno 
Bruto - PIB em Florianópolis segundo subsetor da economia, torna-se possível verificar que 
a participação da indústria (setor secundário) é de 6,04% e a do comércio e serviços (setor 
terciário) representa atualmente 93,12 % do total do PIB.  
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Tabela 3.15. Composição do Produto Interno Bruto - PIB, segundo empregos e 
setores de atividades econômicas em Florianópolis no ano 2000. 

 

Atividade PIB 
(R$ milhões) 

 
% 

 
Empregos 

 
% 

Indústria 104.775.529,60 6,04 4.681 5,85 
Comércio 483.067.312,70 27,53 15.183 18,96 
Serviços 1.160.203.804,00 66,12 46.608 58,20 
Outros 6.647.551,70 0,31 13.607 16,99 
Total 1.754.694.198,00 100,0 80.079 100,0 

Fonte: SEDUMA, SINE, apud Plano Municipal de Assistência Social 2002-2005, PMF, 2002. 

 
 

A Tabela 3.16 apresenta a composição setorial na economia do município durante o 
ano 2000, especificando a arrecadação de ICMS e de IQNS, onde se observa que a maior 
arrecadação tanto de ICMS como de ISQN provem das atividades de serviços. 

 
 

Tabela 3.16. Composição setorial da economia no município de Florianópolis no ano 
2000. 
 

Atividade Nº  contri-
buintes 

 
% 

Arrecadação ICMS
(R$) 

 
% 

Nº  contri
buintes 

 
% 

Arrecadação ICMS
(R$) 

 
% 

Indústria 426 6,59 46.666.396,23 6,43 36 0,54 199.853,96 0,55 
Comércio 4.057 62,79 202.196.858,30 27,86 640 9,65 5.450.562,59 15,0 
Serviços 1.528 23,65 476.606.880,30 65,67 5.954 89,78 30.566.754,99  
Outros 450 6,97 290.304,17 0,07 2 0,03 119.912,37 0,33 
Total 6.452 100,0 6.632,00 100,0 6.632 100,0 36.337.083,91 100,0

Fonte: SEFEZ, SEFIN, apud Plano Municipal de Assistência Social 2002-2005, PMF, 2002. 
 

 
Representando uma das atividades do setor terciário, o subsetor de comércio é 

fundamental para a movimentação da riqueza gerada nos três setores econômicos, pois 
estabelece relações de troca entre os consumidores e entre empresas públicas e privadas. 
Mesmo com sua relevância para o desenvolvimento econômico, hoje observa-se uma 
retração influenciada diretamente pelas conjunturas nacional e internacional. Em 
Florianópolis, em 1998 houve uma perda de 3,85% de empregos em relação a 1997 e em 
1999 houve uma variação positiva da ordem de 5,06% no subsetor de comércio, o que 
originou um estoque de 855 empregos.  

Quanto à administração pública, há uma grande diferença de comportamento quando 
comparado com o setor privado, no que diz respeito a admissões e demissões, mas a 
variação de emprego foi negativa entre janeiro e dezembro de 1999, registrando-se um 
índice de –2,62%. 

O cálculo do PIB per capita do país, do estado de Santa Catarina e do município de 
Florianópolis para a década de 90 está apresentado no gráfico 4, onde se nota aumento 
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progressivo do PIB per capita em Florianópolis e algumas oscilações em Santa Catarina 
(queda em 1993) e no país (queda em 1999). 

 
Gráfico 4. Produto Interno Bruto (PIB) distribuído per capita no município de 

Florianópolis, em Santa Catarina e no Brasil entre os anos 1991 e 1999. 

Fonte: *SEDUMA, **BACEN, apud Plano Municipal de Assistência Social 2002-2005, PMF, 2002. 
 

  
Em relação ao rendimento médio mensal do chefe de domicílio, a tabela 3.17 aponta 

os dados disponíveis do Censo de 1991 e para o Censo 2000, a partir da qual podemos 
concluir que: em 1991 42% da população recebia menos de 3 salários mínimos e esta 
proporção foi reduzida para  27% no ano 2000, indicando um melhor rendimento mensal na 
população desta camada. A maior concentração percentual encontra-se na população que 
obtém por rendimento médio mensal entre 5 e 10 salários mínimos, nos dois momentos 
analisados e que houve aumento de 4 pontos percentuais no ano 2000 em relação a 1991, 
o que também indica melhoria. 

O contingente da população sem rendimento aumentou de modo muito discreto (1 
ponto percentual)  e no ápice da pirâmide, a camada com maiores rendimentos (20 ou mais 
salários mínimos)  aumentou significativamente, considerando-se que em 1991 em torno de 
6% da população recebia mais de 20 salários mínimos e em 2000 esta população está 
constituída de mais de 11% da população  do município. 
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Tabela 3.17 - Rendimento Mensal do Chefe de Domicílio de Florianópolis em 1991 e 
renda média declarada em salários mínimos para o ano de 1999. 

 
Classes de rendimento em 
Salário Mínimo 

Nº de 
Domicílios 
1991 

Nº de moradores
1991 

 
% 

Nº de 
Domicílios 
2000 

Nº de moradores 
2000 

 
% 

Até 1 salário 7.915 29.235 11,59 6.131 19.226 5,91 
 
De 1 a 2 salários 

 
11.144 

 
42.897 

 
17,01 

 
10.885 

 
37.588 

 
10,48 

 
De 2 a 3 salários 

 
9.018 

 
33.706 

 
13,36 

 
10.882 

 
37.038 

 
10,48 

 
De 3 a 5 salários 

 
10.922 

 
39.240 

 
15,56 

 
17.002 

 
56.470 

 
16,30 

 
De 5 a 10 salários 

 
13.820 

 
48.763 

 
19,33 

 
24.048 

 
75.895 

 
23,16 

 
De 10 a 15 salários 

 
6.511 

 
23.641 

 
9,37 

 
9.419 

 
29.358 

 
9,07 

 
De 15 a 20 salários 

 
2.937 

 
11.010 

 
4,36 

 
7.900 

 
25.188 

 
7,61 

 
De 20 a 30 salários 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5.703 

 
18.382 

 
5,50 

 
Mais de 20 
Salários  

 
3.859 

 
15.014 

 
5,95 

 
- 

 
- 

 
- 

       
Mais de 30 salários  

- 
 
- 

 
- 

 
7.226 

 
24.359 

 
6,96 

 
Sem rendimento 

 
2.041 

 
7.846 

 
3,11 

 
4.624 

 
15.559 

 
4,45 

 
Sem declaração 

 
257 

 
818 

 
0,32 

- - - 

 
TOTAL 

 
68.425 

 
252.170 

 
100,0 

 
103.820 

 
339.063 

 
100,0 

Fontes: IBGE/1991 e TEM-RAIS, 1999: Relação Anual de Informações Sociais, apud Plano Municipal de 
Assistência Social 2002-2005, PMF, 2002. 

 
OBS: o Chefe de Domicílio utilizado nos dados de 1999 é a pessoa homem ou mulher 

responsável pelo domicílio. / Salário Base: 36.161, 60. 
 

 
Em síntese, na dinâmica da economia estadual, Florianópolis, que nasceu de uma 

função estratégica de segurança aos interesses portugueses, seguiu ao longo do tempo 
uma trajetória econômica centrada em sua posição de capital. Mais recentemente tem se 
voltado à atividade turística, o que a faz manter a tradição de concentrar sua economia no 
setor terciário. Não acrescentou atividades industriais muito significativas até então, e seu 
setor primário, que veio decrescendo ao longo do tempo, nunca chegou a ter maior 
representação no município. 
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3.2.2. CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO 

 
O município de Florianópolis vem experimentando desde a década de 1970 um 

intenso processo de crescimento, que ocorre sem uma efetiva base de planejamento e 
resulta em um quadro desordenado e caótico (Plano Municipal de Assistência Social 2002-
2005/PMF, 2002). 

Segundo os dados apresentados pelo Censo 2000 (quadro síntese apresentado 
anteriormente), 48% das habitações particulares permanentes do município possuem 
situação satisfatória, com banheiro ou sanitário, esgotamento sanitário e rede geral de 
abastecimento. Quanto ao abastecimento de água por rede geral, este percentual sobe 
para 89%; e aumenta para 99% quando se indica o número de domicílios particulares 
permanentes com banheiro ou sanitários. 

Quanto ao destino do lixo, 99% também estão servidos pela coleta, embora seja 
conveniente observar que à exceção dos bairros centrais da cidade, os demais bairros não 
possuem coleta diária. 
 

Áreas Carentes e Programas Habitacionais 
 

Nas últimas décadas a cidade recebeu muitos fluxos migratórios que resultaram na 
formação de bolsões de pobreza, constituídos principalmente por uma população de origem 
rural que ficou à margem da modernização do setor agrícola. Este segmento da população, 
devido às persistentes dificuldades conjunturais de âmbito nacional, não pôde ser 
absorvido nos setores mais dinâmicos da economia em outras regiões do estado e veio em 
busca de melhores condições de vida na capital, situando-se às margens de vias públicas, 
morros e outras áreas peri-urbanas, formando os núcleos conhecidos como favelas. 

Deste modo é que, sob as condições de vida medianas observadas no município e 
reafirmadas pelos índices de desenvolvimento social e humano mais recentes, vamos 
encontrar um contingente populacional sujeito a toda sorte de exclusão e que, em razão 
disso, vem conformando ilhas de risco e de interesse máximo das políticas sociais. 

Primeiro é importante deixar claro que, na medida em que Florianópolis foi crescendo 
passou também a assumir o ônus de um movimento migratório característico das cidades 
maiores. Conforme já se comentou no sub-capítulo “Características Demográficas”, há 
cerca de três ou quatro décadas começaram a tomar forma em morros do centro e do 
continente e ultimamente nas margens de vias rápidas de circulação as áreas de ocupação 
também denominadas favelas. Entretanto, as primeiras ocupações se deram ainda no início 
do século, junto à zona urbana no Morro da Cruz. 

Vários levantamentos comprovam que atualmente o maior percentual é de população 
migrante, em grande parte proveniente do Oeste e Meio-Oeste do Estado, atraídos pela 
expectativa de melhores condições de vida e pela oportunidade de alguma ocupação que 
venha a substituir a marginalização decorrente de uma inadequada política agrária que 
vitimou populações em todo o país. Alijados do campo e na maioria constituindo-se em 
mão de obra desqualificada, passam a ocupar áreas “disponíveis”, como uma estratégia de 
sobrevivência pela obtenção de moradia e de algum emprego, seja este formal ou informal. 
A Capital do Estado lhes parece oferecer esta possibilidade e assim as áreas de ocupação 
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vêm sendo multiplicadas nos últimos anos, atingindo inclusive zonas de praias e 
comunidades no interior da ilha.  

Este contingente populacional formado pelas famílias de baixa renda, sem 
qualificação profissional e sem condições de acesso aos lotes urbanos ou às moradias 
locadas, vai situar-se em áreas públicas ou privadas ocupadas e vivem em habitações 
precárias, sem infra-estrutura adequada e com problemas de regularização fundiária. 
Podemos calcular que um mínimo de 11% da população vive nestas condições.  

Atualmente, segundo o Plano Municipal de Assistência Social 2002-2005 (PMF, 
2002), existem no município 46 favelas, com uma população estimada maior que 40.000 
pessoas. 

Destes 46 núcleos, 28 estão localizados na Ilha e 18 no Continente. Mais adiante 
estas comunidades encontram-se descritas em sua localização e características gerais.  

No que diz respeito às áreas de ocupação, na parte insular a maioria encontra-se 
situada nas encostas dos morros centrais, sendo 16 junto ao Morro da Cruz, muitas vezes 
acima dos limites recomendáveis e contrariando a legislação do solo (áreas de preservação 
permanente) e ainda sujeita a riscos para a população pela presença de blocos rochosos 
em terrenos instáveis. 

Na área continental as ocupações se encontram em terrenos com declividade menos 
acentuados ou em fundos de vales. Existem também duas áreas planas, uma localizada 
numa pequena praia arenosa (Ponta do Leal) no Continente e outra sobre o mangue na 
Ilha (na Costeira do Pirajubaé). Ambas sofrem influência direta das marés, o que agrava as 
condições ambientais e de saúde, pela veiculação de doenças hídricas. Outras duas áreas, 
no interior da Ilha, estão localizadas sobre dunas e tem problemas pela movimentação do 
terreno (Ingleses e Campeche). 

Via de regra, todas as áreas de ocupação apresentam problemas para a urbanização, 
uma vez que quase sempre se trata de ocupação desordenada e algumas promovem 
desmatamentos em encostas causando erosão e deslizamentos. 

Atualmente a situação é de elevado adensamento e com mínima possibilidade de 
expansão, com exceção das situadas no Saco Grande II, Morro do Quilombo, Alto da 
Costeira do Pirajubaé e Alto do Pantanal. 

Como uma parcela significativa dessas áreas carentes se constitui em ocupações 
consolidadas, não podem ser removidas. Em contraposição existem as ocupações da Via-
Expressa, Ponta do Leal, Mangue da Costeira/Rio Tavares e alguns pontos de encosta com 
riscos já identificados, que estão em processo de remoção ou já foram substituídas pelas 
obras citadas na tabela 3.19.   

A seguir apresentamos a relação de aglomerados de habitações e populações 
carentes, segundo levantamento realizado pela COHAB em 1994. Os dados não puderam 
ser atualizados para 2002 e o serão assim que as informações forem disponibilizadas. 



 36 

Aglomerados de sub-habitações em Florianópolis 

(COHAB, 1994) 

 
I – Situados no Continente 

 
1 - Via Expressa: Rua: Via Expressa; População favelada: 3.925 pessoas, 840 famílias; 
Número de domicílios: 950. 
 
2 – Morro da Caixa (I e II); Rua ao longo da Avenida Ivo Silveira – Estreito; População 
favelada: 3.535 pessoas, 840 famílias; Número de domicílios: 840. 
 
3 - Vila Aparecida (I e II): Rua: prolongamento Rua Rosinha Campos – Abraão; 
População: 2.806 pessoas, 850 famílias; Número de domicílios: 850. 
 
4- Ilha Continente; Rua: prolongamento da Rua Kurt Rantour – Estreito; População 
favelada: 556 pessoas, 139 famílias; Número de domicílios: 139. 
 
5 - Morro do Flamengo: Rua: proximidade da rua Camilo Silveira de Souza – Capoeiras. 
População favelada: 450 pessoas, 100 famílias; Número de domicílios: 100. 
 
6 - Pasto do Gado: (Chico Mendes, Nova União, Novo Horizonte, Nova Esperança e Boa 
Espera); Rua: situado entre as ruas Gerôncio Thives e Professor Egídio Ferreira; 
População favelada: 2.855 pessoas, 600 famílias; Número de domicílios: 600 
 
7 - Santa Terezinha (I e II): Rua: Próximo às ruas José Bonifácio e Joaquim Nabuco; 
População favelada: 706 pessoas, 157 famílias; Número de domicílios: 157 
 
8 - Monte Cristo: Rua: Maria Claudina da Cruz; População favelada: 1.350 pessoas, 300 
famílias; Número de domicílios: 300 
 
9 -  Sapé: Rua: próximo a rua Nossa Sra. Aparecida - Jardim Atlântico; População 
favelada: 180 pessoas, 40 famílias; Número de domicílios: 40 
 
10  - Ponta do Leal: Rua: próximo à rua 15 de Novembro – Balneário; População 
favelada: 175 pessoas, 39 famílias; Número de domicílios: 39 
 
11  - Nossa Sra. do Rosário: Rua: próximo à rua Felipe Neves – Estreito; População 
favelada: 450 pessoas, 100 famílias; Número de domicílios: 100 
 
12 - Vila Santa Glória (Jardim Atlântico): Rua: Nicarágua, próximo ao ponto final do 
ônibus que tem itinerário Centro/ Jardim Atlântico: População favelada: 473 pessoas, 132 
famílias; Número de domicílios: 132. 
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II –Situadas na Ilha 
 
 
1 - Morro da Penitenciária: Rua: Álvaro Ramos – Trindade; População favelada: 1.480 
pessoas, 266 famílias; Número de domicílios: 266. 
 
2 - Morro do Horácio: Rua: Antônio Carlos Ferreira – Agronômica; População favelada: 
3.500 pessoas, 700 famílias; Número de domicílios: 700 
 
3 - Santa Rosa: Rua: prolongamento da rua Antônio Carlos Ferreira – Agronômica; 
População favelada: 538 pessoas, 121 famílias; Número de domicílios: 121 
 
4 - Morro do 25 - (M. Chapecó), alto da Agronômica e Nova Trento: Rua: prolongamento 
das ruas João Carvalho, Edmundo da Luz Pinto, Padre Schrader, São Vicente de Paula, 
Carlos Silveira Carneiro e Antônio Eleutério Vieira; População favelada: 1.890 pessoas, 480 
famílias: Número de domicílios: 420 
 
5 - Morro do Céu: Rua: prolongamento das ruas Cruz e Souza e Nelson Neves; População 
favelada: 450 pessoas, 100 famílias; Número de domicílios: 100 
 
6 - José Boiteux: Rua: prolongamento da rua José Boiteux, População favelada: 1.575 
pessoas, 350 famílias; Número de domicílios: 350 

 
7 - Monsenhor Topp: Rua: prolongamento da rua Monsenhor Topp; População favelada: 
268 pessoas, 40 famílias; Número de domicílios: 40 
 
8 - Monte Serrat: Rua: prolongamento das ruas Nestor Passos, General Vieira da Rosa e 
Clemente Roovere; População favelada: 3.150 pessoas, 700 famílias; Número de 
domicílios: 700 
 
9 - Morro da Mariquinha: Rua: Laura Caminha Meira; População favelada: 1.350 pessoas, 
300 famílias; Número de domicílios: 300 
 
10 - Morro do Mocotó: Rua Silva Jardim, Prainha; População favelada: 3.825 pessoas, 
850 famílias; Número de domicílios: 850 
 
11 - Morro da Queimada: Rua: prolongamento das ruas São Judas Tadeu e José Maria da 
Luz; População favelada: 877 pessoas, 195 famílias; Número de domicílios: 195 
 
13 - Caieira da Vila Operária: Rua: prolongamento da rua Custódio Fermino Vieira - 
Saco dos Limões; População favelada: 270 pessoas, 60 famílias; Número de domicílios: 60 
14  - Serrinha (I e II): Rua: prolongamento das ruas Marcus Aurélio Hermm e José João 
Martendal; População favelada: 1.363 pessoas, 310 famílias; Número de domicílios: 310 
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15 - Saco Grande II: População favelada: 3.375 pessoas, 750 famílias; Número de 
domicílios: 750 
 
16 - Servidão Catarina (Costeira): Rua: Servidão Catarina; População favelada: 315 
pessoas, 70 famílias; Número de domicílios: 70 
 
17 - Areias do Campeche: População favelada: 459 pessoas, 102 famílias; Número de 
domicílios: 102 
 
18 - Loteamento do Aeroporto: População favelada: 246 pessoas, 60 famílias; 
Número de domicílios: 60. 
 

 
Tabela 3.18. Número de famílias beneficiadas por programas habitacionais, segundo 

núcleo habitacional no município de Florianópolis, entre 1998 e 2000. 
 

Famílias beneficiadas/ano Núcleo/Projeto 

1998 1999 2000 
 
Vila União 

 
57 

 
102 

 
- 

Vila Cachoeira - - 205 
Chico Mendes - - 140 
Conjunto Abraão* - 90 87 
Caminho do Mar* - 150 80 
Vilares - - 200 
Total 57 342 712 

* Projetos viabilizados pelas parcerias PMF/Caixa econômica Federal. Fonte: (Plano Municipal de Assistência 
Social 2002-2005/PMF, 2002) 

 
 

Em pesquisa realizada pela COHAB - Companhia de Habitação do Estado de Santa 
Catarina – em 1994 foram detectadas 10.583 casas “inadequadas” (casas inadequadas = 
barracos, domicílios rústicos, favelas improvisadas e cortiços) e 9.496 famílias “sem casa” 
na mesorregião de Florianópolis.  

Recentemente a Secretaria Municipal de Habitação, Trabalho e Desenvolvimento 
Social de Florianópolis informou que entre os anos 1998 e 2000 foram beneficiadas 1.111 
famílias com programas habitacionais, distribuídas em seis núcleos habitacionais, conforme 
demonstra a Tabela 3.18. 
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Situação de Abastecimento e de Saneamento Básico 
 
 

O Censo Demográfico do ano 2000 contabilizou 103.820 domicílios permanentes no 
município de Florianópolis. Segundo os dados apresentados na Tabela 3.19, deste total 
89% são domicílios com abastecimento de água via rede geral (água tratada). 99% dos 
domicílios possuem banheiro ou sanitário e apenas em torno da metade dos domicílios de 
Florianópolis possuem as condições completas de abastecimento com garantia de água 
tratada e com condições de esgotamento sanitário via rede geral. Quanto à situação de 
coleta de lixo, independentemente das vezes em que este é coletado na semana, este 
número encontra-se em torno de 99% dos domicílios. 

A rede de abastecimento de água de Florianópolis conta com captação em três 
mananciais, sendo dois de menor porte na Ilha de Santa Catarina, no Rio Tavares outro ao 
norte da ilha, e o maior na parte continental, o sistema de Pilões/Cubatão, que além de 
Florianópolis também serve aos municípios de São José, Palhoça, Biguaçú e Santo Amaro 
da Imperatriz. Estes são os sistemas administrados pela Companhia de Águas e 
Saneamento de Santa Catarina, a CASAN. Os outros sistemas administrados por 
particulares não são monitorados quanto à qualidade da água distribuída e também não 
estão sujeitos ao controle tarifário. 

A situação de abastecimento de água no município não alcança uma situação 
confortável nos meses de verão, principalmente quando se considera os balneários da 
região norte, quando recebem um grande afluxo de turistas que constituem uma população 
flutuante.  

Quanto aos serviços de esgoto sanitário, estes são incompatíveis com uma cidade 
que tem apostado crescentemente no turismo como fonte de economia. Já ocorre 
comprometimento de recursos hídricos, tanto daqueles potenciais para abastecimento, 
como dos recursos marinhos, que se atualmente já não significam muito em termos de 
geração de renda, crescem como fonte de lazer, oferecendo indiscutível suporte ao turismo 
municipal. 

A parcela da população urbana atualmente atendida pelo sistema de coleta e 
tratamento de esgotos não alcança ainda 50% da população, conforme a Tabela 3.19. 
Nota-se carência de investimentos de grande porte e contínuos nesta área. 

Os sistemas de coleta e tratamento de esgotos domiciliares operados pela CASAN 
estão relatados na Tabela 3.20. 

Encontram-se em execução também as obras de ampliação do sistema insular para 
atender aos bairros do Saco dos Limões, Costeira do Pirajubaé, Pantanal, Santa Mônica, 
Córrego Grande e Carvoeira. Estão sendo realizadas obras de ampliação do sistema da 
Lagoa da Conceição. Também está em ampliação o sistema de Canasvieiras, visando 
atender as localidades de Cachoeira do Bom Jesus e Ponta das Canas. E encontram-se 
em execução os sistemas da Barra da Lagoa e da Costa da Lagoa, assim como os 
sistemas integrados de Jurerê/Daniela e Ingleses/Santinho. Quanto ao sul da Ilha, não 
existem obras e os serviços apresentam-se muito deficitários (Plano Municipal de 
Assistência Social 2002/2005). 
 



 40 

Tabela 3.19. Situação de domicílios segundo abastecimento de água e saneamento 
básico em Florianópolis, ano 2000. 

 

Situação quanto abastecimento de água e saneamento  
Nº 

 
% 

 
Total de domicílios particulares permanentes 

 
103.820 

 
100,0 
 

Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água via rede 
geral 
 

 
93.092 

 
89,66 

Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água de 
poço ou nascente 
 

 
7.368 

 
7,09 

Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água por 
outras formas 
 

 
3.360 

 
3,23 

Domicílios particulares permanentes com banheiro ou sanitário  
103.293 

 
99,49 
 

Domicílios particulares permanentes com banheiro ou sanitário, com 
esgotamento sanitário e rede geral 
 

 
49.726 

 
47,89 

Domicílios particulares permanentes, sem banheiro ou sanitário  
527 

 
0,50 
 

Domicílios particulares permanentes cujo destino de lixo é o coletado
 

 
102.748 

 
98,96 

Domicílios particulares permanentes cujo destino de lixo é outro  
1.072 

 
1,03 
 

Fonte: Censo Populacional de 2002, IBGE. Dados brutos. 
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Tabela 3.20.  Tratamentos de esgotos ativados no município de Florianópolis 
segundo localidade beneficiada e número de pessoas atendidas. 

 
Nome do Sistema Localidades  

beneficiadas 
Tipo de tratamento Nº de habitantes 

atendidos 

 
Insular 

 
Centro, Agronômica, 
Trindade 

 
Lodos ativados por aeração 
prolongada 

 
Continental 

 
Estreito, Bom Abrigo, 
Coqueiros, Capoeiras 

 
Lagoa de estabilização 

 
 
 
114.469 
 
 
 

 
Lagoa 

 
Lagoa da Conceição 

 
Lodos ativados por valos de 
oxidação 

 
3.634 

Canasvieiras  
Canasvieiras 

 
Lodos ativados por valos de 
oxidação 

 
 
4.725 

 
Jurerê Internacional (*)

 
Jurerê Internacional 

 
Lodos ativados 

 
3.000 

Base Aérea  
Base aérea de 
Florianópolis 

 
Lagoas de estabilização 

 
2.000 
 

(*) Sistema não operado pela CASAN 
Fonte: CASAN 2002, apud Plano Municipal de Assistência Social 2002/2005. 

 
 

 

 
 

Abastecimento de Energia Elétrica 
 
Quanto aos dados sobre consumo de energia elétrica, obtivemos as informações que 

constam no gráfico 4. Segundo as informações 77,7% do consumo encontra-se na área 
residencial normal, que nos meses de verão é adicionada com aproximadamente 9,8% do 
consumo para a área residencial veranista. O segundo maior consumo encontra-se na área 
comercial. A indústria, não tendo desempenho relevante no município consome apenas em 
torno de 2% do total de energia e o restante do consumo encontra-se no poder público e 
nas suas empresas, na iluminação pública e na área rural também pouco significativa no 
município. 
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Gráfico 5 - Consumidores de energia elétrica no Município de Florianópolis, segundo 

classe de consumo. 
 

Fonte: CELESC 

 
 

Não foram obtidas informações sobre ligações clandestinas de energia elétrica, mas o 
setor saúde, através de outros levantamentos (cadastros PSF/PACS/Cartão SUS) pôde 
constatar sua existência em residências de núcleos habitacionais denominados de risco. 
Estima-se que estas unidades possam alcançar mais de 1% do total da energia consumida 
no município. 

   
 

3.3. O PERFIL DE SERVIÇOS 
 
 

3.3.1 – OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 
 
 

Indicadores gerais 

 
A análise das informações contidas no Plano de Saúde 1993-97 indicava não haver, 

na ocasião, uma desproporção exagerada entre as escolas do setor público e do setor 
privado. Segundo as informações, observava-se que a rede municipal de ensino compunha 
33,89% dos estabelecimentos totais e a particular com 34,88%, quase se igualando. Já a 
rede estadual, que possuía menor participação, contava com pouco mais de 20% do total 
das escolas. Esta situação, conforme se nota na Tabela 3.17 já demonstra mudanças em 
2001. Embora não se tenha obtido a informação sobre número de escolas 
administrativamente não dependentes do setor público ou privado (outras), observa-se: 
• Redução no número de escolas públicas municipais, com uma participação de 27%; 

77,70%

10,15%

9,51%
1,88% 1,76%

Residencial Normal Comerciais Residencial Veranista Industriais Outros
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• Aumento no número de escolas do setor privado, que incrementou em 6% o volume de 
suas unidades escolares; 
• Aumento significativo, da ordem de 11%, no número de escolas estaduais.  
O número total de escolas no município é de 353 unidades. As mudanças ocorridas no 
setor se deram em 7 anos e podem ser decorrentes do crescimento da região urbana e 
peri-urbana da cidade, incluindo a formação de novos bairros de classe média no entorno 
da cidade, com a exigência de mais escolas nestas regiões. As escolas municipais, 
tradicionalmente estão situadas mais no interior da ilha e menos nestas regiões onde se 
encontram a maioria das escolas estaduais e também as privadas. O número de escolas 
federais se manteve igual ao do período anterior. 

 
Estas informações podem ser reafirmadas, observando-se a Tabela 3.18, onde está 

listado o número de escolas segundo dependência administrativa e discriminadas por nível 
de ensino. Através destes dados mantém-se a tendência de investimento maior na 
educação infantil e ensino fundamental (crianças até 14 anos, geralmente), tanto do setor 
público quanto do setor privado. 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6 - Número de Estabelecimento Escolares em Florianópolis no ano de 1994, 

segundo dependência administrativa. 
 

 
 
 

34%
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34%
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Gráfico 7 - Número de Estabelecimento Escolares em Florianópolis no ano de 2001, 
segundo dependência administrativa. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Tabela 3.21 – Número absoluto e percentual de estabelecimentos por nível de ensino, 

2001 – Município de Florianópolis. 
 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NIVEL DE ENSINO 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL % 
 Abs % Abs. % Abs. % Abs. %   
Educação Infantil 1 0,6 32 20 60 37 68 42 161 45,5 
Ensino Fundamental 1 0,8 45 36,0 35 27,2 45,0 36,0 126 35,5 
Ensino Médio 2 4,4 27 60,0 0 - 16 35,6 45 13,0 
Curso Normal 0 - 2 100,0 0 - 0 0 2 0,5 
Educação Profissional 1 50,0 0 - 0  1 50,0 2 0,5 
Educação de  
Jovens e Adultos 

0 - 4 36,4 1 9,0 6 54,6 11 3,0 

Educação Especial 0 - 0 - 0 - 6 100,0 6 2,0 
Total 5 1,4 110 31 96 27 142 40 353 100 

Fonte: Censo Escolar – SC / Março – 2001. 

 
Em 1994, quando se analisou o número de vagas oferecidas por dependência 

administrativa, constatou-se que em termos de participação, a rede estadual contribuía com 
aproximadamente 44% da capacidade total, enquanto que as redes particular e municipal 
participavam respectivamente com 36,34% e 16,59% do total das vagas existente no 
município (Plano Quadrienal de Saúde, 1997). 

27%

31%1%

41%
Municipal

Estadual

Federal

Particular
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No ano 2001, com um total de 103.681 alunos matriculados, a rede estadual concentra 
44% destes, principalmente no nível de ensino fundamental e ensino médio. A rede privada 
fica em segunda posição, com 31% dos alunos, mais concentrados no ensino fundamental. 
A rede municipal de ensino fica com 21% do total de alunos matriculados, também mais 
concentrados no ensino fundamental. As escolas federais dedicam-se mais ao ensino 
médio e ensino profissional, participando com 4% do total de alunos. 

 
 

Tabela 3.22 – Número de alunos por nível de ensino – 2001 – Município de 
Florianópolis. 

 

NÚMERO DE ALUNOS NIVEL DE ENSINO 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL 
Educação Infantil 280 1.969 6.107 6.150 14.506 
Ensino Fundamental 628 27.053 14.065 14.900 56.646 
Ensino Médio 2322 12.229 0 7.211 21.762 
Curso Normal 0 574 0 0 574 
Educação Profissional 1.404 0 0 120 1.524 
Educação de Jovens e Adultos 0 4.208 2.087 3.270 9.565 
Educação Especial 0 0 0 628 628 
Total 4.634 46.033 22.259 32.279 103.681 

Fonte: Censo Escolar – SC / Março – 2001. 

 
 
 
 
Uma análise exclusiva para a rede municipal de ensino (Tabela 3.21) faz notar que do 

número total de alunos 63% estão matriculados no ensino fundamental, seguido de 27,45 
de alunos matriculados na escola infantil e de 9,4% na educação de jovens e adultos. Um 
outro fato é que, embora o número de estabelecimentos municipais tenha sido reduzido, 
isto não significa necessariamente redução do número de vagas. Neste caso específico, o 
número de vagas oferecidas cresceu em 1.161 vagas na educação infantil e foi reduzido no 
ensino fundamental em 1.010 vagas. 

 
 
 

 
Tabela 3.22 – Total de atendimento na rede municipal – 2001 – Município de 

Florianópolis. 
 

NÍVEL DE ENSINO NÚMERO DE ALUNOS % 

Educação infantil 6.107 27,4 
Ensino Fundamental 14.065 63,2 
Educação de jovens e 
adultos 

2.087 9,4 

Total 22.259 100,0 
Fonte: Censo Escolar – SC / Março – 2001. 
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Tabela 3.23 –Índice de Aprovação, repetência e evasão – 2000 – Município de 

Florianópolis. 
NÍVEL DE 
ENSINO 

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA TOTAL 

 

ÍNDICES 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR  
Aprovação 94,65 83,53 86,78 97,67 88,42 
Repetência 6,87 16,33 1,23 1,62 11,53 

Ensino 
Fundamental

Evasão 0,16 6,56 2,43 0,17 3,90 
Aprovação 82,58 92,62 0 95,06 93,13 
Repetência 1,15 9,18 0 3,28 6,38 

Ensino 
Médio 

Evasão 2,59 13,90 0 2,38 8,92 
Fonte: Censo Escolar – SC / Março – 2000. 

 
Quanto aos índices de aprovação obtidos no município para o ensino fundamental (7 a 

14 anos), o mais alto foi obtido pela rede privada de ensino (Tabela 3.23), com 97,67%, 
seguido pela rede federal (que se concentra no ensino profissional e médio), com 94,65%. 
A rede municipal fica com um índice de aprovação de 86,78% e a estadual com 83,53%. O 
índice de evasão maior também é da rede estadual e o mais baixo é da rede federal 
(superior ao índice obtido pela rede privada). E o índice de repetência maior encontra-se na 
rede estadual, enquanto que o menor está na rede municipal. 

No que diz respeito ao ensino médio (15 a 17 ou 18 anos), o maior índice de 
aprovação também se encontra na rede privada, enquanto o menor está na rede federal. O 
município não possui ensino médio. O maior índice de evasão está situado igualmente na 
rede estadual, assim como o de maior repetência. 

 

Ensino fundamental 
 

As tabelas a seguir apresentam a evolução histórica do número de alunos 
matriculados no ensino fundamental e por série das redes estadual (Tabela 3.24), da rede 
municipal (Tabela 3.25), da rede particular (Tabela 3.26), da rede federal (tabela 3.27) e o 
total para o município na Tabela 3.28. 
 

Tabela 3.24 – Alunos matriculados por série entre os anos 1994 e 2001 na Rede 
Estadual de Ensino do município de Florianópolis. 

 
Fonte: Censo Escolar – SC / 1994 – 2001. 

ANO ALUNOS POR SÉRIE 

 1º série 2º série 3º série 4º série 5º série 6º série 7º série 8º série 
1994 4699 3647 3623 3490 4260 3321 3108 2604 
1995 4608 3807 3565 3469 4344 3515 3131 2630 
1996 4948 3677 3669 3461 4562 3519 3021 2763 
1997 4748 3811 3552 3425 4562 3778 3045 2714 
1998 4678 3685 3669 3446 4342 3970 3200 2703 
1999 3955 3677 3568 3310 4270 3813 3277 2883 
2000 4117 3328 3457 3425 4137 3651 3286 3193 
2001 4064 3167 3264 3241 3888 3385 2984 3060 
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No ano de 1994, 55% dos alunos matriculados na primeira série do ensino 

fundamental da rede estadual chegavam a completar o curso, até a oitava série. Em 2001, 
este percentual encontra-se elevado para 75%, observando-se que houve uma evolução 
progressiva no decorrer do período. 

Na rede municipal, em 1994, conforme demonstra a Tabela 3.25, apenas 30% dos 
alunos que ingressaram na primeira série concluíram o curso; no final do período analisado, 
a proporção também se apresenta aumentada de modo gradual, chegando a 62% em 
2001. 
 
Tabela 3.25 – Alunos matriculados por série entre os anos 1994 e 2001 na Rede Municipal de 

Ensino do município de Florianópolis. 

ALUNOS POR SÉRIE ANO 

1º série 2º série 3º série 4º série 5º série 6º série 7º série 8º série 
1994 1818 1506 1534 1480 1736 1237 848 547 
1995 1849 1598 1512 1635 1749 1210 927 588 
1996 1846 1677 1655 1564 1966 1457 1002 720 
1997 1860 1670 1723 1601 2054 1509 1128 779 
1998 1998 1801 1755 1673 1913 1652 1187 908 
1999 1925 1719 1748 1720 2009 1706 1294 1006 
2000 1868 1754 1694 1772 2026 1758 1404 1035 
2001 1948 1760 1830 1797 2205 1839 1466 1220 

Fonte: Censo Escolar – SC / 1994 – 2001. 

 
Quanto a rede privada de ensino, conforme a Tabela 3.26, uma proporção de 82% dos 

alunos matriculados na primeira série concluíram o ensino fundamental e esta proporção foi 
igualmente aumentando nos anos subseqüentes, alcançando uma relação cada vez maior 
entre alunos matriculados na primeira série e alunos matriculados na oitava série, 
ultrapassando os 100%. Isto pode indicar que, para famílias que podem arcar com as 
despesas, há uma preferência por inserção nas escolas privadas na medida em que 
aumenta o ano escolar, em direção ao ensino de segundo e terceiros graus.  

Além dessa escolha, o quadro demonstra também o crescimento na última década, do 
setor privado no ensino em Florianópolis. 

 
Tabela 3.26 – Alunos matriculados por série entre os anos 1994 e 2001 na Rede Particular de 

Ensino do município de Florianópolis.  

ALUNOS POR SÉRIE ANO 

1º série 2º série 3º série 4º série 5º série 6º série 7º série 8º série 
1994 2029 1900 1880 2002 2058 1979 1830 1674 
1995 2120 1947 1963 1958 2159 2101 2058 1851 
1996 2027 2117 2124 2088 2052 2213 2119 2028 
1997 1915 2053 2091 2066 2068 2057 2176 2056 
1998 1761 1816 1873 2013 1934 1928 1895 1998 
1999 1764 1796 1814 1889 2034 2012 2035 1976 
2000 1653 1707 1777 1809 1856 1959 1913 1882 
2001 1617 1707 1777 1838 1903 1975 2084 1999 

Fonte: Censo Escolar – SC / 1994 – 2001. 
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Tabela 3.27 – Alunos matriculados por série no ensino fundamental entre os anos 1994 e 
2001 na Rede Federal de Ensino do município de Florianópolis. 

ALUNOS POR SÉRIE ANO 

1º série 2º série 3º série 4º série 5º série 6º série 7º série 8º série 
1994 80 77 76 82 93 119 102 103 
1995 78 76 77 82 77 104 101 101 
1996 75 79 76 75 84 77 84 107 
1997 79 79 76 76 75 75 83 76 
1998 75 75 79 79 75 75 80 75 
1999 75 81 75 79 75 81 75 74 
2000 75 81 84 77 77 83 74 75 
2001 76 76 84 78 76 76 84 78 

Fonte: Censo Escolar – SC / 1994 – 2001. 

 
Na rede federal de ensino, onde se situa apenas o Colégio de Aplicação (UFSC), 

embora em 1994 houvesse um número crescente de matrículas em ordem progressiva da 
primeira para a oitava série, a partir de 1997 passou a haver uma certa estabilização, de 
acordo com a tabela 3.26. Para o total de alunos do ensino fundamental do município, o 
que encontramos (Tabela 3.27), é um decréscimo geral no número de alunos matriculados 
no ensino fundamental nas séries iniciais (1ª a 5ª) entre 1994 e 2001. O crescimento nos 
últimos anos (6ª, 7ª e 8ª séries) apenas indica que na década passada existiam mais 
alunos nas escolas, principalmente nas escolas públicas do que nos dias atuais e que um 
bom percentual vem se mantendo matriculado. 

 
 

Tabela 3.28 – Total de alunos matriculados por série entre os anos de 1994 e 2001 no 
município de Florianópolis. 

 

ALUNOS POR SÉRIE ANO 

1º série 2º série 3º série 4º série 5º série 6º série 7º série 8º série 
1994 8626 7130 7113 7054 8147 6656 5888 4928 
1995 8655 7428 7117 7144 8329 6930 6217 5170 
1996 8896 7550 7524 7188 8664 7266 6226 5618 
1997 8602 7613 7442 7168 8759 7419 6432 5625 
1998 8512 7377 7376 7211 8264 7625 6362 5684 
1999 7719 7273 7205 6998 8388 7612 6681 5939 
2000 7713 6870 7012 7083 8096 7451 6677 6185 
2001 7705 6710 6955 6954 8072 7275 6618 6357 

Fonte: Censo Escolar – SC / 1994 – 2001. 

 
 
Desta análise geral, é possível inferir que uma parcela significativa de alunos do 

ensino fundamental que não puderam ingressar nas escolas da rede privada deixam a 
escola no meio do curso, em torno da 4ª ou 5ª série. A maior taxa de evasão, como se 
observou anteriormente é da rede estadual de ensino. 
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Ensino Médio (Segundo Grau) 
  

O município de Florianópolis possui um total de 101.939 alunos, dos quais 12.708 
(12%), estão matriculados no Ensino Médio. Este número decresceu entre 1994 e 2001, 
visto que naquele ano apresentou um valor absoluto de 16.338 matrículas. Ainda assim, 
este valor não correspondia ao número de vagas oferecidas, que era de 19.079, segundo 
informações contidas no Plano Municipal de Saúde anterior (1997), preenchendo portanto 
855 das vagas. 

A rede de ensino municipal não atende ao ensino médio, denominado até 
recentemente segundo grau, ficando o estado com a maior participação da capacidade 
existente no município, cerca de 57%. Em segundo lugar encontra-se está a rede 
particular com uma participação de 39% aproximadamente e por último a federal (Escola 
Técnica Federal) com menos de 4%. Com relação ao curso profissionalizante, que 
representa 18,96% das vagas oferecidas no segundo grau, só é oferecido no distrito sede 
e também o estado é responsável por 56% aproximadamente das vagas oferecidas. 
 

Os alunos de ensino médio (15 a 17 ou 18 anos), possuem maior índice de 
aprovação na rede privada, enquanto o menor está na rede federal. Sabendo-se que o 
município não possui ensino médio, já se demonstrou no início deste item que o maior 
índice de evasão está situado na rede estadual, assim como o de maior repetência, e que 
a rede estadual representa também o maior contingente de alunos de segundo grau. 
 
 
Gráfico 8 - Capacidade ofertada no ensino médio por dependência administrativa em 

Florianópolis, 2001. 
 

Fonte: Pesquisa Direta/2001. 

 
 

 

Cursos Especiais 
 
 

Esses são destinados à alfabetização de adultos e fornecidos pelo Município. Todos 
estão localizados no Distrito Sede e cerca de 58% da sua capacidade estão ocupadas.  

57,22

57,58

55,69

3,42 1,69

10,78

39,36

40,72

33,53

0

20

40

60

PERCENTUAL

Estadual Federal Particular

2ª Grau Educação Geral Profissionalizante



 50 

Ao analisarmos por bairro, verifica-se que este curso é oferecido em apenas 7 (sete) 
bairros a saber: Centro, Trindade Sul, Costeira do Pirajubaé, Itacorubi Norte, Jardim 
Atlântico, Monte Cristo e Capoeiras, sendo que quase um terço do total das vagas está no 
Centro (UEP 1). Os outros dois bairros que apresentam uma maior oferta de vagas, 
Capoeiras e Trindade Sul, participam com cerca de 23% e 19% respectivamente. 
 

 

Ensino Superior 
 
 

O ensino superior do Estado de Santa Catarina iniciou-se com a criação da 
Faculdade de Direito, em 11 de fevereiro de 1932. Organizada inicialmente como instituto 
livre, foi oficializada por Decreto Estadual em 1935. 

Na Faculdade de Direito germinou e nasceu a idéia da criação de uma Universidade 
que reunisse todas as faculdades existentes na capital do Estado.  

Pela Lei 3.849, de 18 de dezembro de 1960, foi criada a Universidade Federal de 
Santa Catarina, UFSC, reunindo as Faculdades de Direito, Medicina, Farmácia, 
Odontologia, Filosofia, Ciências Econômicas, Serviço Social, e Escola de Engenharia 
Industrial, sendo oficialmente instalada em 12 de março de 1962.  

Posteriormente veio a iniciar-se a construção do "campus" na ex-fazenda modelo 
"Assis Brasil", localizada no Bairro da Trindade, doada à União pelo Governo do Estado 
(Lei 2.664, de 20 de janeiro de 1961). Com a reforma universitária, foram extintas as 
Faculdades e a Universidade adquiriu a atual estrutura didática e administrativa (Decreto 
64.824, de 15 de julho de 1969). 

Atualmente, a UFSC possui 56 Departamentos e 2 Coordenadorias Especiais, os 
quais integram 11 Unidades Universitárias. São oferecidos 28 Cursos de Graduação com 
51 Habilitações nos quais estão matriculados 15.875 alunos. Oferece ainda, 11 cursos de 
Doutorado e 31 cursos de Mestrado. 

O Campus Universitário, atualmente integrado por cerca de 20.000 pessoas, dispõe 
de uma infra-estrutura que permite funcionar como uma cidade qualquer. Além de uma 
Prefeitura responsável pela administração do "campus", há órgãos de prestação de 
serviços, hospital, gráfica, biblioteca, creches, centro olímpico, editora, bares e 
restaurantes, teatro experimental, horto botânico, museu, área de lazer e um Centro de 
Convivência com agência bancária, serviço de correio e telégrafo, auditório, bar, 
restaurante, salões de beleza (masculino e feminino), sala de meios e cooperativa de livros 
e de material escolar. 

A UFSC está instalada em uma área de um milhão de metros quadrados, com 
187.452 metros quadrados de área construída. A esta área do "campus" foram acrescidos 
dois milhões de metros quadrados representados por manguezais que servem para a 
pesquisa e preservação de espécies marinhas. Através de um convênio com o Ministério 
da Marinha, a UFSC, em 1979, obteve a concessão da Ilha de Anhatomirim, com uma 
área de 45.000 metros quadrados, onde está instalada a Fortaleza de Santa Cruz. 

Em 1990 o Ministério da Marinha transferiu a guarda da Fortaleza de Santo Antônio, 
localizada na Ilha de Ratones Grande. Nestas duas ilhas vem sendo desenvolvidos 
trabalhos de pesquisa na área de Aqüicultura e de Mamíferos aquáticos. A UFSC assumiu, 
também, em 1992 a Fortaleza de São José da Ponta Grossa ao norte da ilha de Santa 
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Catarina. Nas três fortalezas, restauradas pela UFSC, com recursos da Fundação Banco 
do Brasil, vem sendo desenvolvidos trabalhos de Turismo Educativo com a participação de 
estudantes universitários.  

A UFSC, através do Centro de Ciências da Saúde – CCS, também desenvolve, em 
convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e sua rede de unidades 
básicas, o Programa Docente-Assistencial visando o ensino prático da atuação em saúde 
pública para estudantes de medicina, farmácia, nutrição, enfermagem e serviço social. 

Além das duas universidades públicas existentes em Florianópolis, a UFSC e a 
UDESC – Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina, outras entidades de 
ensino superior vem se implantando na Grande Florianópolis, atuando no setor privado 
com cursos em áreas diversificadas, a exemplo da UNISUL, da UNIVALE e das 
Faculdades Estácio de Sá, entre outras atuantes mais específicas.  
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3.3.2. O PERFIL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

3.3.2.1 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OS SERVIÇOS DE 

SAÚDE  DO MUNICÍPIO 
 

 
A cobertura dos serviços básicos de saúde, em relação à situação quantitativa e de 

distribuição de sua rede é considerada muito boa, sendo que alguns levantamentos 
apontam a utilização da rede básica por aproximadamente 70% da população, 
principalmente na área de atenção à mulher e à criança. A porta de entrada dos serviços 
públicos de saúde efetivamente se dá através da rede básica e o acesso à rede 
especializada (Policlínicas de especialidades) ocorre por acionamento da Central de 
Marcação de Consultas, atualmente com uma experiência de administração intermediária 
da Secretaria Municipal de Saúde, mediante uma cota de consultas pré-estabelecida para 
cada especialidade. Os exames de rotina e de média complexidade também são 
oferecidos através de cotas para o município e acessados diretamente via Central de 
Marcação (Secretaria de Estado da Saúde).  

 
Na rede básica, o tipo de serviço oferecido diretamente à população vem sendo 

disponibilizado seguindo as quatro táticas (ou estratégias operacionais) estabelecidas para 
alcançar um modelo de atenção à saúde cuja inspiração é a macro-estratégia de vigilância 
à saúde.  Estas táticas, como estão explicitadas com mais detalhes no item 3.2.2.3,  são o 
Programa de Saúde da Família  (PSF), o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS) , o Programa Docente Assistencial (PDA) e o Programa Capital Criança, além das 
atividades já incorporadas ao cotidiano institucional, desenvolvidas pelos demais 
programas do Departamento de Saúde Pública da Secretaria, a exemplo das vigilâncias. 

 
A Secretaria de Saúde do município de Florianópolis no seu nível gerencial central, 

além do Gabinete do Secretário, está composta por dois departamentos, sendo o 
Departamento de Ações de Saúde ou de Saúde Pública e o Departamento de 
Planejamento, Avaliação e Auditoria, além da Unidade de Apoio Administrativo, de acordo 
com o organograma apresentado a seguir.  

Além do nível gerencial central encontra-se em experiência o nível intermediário 
(instância extra-oficial do organograma), onde situam-se as cinco Regiões de Saúde: 
Norte, Sul, Centro, Continente e Leste. Um estudo sobre sua composição por equipe e 
funções preliminares estão apresentadas em anexo (ANEXO IV). 

O organograma apresentado a seguir expressa estudos do ano 2002 entre técnicos e 
consultoria externa, representando as tendências mais recentes no processo de 
reorganização funcional, não tendo sido concluído em sua versão final até a presente data.  
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 Por duas vezes existiram experiências de criação de um nível intermediário na estrutura da 
SMS, sendo a primeira delas em 1985 e uma segunda em 1996. Estas experiências, embora 
tenham resultado em acúmulos, não possuíam a estabilidade necessária para que se tornassem 
definitivas. O fato é que os processos de descentralização no Brasil tem se mostrado sempre 
morosos em razão da sólida cultura centralizadora construída por séculos. As resistências são de 
várias ordens e apresentam argumentos com várias nuances ideológicas. 

• Em 2002, pela terceira vez no setor saúde, o nível de gerenciamento intermediário é 
instalado no município. Desta vez, as equipes apresentam uma constituição mais sólida, 
levando consigo estruturas regionalizadas da vigilância epidemiológica e espera-se 
possam somar-se a elas outras estruturas de igual importância para viabilização da 
vigilância à saúde, tal como a vigilância sanitária e talvez, mais tarde, estruturas 
relevantes do planejamento e da área administrativa.  

• Na tabela 3.29 encontra-se a composição de cada região de saúde na nova experiência, 
sendo que as atribuições de cada equipe, embora desenhadas preliminarmente, ainda 
encontram-se em construção, na medida em que a avaliação da experiência permita seu 
delineamento mais preciso. 

• A seguir descreveremos, de modo sucinto as atividades e atribuições de cada 
departamento da SMS. 

•  

 

A. Departamento de Saúde Pública 
 
 

O Departamento de Saúde Pública é o responsável pelos serviços e ações desenvolvidos na 
rede municipal de saúde.  

É o setor mais antigo da Secretaria, existindo desde sua criação, tendo sempre se destinado 
ao gerenciamento finalístico dos serviços de saúde. Sob sua responsabilidade encontra-se toda a 
rede original e também municipalizada. Na área operacional administra 46 unidades básicas de 
saúde, o NAPS, a Policlínica II e um laboratório.  As regiões de saúde são também diretamente 
vinculadas a este Departamento. 

• Além disso, o Departamento de Saúde Pública é o responsável pela organização e 
implementação das estratégias de atenção á saúde, que vinham utilizando a 
nomenclatura usual de programas estratégicos ou prioridades da gestão 1997/2001, e 
que são: 

•  
• Saúde da Família (PSF) e Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); 
• Programa Docente Assistencial (PDA); 
• Programa Capital Criança, saúde da mulher e saúde bucal; 
• Núcleo de Assistência Psico Social - NAPS; 
•  
• O Departamento de Saúde Pública hoje trabalha com três divisões (Verificar 

organograma apresentado anteriormente), sendo uma delas a que abriga as estratégias 
operacionais (programas de atenção à saúde) e que poderão ir variando no tempo, de 
acordo com as necessidades constatadas nos diagnósticos municipais e as prioridades 
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estabelecidas. As outras duas são as Divisões de Vigilância Epidemiológica - que inclui o 
Sistema de Vigilância Nutricional (SISVAN), Programa DST/AIDS – Redução de Danos; 
entre outros, e a divisão de Vigilância Sanitária.O que se observa é que o somatório das 
atividades das três divisões conforma um conjunto  destinado à promoção do conceito de 
vigilância à saúde, o que passa a ser operacionalizado através da rede básica e das 
vigilâncias e monitorado pelas equipes das regiões de saúde. 

• O que se observa é que o somatório das atividades das três divisões conforma um 
conjunto destinado à promoção do conceito de vigilância à saúde, o que passa a ser 
operacionalizado através da rede básica e das vigilâncias e monitorado pelas equipes 
das regiões de saúde. 

• Em 2002 houve uma reestruturação importante para o desenvolvimento das ações de 
saúde que competem ao Departamento de Saúde. Trata-se da descentralização 
promovida pela regionalização, passo fundamental para o processo de vigilância da 
saúde. O projeto de regionalização, com a descrição de suas competências preliminares 
encontra-se em anexo ao Plano de Saúde (ANEXO IV). A visualização territorial das 
Regiões de  Saúde pode ser observada no Mapa 1. 

 

O conceito de Vigilância da Saúde 
 

A vigilância da saúde é um conceito relativamente recente que se investe da condição de 
vigilância permanente, por parte da equipe de saúde, sobre as condições de saúde, mas também 
sobre as condições de vida de cada família ou indivíduo. Isto significa estar alerta para todas as 
condições que possam significar algum risco à saúde como a precariedade das habitações, das 
instalações sanitárias, das condições ambientais, as condições de alimentação, de trabalho e 
outros fatores individuais ( fatores de risco genéticos, por exemplo) que possam ocasionar algum 
dano ou problema de saúde. Em princípio, quando se desenvolve ações de vigilância 
epidemiológica ou de vigilância sanitária e ambiental já se está executando algum tipo de 
vigilância da saúde. A própria ação médica vinculada à clínica e ao atendimento individual 
também está incluída na operação de vigilância da saúde, uma vez que se pode observar e 
avaliar uma condição individual e, ao se detectar algum evento capaz de vir a provocar algum 
dano à saúde, serão encaminhadas soluções para sua reversão ou controle. O conceito de 
vigilância da saúde é a base para a materialização da noção de integralidade, quando traduzida 
para a atenção. Considerando todas as ações inerentes à  vigilância da saúde, mas 
especialmente ao rol de ações coletivas, lembramos duas questões  fundamentais para seu 
exercício: 

- a definição de áreas territoriais de responsabilidade, com limites muito bem definidos; 
- a designação de responsáveis nominais pelas atividades nestas áreas e em seus 

desdobramentos. 
È desta forma que irá ocorrer um esforço efetivamente multiprofissional, mas de alta 

responsabilidade para o rastreamento de problemas, o que resultaria, teoricamente na agilização 
de sua solução mesmo antes que possa acarretar em algum prejuízo à saúde. 

Na Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, embora a territorialização tenha sido 
completada há dois anos, e ocorra o rastreamento de áreas para detecção de problemas através 
dos agentes de saúde e das equipes de saúde do PSF, somente recentemente (2002) houve 
adesão por parte da área de vigilância epidemiológica e ainda não houve por parte da vigilância 
sanitária sinalização de incorporação para um trabalho conjunto. Após o estabelecimento das 
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regiões de saúde, em 2002, as equipes de vigilância epidemiológica passaram a atuar 
descentralizadamente e espera-se para breve a descentralização das equipes de vigilância 
sanitária. 

•  
•  
• AS REGIÕES DE SAÚDE 
•  
•          As Regiões de Saúde, conforme já comentado, estão atualmente sendo 

experimentadas em cinco áreas geo-demográficas do município: norte, sul, centro, 
continente e leste. Estas áreas não correspondem a outras divisões oficiais do município 
e como envolvem também um certo grau de administração das unidades da rede básica 
de saúde, estão sujeitas a modificações permanentes, ora excluindo, ora incorporando 
áreas de abrangência destas unidades que constituem os Centros de Saúde. Além disso, 
ficam também na dependência de disponibilidade de recursos humanos para comporem 
suas equipes e inclusive sua coordenação geral. Em sua primeira versão (1985/87) 
compunham-se por seis regiões, na segunda (1994/97) por cinco e no momento atual, 
embora mantenham-se as cinco regiões, por dificuldades de pessoal só existem quatro 
coordenadores regionais, de modo que um deles coordena duas regiões. 

•           Uma síntese preliminar da proposta de regionalização/ 2002 está contida no 
ANEXO IV deste documento. 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
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• Tabela 3.29 - Composição da Rede Básica Municipal segundo Região de saúde de 
inserção. SMS, 2002. 

Regional  Local/Sede da Equipe regional Unidades de Saúde 

 

CENTRO 

 
 

CS Agronômica 
CS Monte Serrat 
CS Prainha 
CS Rio Branco (Centro) 

 

 

 

 

CONTINENTE 

 
 
 
 
 

Policlínica II 

CS Abraão 
CS Aracy Vaz Callado (Estreito)
CS Balneário 
CS Capoeiras 
CS Coloninha 
CS Jardim Atlântico 
CS Monte Cristo 
CS Morro da Caixa 
Policlínica II 
CS Sapé 
CS Vila Aparecida 

 

 

 

LESTE 

 

 
 
 

Lagoa da Conceição 

CS Barra da Lagoa 
CS Canto da Lagoa 
CS Costa da Lagoa 
CS Córrego Grande 
CS Itacorubi 
CS Lagoa da Conceição 
CS Pantanal 
CS Rio Tavares 

 

 

 

 

 

NORTE 

 

 
 
 
 
 

Saco Grande 

CS Cachoeira do Bom Jesus 
CS Canasvieiras 
CS Jurerê 
CS João Paulo (Saco Grande I) 
CS Ingleses 
CS Rio Vermelho 
CS Saco Grande  
CS Santo Antônio 
CS Vargem Grande 
CS Vargem Pequena 
 

 

 

 

 

 

 

SUL 

 

 
 
 
 
 

 
Costeira do Pirajubaé 

CS Alto Ribeirão 
CS Armação 
CS Caeira da Barra do Sul 
CS Campeche 
CS Carianos 
CS Costeira do Pirajubaé 
CS Fazenda do Rio Tavares 
CS Ribeirão da Ilha 
CS Tapera 
CS Pântano do Sul 
CS Morro das Pedras 
CS Saco dos Limões 

•  
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• Mapa 1- Divisão das Regionais de Saúde no município de Florianópolis no ano 2002. 
• 
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Atividades Desenvolvidas pelo Departamento de Saúde 

Pública 
 

A .1.  Estratégias de atenção em saúde 

 

A.1.1. Programa de Saúde da Família – PSF e Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde – PACS. 
  
O Programa de Saúde da Família – PSF tem como objetivo realizar vigilância permanente, 

rastreando suas micro-áreas e detectando problemas que possam interferir no estado de saúde 
da população; prevenir os agravos à saúde e oferecer tratamento para recuperação ou controle 
de doenças. As principais atividades que o PSF desenvolve são: 

• Consultas médicas e de enfermagem; 
• Atividades de enfermagem; 
• Visitas domiciliares; 
• Atividades de vigilância à saúde.  
As unidades de saúde que atualmente desenvolvem este programa são: Abraão, Armação, 

Agronômica, Barra da Lagoa, Cachoeira do Bom Jesus, Campeche, Canasvieiras, Capoeiras, 
Centro, Córrego Grande, Costeira do Pirajubaé, Fazenda do Rio Tavares, Ingleses, Itacorubi, 
Lagoa da Conceição, Monte Cristo,  Monte Serrat, Morro das Pedras, Pântano do Sul, Ponta das 
Canas,  Prainha, Ratones, Ribeirão da Ilha, Rio Tavares, Rio Vermelho, Saco do Limões, Sapé, 
Saco Grande II, Santo Antônio de Lisboa, Tapera, Vila Aparecida, Vargem Grande. 

O Programa de Saúde da Família – PSF teve uma ampliação considerável de suas equipes 
em 1999, tendo passado para atuação em 15 unidades de saúde. No mesmo ano, concluído o 
processo de territorialização, o Programa de Agentes de Saúde - PACS, foi implantado em 100% 
do território do município e vinculado à unidades ou áreas de saúde. No ano 2000 o Programa de 
Saúde da Família – PSF, foi incrementado para 26 equipes atuando em 22 unidades de saúde. 
No Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS, os Agentes Comunitários de Saúde – 
ACS iniciaram o trabalho de vigilância à saúde. Ao final daquele ano no município atuavam 640 
agentes comunitários de saúde (ACSs). A população cadastrada pelos ACSs  estava em 219.996 
habitantes, ou seja 77% da população total. 

Em julho de 2002, o PSF contava com 44 equipes de saúde da família atuando em 28 
unidades de saúde.  

 
 
 



 60 

 
Tabela 3.30 – A Evolução do PSF em  Florianópolis -  março/ 2000 a julho/ 2002. 

 

Ano Nº de Unidades de Saúde 
com PSF 

Nº de Equipes de PSF Nº de Famílias 
Cobertas 

2000 (março) 22 27 36.709 
2001 (agosto) 28 36 57.658 
2002 (junho) 34 44 71.023 

Fonte: DPAA/SMS 
 
Quanto ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS, trata-se de uma estratégia 

que integra a Agenda Básica da Comunidade Solidária. O objetivo deste programa é o de realizar 
ações de vigilância à saúde, através de Agentes de Comunitários de Saúde (ACSs), 
supervisionados por Enfermeiros Supervisores.  

O PACS iniciou em janeiro de 1999, com a Contratação de 600 Agentes Comunitários de 
Saúde e atualmente é desenvolvido em 100% das áreas de abrangência das unidades de saúde 
da rede básica. Inicialmente os ACS desenvolveram atividades mais voltadas ao Programa 
Capital Criança, prioridade da gestão no período e suas funções principais eram as visitas 
domiciliares visando atenção à criança e à gestante para: 

Assegurar a Vigilância em Saúde das crianças, gestantes e puérperas; 
Busca ativa das gestantes, puérperas e crianças faltosas as consultas e atendimentos de 

saúde, através das visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde; 
Captação precoce das gestantes para o pré-natal, através das visitas domiciliares dos 

Agentes Comunitários de Saúde; 
Identificação das gestantes, crianças e famílias expostas às situações de risco. 
Assim sendo, a principal meta do PACS no município de Florianópolis visou, por algum 

tempo exclusivamente a redução da mortalidade infantil para a casa de um dígito. 
 

A.1.2. Programa Docente Assistencial – PDA 
 
A Constituição Federal de 1988 definiu a competência do Sistema Único de Saúde (SUS) 

para ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, dando o amparo legal 
necessário aos serviços de saúde para buscar um ensino adequado ao sistema desejado. 

No processo de constituição do SUS, várias propostas e projetos se sucederam na 
discussão da questão dos recursos humanos e a tendência reformadora que se manifestava 
nesta área apontava a necessidade de integração entre os dois sistemas - utilizador e formador 
de recursos humanos. No país, várias experiências localizadas se desenvolveram, integrando 
estas tendências.   

Desde a década de 80, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Secretaria da Saúde 
de Florianópolis desenvolveram através de convênios, experiências extracurriculares com alunos 
da graduação da área da saúde em Centros de Saúde do Sistema Municipal. Em fevereiro de 
1997, um novo convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Universidade Federal, criou o 
Programa de Articulação Docente – Assistencial/ Universidade - Sistema de Saúde, quando os 
alunos passaram a integrar de forma curricular o Programa, inicialmente através do Internato 
Médico do Curso de graduação em Medicina. Em 1998/1999, os Cursos de Enfermagem e 
Nutrição, com longa experiência de estágios na rede de serviços, passaram a integrar o projeto. 
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Neste ano também foi iniciada a organização de uma referência direta, parcial, com as 
especialidades médicas dos ambulatórios de especialidades do Hospital Universitário. No ano 
2000, o Curso de Farmácia passa a integrar o programa, e em 2002, os Cursos de Serviço Social 
e Psicologia preparam suas propostas de integração, assim como é criado o Curso de 
Especialização /Residência em saúde da Família . 

O Programa Docente-Assistencial entende que a necessidade de formação de Recursos 
Humanos para os Serviços Públicos de Saúde requer modelos estratégicos de programação, e 
representa neste sentido, uma mudança de paradigma na formação de  profissionais de saúde, 
uma nova estratégia na formação desses profissionais e sua preparação para o modelo de saúde 
da família  O modelo assistencial  referencial desenvolvido até março de 2000 se caracterizava 
por práticas de Saúde Comunitária em um Sistema Local de Saúde, e a partir daí, o Programa 
assume o modelo de Saúde da Família incorporado pela rede municipal. Além disso, o projeto 
vem se desenvolvendo na organização de uma área-modelo,  o Distrito Docente-Assistencial, 
entendendo-a como o espaço mais adequado para formação e capacitação destes profissionais, 
através de aprendizagem em serviços de saúde organizados em um sistema local de referência e 
contra referência de serviços. O “Sistema-Escola” visa o desenvolvimento de formação e 
reciclagem de recursos humanos de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde.  

Configuração do modelo: 

Organização dos Centros de Saúde e suas referências locais em um Sistema Local de 
saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Pedagógico: São pressupostos gerais: 

A organização de uma área-modelo de capacitação e formação, tanto para a rede pública 
como para as profissões da área da saúde da Universidade; 

A articulação teoria/prática; 

No 1º nível de atenção: (atenção básica) existem 11 centros de saúde que atendem 14 bairros. 
Funcionam atualmente 8 Centros de Saúde como locais de formação de alunos. Os demais  

Centros  são constitutivos do programa, e potenciais locais de capacitação.  Os critérios de  
Escolha  das unidades têm como base a  facilidade operativa e de acesso (para deslocamento 
 de pacientes e alunos) e fluxo de serviços e de pessoas entre os diferentes níveis da atenção,  

e a situação de infra-estrutura das unidades onde se desenvolve a integração. O número de  
famílias da área de abrangência dos Centros de Saúde Docente-Assistenciais é de 32 000 

famílias. 
 

          No 2o. nível de atenção (especialidades): Ambulatórios de especialidades médicas do Hospital 
Universitário, que absorvem a referência e devem encaminhar contra-referência (não são exclusivos 

ao Distrito). Os alunos acompanham os casos encaminhados pelo 1
º
. nível, conforme sua 

disponibilidade. A central de marcação de consultas também funciona como referência destes 
Centros de Saúde. 

3º nível de atenção (internação hospitalar): Internação Geral e Maternidade do Hospital Universitário 
(não são exclusivos ao Distrito). Os alunos acompanham seus pacientes internados, conforme 

disponibilidade. 
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A diversificação dos locais de ensino/aprendizagem; 

O processo ensino-aprendizagem nos serviços; 

A experiência em equipe multiprofissional; 

A experiência nos serviços em diversos níveis de complexidade do sistema de saúde.  

Modelo gerencial: 

A área de saúde tem uma gestão conjunta formada pela Secretaria da Saúde  de 
Florianópolis e UFSC-CCS/H.U., na lógica do Sistema Local de Saúde. A co-gestão se realiza 
através de um núcleo gestor com características técnico-administrativas e um Conselho 
Coordenador com características político-gerenciais. 

Dinâmica do Trabalho: 
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I – Centros de Saúde em atividade no Programa Docente Assistencial (2001):  

Lagoa da Conceição, Rio Tavares, Costeira do Pirajubaé, Itacorubi, Córrego Grande, 
Agronômica, Fazenda do Rio Tavares e Saco Grande II. 

II – Campos de Atuação/ Cursos participantes do PDA: Internato Médico de décima fase do 
Curso de Medicina; estágios dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Nutrição, Farmácia, 
Serviço Social e Psicologia, estes dois últimos em fase inicial de articulação; Integração 
crescente dos Cursos de Graduação participantes do PDA no planejamento local e na 
programação interdisciplinar conjunta. Experimentação de alternativas tecno-assistenciais em 
atenção primária em saúde: a) atividades de Acolhimento à população que demanda as 
Unidades. Estas atividades de acolhimento são realizadas em 6 Centros de Saúde do PDA; b) 
Organização do Horto Florestal de Plantas Medicinais no HU e alguns Centros de Saúde,  por 
profissionais do SSP do HU e SMS; c) Demonstração de práticas de Acupuntura em 2 Centros de 
Saúde.   

O PDA, nas atividades do Internato Médico em Saúde Coletiva, implementa a Estratégia de 
Saúde da Família, implantada no Programa em março de 2000. Também constitui campo para a 
construção da viabilidade do Curso de Residência e Especialização Multiprofissional em Saúde 
da Família, a partir de planejamento do grupo interdisciplinar e interinstitucional (Cursos do CCS, 
CFH, CSE, HU, SMS) constituído para este fim. Em uma primeira etapa, o PDA participou na 
elaboração do projeto interdisciplinar para aprovação da Residência e Especialização em Saúde 
da Família pelo Ministério da Saúde. A Residência e Especialização Multiprofissional foi aprovada 
pelo Ministério da Saúde em junho de 2001 e funciona em alguns bairros e Centros de Saúde do 
PDA (Saco grande II e Lagoa da Conceição).   
 

Situação atual do Programa Docente Assistencial: Total de estagiários até dezembro de 
2002: 1623. 

 
Curso de medicina/internato médico: estágio no sistema local de saúde, com duração de 6 

meses, na  10ª fase do Curso. Conta com 50/60 alunos por semestre.  
 
Uma avaliação dos efeitos preliminares do Programa aponta a contribuição para o estudo da 

resolutividade possível na atenção primária de saúde (medida em % de encaminhamentos às 
especialidades médicas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 

Percentual de encaminhamentos 
recomendados pela bibliografia: 
 
 

OMS: 15% 

OPS e Domingues: 20% 

Percentual de encaminhamentos realizados no 
PDA  
(Percentual médio de encaminhamentos) 
 

 
1999: 11,3% 

      2000: 9% 
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Os 25 problemas de saúde mais freqüentes na atenção desenvolvida pelo PDA perfazem 
50% do total das consultas. 

Como Retorno Institucional, observa-se uma melhor preparação do médico para atuar na 
rede de saúde pública e a obtenção de indicativos para reestruturação curricular e para a 
Residência em Saúde da Família. O perfil do médico tem evoluído do modelo médico tradicional 
ao modelo médico de concepção epidemiológica e social. 

Finalmente, tem havido contribuição para a reorganização das práticas assistenciais na 
perspectiva da atenção primária da saúde, com o modelo de saúde da família.     

 
 

A.1.3. Programa Capital Criança 
 
                       

Este Programa representa a prioridade desenvolvida desde os primeiros 
anos da gestão 1997/2001, fazendo parte da ação governamental da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis. É desenvolvido na rede básica, em articulação com as demais instituições de 
outros níveis de referência que prestem atendimento à mulher nos processos gravídico e 
puerperal e à criança de zero a seis anos de idade. O Programa pretende resgatar e garantir à 
criança e ao adolescente florianopolitanos, seus direitos sociais e proteger a mulher no processo 
de gestação, parto e puerpério. Suas diretrizes encontram-se alicerçadas na vontade política da 
gestão, na incessante busca da competência técnica e na capacidade de articulação 
interinstitucional.  

 
 
 
 
 
 
 

O Programa Capital criança possui como parcerias o Ministério da Saúde, a Secretaria de 
Estado da Saúde, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Sociedade Catarinense de 
Pediatria, a Associação Catarinense de Medicina, a Unimed, o Unicef e a OPAS/OMS. 

Para desenvolvimento de suas ações foram criados Protocolos de Atenção, cujos 
componentes são os seguintes: 

 

1 - Atenção à gestante: 
 

• Garantia de, no mínimo, seis consultas de pré-natal, com dia e hora marcados. 
• Garantia de exames laboratoriais. 

• Garantia do exame de ultra-sonografia, em torno da vigésima (20a)  semana de                
gestação. 

• Participação em grupo de gestantes e/ou casais grávidos. 

• Consulta pediátrica pré-natal, em torno da trigésima-quarta (34a) semana de gestação. 
• Garantia do tratamento odontológico para gestantes. 
• Busca ativa para as gestantes faltosas. 
 
2 - Atenção às crianças 0-6 anos: 

O objetivo geral do Programa é a redução da morbidade e da morte evitável no 
grupo materno e infantil de zero a seis anos, pelo redimensionamento e 

qualificação da assistência à saúde no município de Florianópolis. 
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• Distribuição de um kit, no momento da alta hospitalar, contendo: diploma de cidadão, 

caderneta de saúde, material para curativo do coto umbilical, termômetro, creme para assadura, 
sabão de glicerina, folhetos educativos e fotografia do recém-nascido. 

• Agendamento de consulta neonatal precoce, entre o sétimo (7o) e  o décimo (10o) dia de 
vida, com dia e hora marcados. 

• �Agendamento de consulta, conforme calendário da Sociedade Brasileira de       Pediatria, 
para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, com dia e    

      hora marcados, para crian�as de zero à seis anos de idade. 
• Referência da crian�a de risco aos servi�os especializados. 
•   Seguran�a nutricional, até os seis anos de vida. 
•   Consulta e tratamento odontológico, a partir do trigésimo dia de vida até seis anos de 

idade. 
•   Realiza��o de busca ativa para as crian�as faltosas. 

•   Implanta��o do piloto da caderneta de saúde do município de Florianópolis para crian�as 

e adolescentes de  0 – 19 anos. 

•   Avalia��o do uso piloto da caderneta de saúde durante o período de outubro de 1999 a 

outubro de 2000. 
•   Implanta��o de consultas especializadas em Pediatria, entre elas Cirurgia Pediátrica, 

Endocrinologia, Cardiologia, Nutri��o e Otorrinolaringologia. 
 
3 - Atenção às puérperas: 

•   Agendamento de consulta, entre o sétimo (7o) e o décimo (10o) dia pós-parto; 
•   Agendamento da segunda consulta de puerpério, em torno do quadragésimo-quinto     

(45o) dia de pós- parto, com o ginecologista; 
• �  Garantia de assistência ao Planejamento Familiar. 

 
As ações desenvolvidas pelo Programa são: 

 
•   Estabelecimento de parcerias interinstitucionais, através de protocolo com as institui��es 

parceiras. 
•   Redirecionamento do modelo assistencial, priorizando o atendimento de gestantes, 

puérperas e crian�as na rede básica de saúde. 
•   I Encontro Capital Crian�a - Sensibiliza��o de todos os profissionais de saúde da 

Secretaria do Município de Florianópolis nas a��es básicas de assistência a saúde da mulher e 
da crian�a, em abril/maio de 1998, com a participa��o de 700 profissionais.                                                       

• Realiza��o do I Encontro Municipal de Gestantes - “O Prazer de Gestar”, em 8 mar�o de 
1999, com a participa��o de 200 gestantes, através de oficinas e vivências que oportunizaram a 
express�o de emo��es, esclarecimento de dúvidas e troca de experiências. 

• Realiza��o do II Encontro Municipal de Gestantes - “O Prazer de Gestar”, em 9 de maio 
de 2000, com a participa��o de 340 gestantes e 50 companheiros, com o tema “A Família 
Grávida”. 
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• Realiza��o do III Encontro Municipal de Gestantes – “Nascendo com Amor” em 29 de 
maio de 2001, com 500 gestantes e 45 companheiros. 

• Fóruns anuais para avalia��o do Programa Capital Crian�a. 
• Introdu��o, em agosto de 1998, da vacina Haemophilus Influenza tipo B para crian�as de 

0 a 2 anos. 
• Elabora��o do Projeto de Aten��o a Crian�a e Adolescente em Situa��o de Risco, com 

aprova��o do mesmo em fórum com parcerias, em outubro de 1998. 
• Implementa��o da Consulta Pediátrica Pré-Natal, a partir de outubro de 1999. 
• Lan�amento da Caderneta de Saúde da Crian�a e do Adolescente do município de 

Florianópolis, em outubro de 1999. 
• Participa��o do Programa Capital Crian�a, em parceria com Ministério da 

Saúde/Secretaria Estadual de Saúde, no Estudo da Prevalência do Aleitamento Materno nas 
Capitais Brasileiras e Distrito Federal, em outubro de 1999. 

• Lan�amento da vers�o final da Caderneta de Saúde da Crian�a e do Adolescente do 
município de Florianópolis, em 29 de outubro de 2001. 

• Implanta��o do Projeto de Aten��o à Crian�a em Situa��o de Risco Sócio-biológico, em 
julho de 2001. 

• Realiza��o de Cursos de Capacita��es em AIDPI – Aten��o Integrada às Doen�as 
Prevalentes na Inf�ncia, para profissionais médicos e enfermeiros das equipes Saúde da Família, 
a partir de setembro de 2001.    

 
 

 
Especificação e quantificação das atividades desenvolvidas no ano 2000 pelo 

Programa Capital Criança. 
 

Serviços Realizados  Ano 2000  

Consultas de pré-natal  26.058 
Consultas Recém Nascidos  4.804 
Consultas de Puérperas  7.996 
Atendimentos Odontológicos Preventivos para 
 bebês < 1 ano  

 
1.809 

Atendimentos odontológicos para crian�as de 
 1 a 2 anos  

 
1.920 

Atendimentos odontológicos para crian�as de 
3 a 4 anos  

 
3.316 

Atendimentos odontológicos para crian�as de 
5 a 6 anos  

 
4.159 

Atendimentos odontológicos para gestantes 1.737 
Ultra-sonografia obstétrica (20� semana) 3.057 
Teste do pezinho 5.103 
Exames preventivos do c�ncer de colo uterino 11.063 

Fonte: SMS 
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Em seu relatório de 2001, o Programa apontou os seguintes indicadores de resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internamente, na SMS o Programa Capital Crian�a associa-se ao PACS – Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde, ao PSF, e ao SISVAN - Sistema de Vigil�ncia Alimentar e 
Nutricional, sendo que o último conta com 4 programas desenvolvidos:  

 
• Plano de Combate às Carências Nutricionais (crian�as de 6 meses a 2 anos de idade e 

gestantes com baixo peso);  
• Programa de Leites Especiais (crian�as com distúrbio nutricional específico – alergia ao 

leite de vaca, intoler�ncia à lactose, etc.);  
• Programa Hora de Comer (crian�as de 2 a 6 anos de idade); 
• Programa de Suplementação Alimentar para Crianças e Gestantes Soropositivas para 

HIV (este programa tem caráter preventivo: crian�as soropositivas com idade entre 6 meses e 13 
anos, crian�as filhas de m�es soropositivas, independente de sua sorologia, com idade entre 6 e 
18 meses e gestantes soropositivas, recebem cesta nutricional. As crian�as menores de 6 meses, 
filhas de m�es soropositivas, recebem leite especial). 

 
Quadro Síntese de Produção de serviços do Programa Capital Criança entre 1997 e 

2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Redução no coeficiente de mortalidade infantil, de 21.6 para 9.71 por mil nascidos vivos até dezembro de 2001; 

Alcance de 99% das puérperas e recém-nascidos de Florianópolis, com 78% de opção pela rede pública. 

Alcance de  100% de cobertura vacinal; 

Cobertura de 100% na investigação da mortalidade infantil; 

Aleitamento natural exclusivo até o  4
o

 mês de vida por 44% das gestantes do programa; 

Recuperação nutricional de 28% das crianças, quando o índice no Brasil é de 20%. 

 

• �33. 440 recém-nascidos e 33.319 puérperas visitadas pelas agentes educadoras, 

nas maternidades (Florianópolis e S�o José) entre  maio de 1997 e outubro de 

2002. 

• �4.500 gestantes atendidas na rede básica/ano. 

• �27.000 consultas de pré-natal/ano. 

• �20.642 consultas neonatal precoce, de maio de 1997 a outubro de 2002. 

• 20.034 consultas de puerpério, entre o 7o e o 10o dia, de maio de 1997 a outubro 

de 2002. 

• 10.760 ultra-sonografias obstétricas, de agosto de 1998 a outubro de 2002. 

• �26.235 testes do pezinho, de maio de 1997 a outubro de 2002. 

• Distribui��o de 27004 Kits para crian�as residentes em Florianópolis, de maio de  

1997 a outubro de 2002. 

• �Distribui��o de 6058 kits para crian�as nascidas em Florianópolis, residentes em 

outros municípios, de abril de 1999 a outubro de 2002. 

• �Realiza��o de 3336 consultas especializadas, de julho de 2000 a outubro de 

2002. 
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O Capital Crian�a continuou inovando através de seus protocolos de aten��o. Florianópolis 
é exemplo no seu Protocolo de Aten��o às Vítimas de Violência Sexual. Foi criada a Caderneta 
de Saúde para o município de Florianópolis, que contempla os registros do cidad�o desde o 
nascimento até 21 anos de idade, o que representa um documento inovador de cidadania. 

 

A.1.4. Programa de Saúde Bucal 

 
O objetivo deste programa é o de executar procedimentos preventivos e curativos de 

odontologia através de consultas odontológicas e atividades coletivas de saúde bucal. Suas 
atividades s�o realizadas através de: 

• A��o individual onde se realizam procedimentos curativos, preventivos e orienta��es 
educativas; 

• A��o coletiva onde s�o realizados procedimentos preventivos e orienta��es educativas 
nas escolas; 

• Atividades vinculadas ao Programa Capital Crian�a cuja finalidade é a aten��o à crian�a 
menor de 6 anos, à m�e e à gestante, através de procedimentos preventivos, curativos e 
orienta��es educativas. 

Com exce��o do Córrego Grande que refere este atendimento para o Pantanal, todas as 
demais unidades de saúde desenvolvem este programa. 

 

A.1.5. Núcleo de Atenção Psico-Social – NAPS PONTA DO CORAL 

 

O  NAPS é um servi�o de saúde mental que caracteriza-se por prestar assistência, segundo 
o Ministério da Saúde, em nível intermediário entre o atendimento ambulatorial e hospitalar, em 
regime de hospital dia.  

Iniciou suas atividades em mar�o de 1996 no Centro de Saúde Centro. Através de um 
convênio com o Ministério da Saúde foi reformado o casar�o da Agron�mica onde passou a 
atender a partir de mar�o de 1997. 

É direcionado às crian�as, aos adolescentes e aos adultos com dificuldades psicossociais 
graves. Atende também os usuários de servi�os psiquiátricos e seus familiares. O objetivo do 
NAPS é preven��o, assistência e reabilita��o de pessoas com dificuldades psicossociais graves. 

 
Síntese das atividades desenvolvidas pelo NAPS  Ponta do Coral: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista inicial (diagnóstico /triagem); 
Modalidades de aten��o s�o: 
NAPS turno (meio dia), NAPS II turnos 
(dia todo) e ambulatório; 

 
As atividades terapêuticas para o 
NAPS I e II turnos s�o: 
Grupos terapêuticos; 
Oficinas de artes plásticas: 
pintura/desenho/ argila  
Oficinas de teatro 
Clube dos saberes 
Visitas domiciliares 
Grupo de familiares 
Grupos de passeios 

Assembléia de usuários, técnicos e  
familiares; 
Atendimento psiquiátrico individual e  
em grupo; 
 
As atividades ambulatoriais desenvolvidas 
s�o: 
Psicodiagnóstico; 
Psicoterapia individual; 
Grupos terapêuticos; 
Oficinas de artes plásticas; 
Grupo de terapia comunitária; 
Atendimento à família; 
Atendimento psiquiátrico individual 
 e em grupo 
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Tipos de atendimentos psiquiátricos do NAPS segundo CID 10 e por freqüência no 

período compreendido entre janeiro e dezembro de 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2. Atenção à Saúde / serviços oferecidos pela rede municipal 
 
  
O tipo de servi�os oferecidos diretamente à popula��o através da rede de unidades de 

saúde pode ser observado na tabela abaixo, de acordo com o grupo de aten��o ao qual se 
destina, com detalhamento das atividades programáticas e localiza��o das unidades de saúde 
onde se realizam. 

 
Transtorno misto ansioso e depressivo.......................                       137 
Ansiedade generalizada......................                                                126 
Transt. Afet. Bipolar atualmente em remissão.......................           78 
Trans. de Pânico    ......................                                                         74 
Transt. Esquizoafetivo NE   ......................                                          54 
Esquizofrenia residual         ......................                                          35 
Episódio depressivo leve e moderado   ......................                        28 
Transt. Esquizoafetivo do tipo depressivo      ................. ....             25 
Outros transt. Esquizoafetivos                        .................. ...              18 
Transt. Delirante                                              ................ .....              12 
Transt.esquizotípico                                        .......................                8 
Trans. esquizoafetivo do tipo misto               .....................                  7 
Esquizofrenia simples                                     .....................                  2 
Trans do humor recorrente                           .....................                  4  
Outros                                                             .....................                109    
 
 
Total   .....................                                                                             826 
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Tabela 3.31 -  Cadastro dos servi�os prestados nas unidades da rede municipal de 
saúde, agregados por grupo de aten��o. Florianópolis, PMF/SMS/DAS-DPAA. 

 Mar�o de 2002. 
 

GRUPO 

ATEN��O 

PROGRAMA 
��O 

OBJETIVO 

SERVI�O 

TIPO DE 
ATIVIDADES 

UNIDADES DE SA�DE 
POR LOCALIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Crian�a 
(de 0 a 5 
anos) 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Gestante 

Puérpera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa 
Capital 

Crian�a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzir a 
Morbi 
mortalidade 
materno-

infan 
til 

 
 
 
 
- consulta entre o 7� ao 10� dia de 
 vida do recém-nascido,  pré-

marcada  
por agentes da SMS que visitam  
as maternidades; 
- consulta para a m�e (puérpera)  
entre o 7� ao 10� dia; 
cadastramento da m�e e da crian�a 

Programa  Capital Crian�a, para 
garantir  

as demais consultas e 
procedimentos nos 

Centros de Saúde com agendamento  
prévio; 

gestantes têm prioridade no 
atendimento,  

com garantia das consultas de pré-
natal; 

garantia de um exame 
ultrassonográfico  

em torno da 20� semana de 
gesta��o; 

- consulta de puericultura à crian�a; 
- atividades de enfermagem; 
-vacina��o. 
Obs: S�o realizadas consultas 

médicas, 
odontológicas  e de enfermagem  
à m�e e à crian�a. 
 
 
 
 
 

 
Arma��o,  
Agron�mica, 
Abra�o,     
Balneário, 
Barra da Lagoa,  
Cachoeira do Bom Jesus, 
 Capoeiras,  
Canasvieiras,  
Campeche, 
Canto da Lagoa,  
Carianos 
Costa da Lagoa ,  
Centro, 
Costeira do Pirajubaé, Córrego 

Grande, 
Estreito,  
Fazenda do Rio Tavares, Jardim 

Atl�ntico,  
Ingleses,  
Itacorubi,  
Jurerê, 
Lagoa da Concei��o, 
Monte Cristo,  
Monte Serrat, 
Morro da Caixa,  
Morro das Pedras,  
Prainha, 
Ratones, 
Ribeir�o da Ilha,  
Rio Tavares,  
Rio Vermelho,  
Saco dos Lim�es, 
Saco Grande,  
Santo Ant�nio de Lisboa, Sapé,  
Tapera,  
Vila Aparecida,  
 Policlínica II, 
 Ponta das Canas. 
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GRUPO DE 
ATEN��O 

PROGRAMA 
��O 

OBJETIVO DO 
SERVI�O 

TIPO DE 
ATIVIDADES 

UNIDADES DE SA�DE 
POR LOCALIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Crian�a 
 
7� ao 10� 

de vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teste do 
Pezinho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prevenir 
 Contra a 
 Fenilcetonúria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teste do pezinho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE 
ATEN��O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crian�as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aten��o à 
saúde da 
crian�a 

 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar 
preven��o e 
tratamento 
curativo em 
pediatria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta médica 
infantil 

Abra�o,  
Balneário, 
Barra da Lagoa, Capoeiras,  
Cachoeira do Bom Jesus,   Caria 
nos, Canasvieiras, Centro,  
Coloninha, Costeira do Pira- 
jubaé, Estreito,  Ingleses,  
Itacorubi, Jardim Atl�ntico,  
Lagoa da Concei��o,  
Monte Serrat,  
Morro da Caixa, 
Morro das Pedras, 
Prainha,  
Saco dos Lim�es, 
Ribeir�o da Ilha,  
Saco Grande,  
Saco dos Lim�es,  
Santo Ant�nio de Lisboa, Sapé,  
Policlínica II. 
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GRUPO  
DE 
ATEN��O 

PROGRA 
MA��O 

OBJETIVO DO 
SERVI�O 

TIPO DE 
ATIVIDADES 

UNIDADES DE 
SA�DE POR 
LOCALIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
Crian�as e
gestantes 
desnutrid

SISVAN 
(Sistema de 
Vigil�ncia 
Alimentar 
e 
Nutricional) 

 
 
 
 
Diagnosticar 
e controlar o 
estado 
nutricional da 
popula��o 
materno-infantil 
( gestantes e 
crian�as de 
0 a 6 anos ) 

 
- Avalia��o do estado nutricional 

materno-infantil; 
- Fornecimento de leite em pó 

integral e  
óleo de soja para a recupera��o de 

crian�as desnutridas de 6 a 23 meses, 
gestantes  

com baixo peso e os irm�os 
destas crian�as com até 5 anos ( 
Programa “Leite é Saúde”); 

Fornecimento de cestas 
nutricionais para crian�as desnutridas 
de 2 a 5 anos de 

Idade ( Programa “Hora de 
Comer”). 

Todos os Centros 

Saúde realizam o 
diagnóstico 

nutricio 
na da popula��o 
materno-infantil 
( gestantes e 

crian�as 
  de 0 a 6 anos ) 

 
 
Atividades de 
enfermagem 

Executar 
procedimentos 
preventivos e 
curativos de 
enfermagem 

 
 
Atividades de enfermagem 

 
Todos os Centros 

Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popula��o
 em geral 

Programa 
Saúde da 
Família 
( PSF ) 

Prevenir e 
realizar 
tratamento 
curativo de 
doen�as e 

a��es 
de vigil�ncia à 
saúde 

- Consultas médicas e de 
enfermagem; 
- Atividades de enfermagem; 
- Visitas domiciliares; 
- Atividades de vigil�ncia à 
saúde. 

GRUPO DE 
ATEN��O 

Programa de 
Agentes 
Comunitários 
( PACS ) 

Realizar a��es 
de vigil�ncia à 
saúde, através 
de Agentes de 
Saúde, 

supervisiona 
dos por 

Enfermeiros 
Supervisores 

- Atividades de vigil�ncia 
à saúde. 

Todos os Centros 

Saúde 
 
 
 

 
 

Vacina��o 
Contra 

Febre 
Amarela 

Imunizar contra 
febre amarela 

 
Tipo de Vacina: 
Febre Amarela 

CS Centro: todos 

dias – manh� e 
tarde. 

CS Estreito: 2�,4� 
 
às 8hs e 3� e 5� às 

14 hs. 
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GRUPO DE 
ATEN��O 

PROGRA 
MA��O 

OBJETIVO DO 
SERVI�O 

TIPO DE 
ATIVIDADES 

UNIDADES DE 
SA�DE 

POR LOCALIDADE 

 

Programa 
Docente 
Assisten- 
cial 

 
 
 
 
Formar  Recursos  
Humanos para o 
trabalho no setor  
público da aten��o 
à saúde, de  forma  
adequada à realidade 
da comunidade, 
através da integra��o 
das várias carreiras  
de saúde da UFSC  
com a rede de 
saúde municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- docência e assistência na 
unidade ou área de saúde 
configurada pela atividade  
Docente-Assistencial , em 
aten��o médica, de 

enferma- 
gem, nutri��o, farmácia e  
Serv. Social, no modelo 

ESF e 
com referenciamento às 

especi- 
alidades médicas do 

Hospital  
Universitário e Central de  
Marca��o de Consultas; 
-realiza��o de atividades 

vigil�ncia à saúde (visita  
domiciliar, grupos 

terapêuti- 
cos, diagnóstico da 

comuni- 
dade, articula��o com a 
- 
la e a comunidade,  
vigil�ncia epidemiológica e 
nutricional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros de Saúde-
Escola  

ativados: 
Agron�mica,  
Córrego Grande, 
Costeira do 

Pirajubaé,  
Fazenda do Rio 

Tavares,  
Itacorubi, 
Lagoa da 

Concei��o,  
Rio Tavares,  
Saco Grande   
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GRUPO 

ATEN��O 

PROGRAMA 
��O 

OBJETIVO DO 
SERVI�O 

TIPO DE 
ATIVIDADES 

UNIDADES DE SA�DE 
POR LOCALIDADE 

- Orienta��o sobre os 
métodos 

contraceptivos 
disponíveis 
- Fornecimento de : 

contraceptivos orais 
 ( pílulas ) , 
preservativos 
(camisinha), 
diafragma  e  DIU 
(Dispositivo Intra-

uterino) 

Agron�mica, 
Balneário,  
Cachoeira do Bom Jesus, 

Carianos,  
Centro, 
Costeira do Pirajubaé, 

Estreito,  
Saco Grande II. 
 Aconselhar  e 

fornecer 
métodos à 
concep��o ou 
à contracep��o 
desejada 

- Orienta��o sobre os 
métodos 

contraceptivos 
disponíveis 
- Fornecimento de :  
contraceptivos orais  
( pílulas ), 

preservativos 
(camisinha), diafragma. 
Sem colocar DIU 
(Dispositivo Intra-

uterino) 

Barra da Lagoa, 
Campeche,  
Capoeiras,  
Ingleses, 
Lagoa da Concei��o,  
Monte Cristo,  
Monte Serrat, 
Morro da Caixa,  
Morro das Pedras, 
Rio Vermelho,  
Saco dos Lim�es,  
Santo Ant�nio de Lisboa, 
Tapera, 
Policlínica II.  

Mulheres 
 

Aten��o à 
saúde  

da mulher 
 
 
 

Prevenir 
o c�ncer 
cérvico-uterino 

 
 
 
- Exame preventivo do 
c�ncer cérvico-uterino; 
- Exame preventivo do 
c�ncer de mama; 
- Orienta��es sobre o 
- 
exame  preventivo do 
c�ncer de mama. 
 
 
 

Abra�o/    Agron�mica, 
Arma��o/  Balneário, 
Campeche,/ 
 Cachoeira do Bom Jesus,  
Canto da Lagoa/ Capoeiras,  
Carianos,/ Centro,  
Córrego Grande,  
Costeira do Pirajubaé, 

Estreito/  
Ingleses, Itacorubi/  
Lagoa da Concei��o, 
 Morro das Pedras,  
Ribeir�o da Ilha,  
Rio Tavares,  
Rio Vermelho,  
Saco dos Lim�es,  
Saco Grande,  
Santo Ant�nio de Lisboa, 

Sapé/ 
Tapera, 
 Policlínica II, 
 Ponta das Canas e  
 Vila Aparecida. 
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GRUPO 
DE 
ATEN��
O 

PROGRAMA 
��O 

OBJETIVO DO 
SERVI�O 

TIPO DE 
ATIVIDADES 

UNIDADES DE SA�DE 
POR LOCALIDADE 

Mulhere

 
 
 
Aten��o à 

saúde 
da mulher 
 

 
 
 
Prestar 

atendimen- 
to em 

ginecologia e 
obstetrícia 

 
 
 
Consulta médica em 
ginecologia e gestantes 

baixo-risco 

Balneário,  
Cachoeira do Bom Jesus,  
Canto da Lagoa, 
Carianos,  
Centro, 
Costeira do Pirajubaé, 

Estreito,  
Saco Grande,  
Saco dos Lim�es,  
Sapé,  
Tapera. 

Atendimento 
em 
acupuntura 

Tratar doen�as 
com 
acupuntura 

Consulta e tratamento 
em acupuntura 

 
Centro, 
Lagoa da Concei��o. 

Atendimento 
em 
clínica médica

Realizar a��es 
de preven��o e 
tratamento e/ou 
controle em 
clínica médica 

Consulta em 
clínica médica 

Todos os Centros de Saúde,  

 
Exame de 
Baciloscopia 
( exame de 
escarro ) 

 
Detectar a 
Tuberculose 

 
Exame de Baciloscopia 
(exame de escarro) 

Arma��o,  
Cachoeira do Bom Jesus, 

Centro,  
Costeira do Pirajubaé, 

Policlínica II,  
Ribeir�o da Ilha,  
Saco dos Lim�es,  
Saco Grande , 
Sapé,  
Tapera. 

 
Aten��o à 

Saúde Bucal 

 
Executar 

procedi- 
mentos 

preventivos 
e curativos de 
odontologia 

 
Consulta em 

odontologia 

 
 
Todos os Centros de Saúde,  

Popula�

 em 
geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacina��o 
Contra Febre 
Amarela 

 

 
Imunizar contra 
febre amarela 

 
Tipo de Vacina: 
Febre Amarela 
 

- Centro: todos os dias – 
manh� e  

tarde. 
- Policlínica II: 2�,4� e 6� às 

8hs e 3� e 
 5� às 14 hs. 
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GRUPO 

ATEN��O 

PROGRAMA 
��O 

OBJETIVO DO 
SERVI�O 

TIPO DE 
ATIVIDADES 

UNIDADES DE 
SA�DE 

POR LOCALIDADE 

 
 
 
 
Popula��o 
em 
geral 

 
 
 
 
Programa 
DST / AIDS 
( Programa de 
Doen�as 
Sexualmente 
Transmissívei

e AIDS ) 

 
- Diminuir a 
morbi- 
mortalidade 
pelas 
DST's  e a 

infec��o 
pelo HIV; 
-  promover a 
melho- 
ria da qualidade 
de 
vida das 

pessoas  vivendo 
com o HIV. 

preven��o é a principal área de  
atua��o, através de:  
- campanhas educativas e 

informativas; 
- aquisi��o/distribui��o de 

preservativos;  
- projeto redu��o de danos;   
- Centro de Testagem e Aconse-

lhamento 
que realiza testes sorológicos de 

forma an�nima;  
- preven��o da transmiss�o 

vertical;  
- parcerias com ONG's. 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Ambulatório de 

DST /  
AIDS localizado no  
Centro (Rio 
co); 
 
 
 
 
 
- CTA (Centro de 

Testagem  
e Aconselhamento) 

locali- 
zado na Policlínica 

Estreito. 
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A. 3. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Laboratório 

Municipal de Análises Clínicas 
 
O Setor de Medicamentos e Laboratório atualmente funciona junto à estrutura de Recursos 

Materiais. Um farmacêutico é responsável por todas as aquisi��es de materiais utilizados pelo 
Laboratório Central.  

As atividades desenvolvidas s�o: aquisi��o de material de consumo, equipamentos, e 
viabiliza��o de todos os reparos ou consertos necessários ao laboratório. 

Atualmente está em funcionamento um Laboratório Municipal de Análises Clínicas. Este 
situa-se junto ao Centro de Saúde II Estreito (Rua Aracy Vaz Callado). O laboratório atende a 
demanda de servi�os dos Centros de Saúde do continente e da demanda originária do Posto de 
Coleta da ilha. 

Os postos de coleta s�o instrumentos que podem garantir o acesso a exames de 
laboratórios para as pessoas em localidades distantes dos servi�os, dando uma maior 
resolutividade ao atendimento dos Centros de Saúde. Originalmente estavam previstos Postos de 
Coleta em todos os centros de saúde, contudo o problema de transporte de material dificultou a 
implanta��o do projeto em sua totalidade. Atualmente está em funcionamento um Posto de 
Coleta localizado no Centro de Saúde Saco dos Lim�es. O transporte do material biológico e 
também a entrega dos resultados dos exames s�o realizados por carro. 

O Laboratório participa do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade 
Brasileira de Análises Clínicas – SBAC. O conceito do Laboratório, junto a SBAC tem sido 
excelente em diversas avalia��es já realizadas pela referida Sociedade. 

Na área de medicamentos, as atividades s�o divididas com o Setor de Recursos Materiais. 
A distribui��o de psicotrópicos é realizada nas Farmácias dos Centro de Saúde Centro e na 

Policlínica II - Estreito. 
As demais unidades mantêm postos de distribui��o de medicamentos sob cuidados de um 

profissional da equipe de saúde. 
Os exames disponíveis para realiza��o pelo Laboratório Central do Município s�o: 

Hematologia, Urinálise, Microbiologia,  Bioquímica,  Imunologia e Parasitologia . 
 

 

A.4. Vigilância Epidemiológica 
 
 
           A vigil�ncia epidemiológica é o “conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção, a prevenção de qualquer mudança nos fatos determinantes e 
condicionantes de saúde individual e coletiva com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle de doenças e agravos “. (Lei 8080/90 – organiza��o do SUS). 

 
No município de Florianópolis a vigil�ncia epidemiológica desenvolve um conjunto de 

atividades que permite a reuni�o de informa��es e em decorrência de sua análise o 
conhecimento do comportamento das doen�as, sua detec��o e até mesmo a possibilidade de 
prever altera��es em seus fatores condicionantes. A  finalidade destes estudos e interpreta��es, 
é a capacidade de recomendar as medidas mais indicadas e eficientes que levem à preven��o e 
ao controle de determinadas doen�as/agravos como parte de um processo adequado de 
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planejamento de saúde para o município. 
 
Fazem parte da vigil�ncia epidemiológica as seguintes fun��es específicas: 

 

• Coleta de dados; 
• Processamento de dados coletados; 
• Análise e interpreta��o dos dados coletados; 
• Defini��o e promo��o das medidas preven��o e controle apropriadas; 
• Avalia��o das medidas adotadas e 
• Divulga��o de informa��es pertinentes. 
 
Para viabilizar as fun��es da vigil�ncia epidemiológica o município organiza seu trabalho 
mediante as seguintes a��es: 

 
• Coordena��o, orienta��o, execu��o, e avalia��o das a��es de imuniza��o de rotina nas 
unidades de saúde e em campanhas de �mbito nacional, estadual ou municipal; 

• Notifica��o, processamento, análise, interpreta��o do registro de doen�as de notifica��o 
compulsória através do SINAN - Sistema de informa��es de Agravos de Notifica��o; 

• Monitoramento dos agravos de notifica��o compulsória; 
• Investiga��o epidemiológica dos agravos de notifica��o compulsória, com ado��o das 
medidas de controle necessárias; 

• Processamento, análise e interpreta��o dos dados de mortalidade através do SIM - 
Sistema de Informa��es sobre Mortalidade; 

• Processamento, análise e interpreta��o de dados do SINASC - Sistema de Informa��es 
sobre Nascidos Vivos; 

• Processamento, análise, interpreta��o dos dados sobre doen�as nutricionais através do 
SISVAN - Sistema de Informa��es sobre vigil�ncia alimentar e nutricional; 

• Processamento, análise, interpreta��o de dados e coordena��o da aten��o e orienta��o 
sobre doen�as sexualmente transmitidas e AIDS; 

• Inser��o nas a��es de vigil�ncia à saúde; 
• Elabora��o e divulga��o do perfil epidemiológico do município e /ou de seus sub-
agregados territoriais; 

• A vigil�ncia epidemiológica envolve tanto a��es internas na institui��o como a��es 
externas, através de visita domiciliar, visita hospitalar e outras.  
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Tabela 3.32 – Rela��o de agravos de notifica��o compulsória atendidos pela rede 

municipal de saúde de Florianópolis. 2002. 
 

 
AGRAVOS 

 

 
AGRAVOS 

Acidentes com animais pe�onhentos Leptospirose 
Acidentes de tr�nsito Linfogranuloma venéreo 
AIDS Malária 
Atendimento anti-rábico humano 
Botulismo 
Carbúnculo (antraz) 

Maus tratos à crian�a 

Chagas agudo Meningites 
Cisticercose humana Oncocercose 
Cólera Paralisia flácida aguda 
Coqueluche Parotidite 
Dengue 
Desnutri��o infantil 

Peste 
Poliomielite 

Diarréia (surtos) 
Difteria 

Raiva humana 

Esquistossomose Rubéola 
Febre amarela Sarampo 
Febre tifóide Sífilis congênita 
Filariose Sífilis n�o especificada 
Gonorréia Síndrome da Rubéola  congênita 
Hanseníase Tétano acidental 
Hepatite viral Tétano umbilical 
HIV em gestante/crian�a Tracoma 
Intoxica��o por agrotóxico Tuberculose 

Tularemia 
Intoxica��o alimentar Varicela 
Leishmaniose cut�nea Varíola 

Violência Sexual 
Leishmaniose visceral  

 
   
A vigil�ncia epidemiológica é também responsável pelas atividades de imuniza��o, 

realizada através da rede básica de saúde e com suporte técnico e operacional dos Níveis 
Regional e Central.  

As vacinas disponíveis na rede básica s�o: Sabin (Poliomielite), Tríplice bacteriana (difteria, 
tétano e coqueluche), Tríplice viral (Sarampo, rubéola e caxumba), dupla viral (sarampo e 
rubéola), dupla adulto (tétano e difteria) Tetravalente para difteria, tétano, (coqueluche e 
haemóphilus), Hib - Haemophilus Influenzae tipo B, Hepatite B, Anti-sarampo, BCG (tuberculose), 
Contra febre amarela, anti-rábica humana, varicela. 
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Há também o programa de tratamento da tuberculose, cujo objetivo é detectar a doen�a 
através do exame de baciloscopia (exame de escarro) e tratá-la.  

 

Cobertura Vacinal 
 
O Município de Florianópolis conta com trinta e oito salas de vacina��o, sendo trinta e cinco 

nos Centros de Saúde e três salas credenciadas: Hospital Universitário, Hospital Infantil e 
Ambulatório da Base Aérea. 

 
 
Tabela 3.33 - Cobertura Vacinal das Crian�as Menores de 1 ano em número de 
doses aplicadas na imuniza��o de rotina no  Município de Florianópolis – 1999- 

2001. 
 

 
Ano 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

Tipo de Vacina 
 
Sabin 
Tríplice 
Sarampo 
BCG 
Hepatite B 
Haemophilus Influenzae Tipo B 

Doses 
 

123,67 
121,27 
142,01 
148,46 
120,15 
102.28 

Doses 
 

132,37 
131.27 
139.36 
128.07 
118.77 
125.39 

Doses 
 

115,2 
116,2 
121,0 
113,7 
113,1 
122,1 

Fonte: PMF/SSDS-CVE 

 
Além da atividade de rotina a vacina��o é realizada também na forma de campanhas, como 

nos Dias Nacionais de vacina��o antipoliomielite, cujas coberturas no município tem ultrapassado 
100% para os menores de cinco anos de idade nos últimos anos. 

A partir de 1999 foi introduzida nacionalmente a campanha contra influenza para pessoas 
com mais de sessenta anos, à qual o município aderiu, obtendo os resultados apresentados na 
tabela abaixo. 

 
 
Tabela 3.34 - Percentual de Cobertura Vacinal em Pessoas de 60 anos e mais no 

Município de Florianópolis – 1999- 2000. 

 
Ano 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

Tipo de Vacina 
 
Vacina Influenzae  
 

Doses 
 

96.17 

Doses 
 

73.09 

Doses 
 

82,83 

Fonte: PMF/SSDS-CVE 
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Sistema de Vigilância Nutricional - Sisvan 
 
O programa “Hora de Comer” foi criado em 1998 e consiste na distribui��o de cestas 

nutricionais às famílias que apresentem crian�as desnutridas com idade entre 2 e 6 anos. Estas 
cestas foram definidas por nutricionistas e s�o compostas de 17 itens com objetivo de suprir as 
necessidades nutricionais das crian�as bem como recuperar seu estado nutricional. O programa 
garante acompanhamento de saúde à toda família.  Atualmente o programa distribui uma média 
de 838 cestas/mês em todo município. 

Além do programa Hora de Comer a Prefeitura Municipal de Florianópolis mantém outros 
programas de suplementa��o alimentar: 

• Programa de Incentivo ao combate das Carências Nutricionais - ICCN, que objetiva a 
recupera��o nutricional de crian�as desnutridas com idade entre 6 meses e 2 anos e gestantes 
em risco nutricional, fornecendo leite em pó e óleo de soja. O PCCN atende em média 403 
crian�as, e 68 gestantes por mês; 

• Programa de preven��o à desnutri��o em portadores do vírus HIV com uma média de 
114 atendidos ao mês.  

• O Programa de Suplementação Alimentar às Crianças com Distúrbios Específicos, 
utiliza-se de leites especiais, sendo atualmente  atendidas em torno de 118 crian�as/mês. 

• Recentemente implantado, o Programa Bolsa de Alimentação, busca a melhoria da 
alimenta��o e das condi��es de saúde e de nutri��o de gestantes e de nutrizes com filhos até 6 
meses de idade. Também alcan�a crian�as acima de 6 meses até completarem 7 anos de idade. 
A condi��o para inclus�o no programa é a renda familiar per capita igual ou menor a R$ 90,00. A 
família receberá um benefício de R$ 15,00 a R$ 45,00, de acordo com o número de beneficiários, 
sendo estes limitados a três. O município de Florianópolis possui um teto calculado em 1.714 
crian�as e 451 gestantes/nutrizes. Até outubro de 2002 foram incluídas 694 famílias, sendo 
beneficiadas 855 crian�as, 48 gestantes e 23 nutrizes. 

 
 

Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) / Aids 
 
Sua finalidade é diminuir a morbimortalidade pelas DSTs (Doen�as Sexualmente 

Transmissíveis), a infec��o pelo vírus HIV e promover a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas vivendo com o HIV.  

Os tipos de atividades desenvolvidas s�o: 
• A preven��o que é a sua principal área de atua��o, através de campanhas educativas 

e informativas; 
• Aquisi��o e distribui��o de preservativos; 
• Centro de Testagem e Aconselhamento, que realiza testes sorológicos de forma 

an�nima; 
• Preven��o da transmiss�o vertical; 
• Parcerias com ONGs. 
 
As unidades de saúde que oferecem esta atividade s�o o ambulatório DST/AIDS localizado 

no CS II Centro e o COAS/CTA (Centro de Orienta��o e Apoio Sorológico/Centro de Testagem e 
Aconselhamento) localizado na Policlínica II no bairro Estreito. 
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Em 2001 foram realizadas 164 notifica��es de AIDS em adultos, 02 em crian�as e 69 
notifica��es de gestantes HIV+ e crian�a exposta. 

O Programa desenvolve o Projeto de Redu��o de Danos - PRD implantado em 1997. Este 
Projeto conta atualmente com agentes redutores de danos, coordenadora, técnico e psicóloga. O 
trabalho estabelece um vínculo através do contato face-a-face, objetivando desenvolver o 
autocuidado entre os usuários de drogas injetáveis. 

 
 
 

Tabela 3.35 - Distribui��o de produtos do PRD nos anos 1998, 1999 e 2000 no município de 
Florianópolis. 

 

 
Atividades no PRD 
 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

Preservativos distribuídos 88.592 55.740 57.575 99.075 
Seringas distribuídas 6.815 8.637 4.915 3.216 
Seringas retornadas 3.270 4.650 2.571  - 
Pessoas atingidas 19.490 9.490 9.070 20.708 
Água destilada distribuída 3.204 3.893 1.831  - 
Encaminhamentos 19 23 20 47 

Fonte: PMF/SSDS-CVE 

 
O CTA – Centro de testagem e aconselhamento em DST/HIV/Aids troca informa��es 

educativas, enfatizando os meios de transmiss�o, preven��o/tratamento e avalia��o de riscos 
para infec��o pelo HIV. Realiza aconselhamento individual e coletivo para testagem an�nima do 
HIV, coletando sangue no próprio local e oferecendo apoio emocional. 

Além disso, ainda mantém o Ambulatório de DST/Aids para preven��o e tratamento das 
doen�as sexualmente transmissíveis, aconselhamento em HIV/Aids, acompanhamento de 
portadores assintomáticos, assistência de enfermagem, psicológica e psiquiátrica, atendimento 
às DSTs, às mulheres que sofram de abuso sexual e é ainda referência para a rede básica 
municipal nos casos de altera��es de colo uterino, oferecendo colposcopia, biópsia e 
eletrocauteriza��o. 
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A.5. Vigilância Sanitária 
 
A vigilância sanitária realiza um conjunto de a��es capazes de eliminar, diminuir ou prevenir 

riscos e agravos à saúde do indivíduo e da coletividade pela interven��o nos problemas que 
podem desencadeá-los. Os problemas sanitários s�o decorrentes da produ��o, distribui��o, 
comercializa��o e uso de bens de capital e de consumo, e da presta��o de servi�os de interesse 
da saúde. A Vigil�ncia Sanitária deve exercer ainda a fiscaliza��o e o controle sobre o meio 
ambiente e os fatores que interferem na sua qualidade, abrangendo os processos e ambientes de 
trabalho, habita��o e o lazer.  

A vigil�ncia sanitária da Secretaria de Saúde do município de Florianópolis atualmente 
desenvolve suas a��es sobre: 

•  Meio ambiente; 
•  Controle de produtos; 
•  Saúde do trabalhador. 
 
As a��es sobre estas áreas e que s�o de competência da Vigil�ncia Sanitária Municipal s�o 

realizadas através dos seguintes procedimentos: 
 
Atendimento de denúncias: Recebe e atende denúncias dentro das três áreas em que 

atua, sendo que em média s�o registradas 08 denúncias diárias. Os casos podem variar desde 
um simples caso de vazamento de esgoto, uma toxinfec��o alimentar ou ainda um acidente de 
trabalho. A estimativa é de que as três áreas juntas recebam, por ano, 1700 denúncias com um 
atendimento médio de 80% delas. 

 
Alvarás Sanitários: Todos os estabelecimentos que comercializam, manipulam ou fabricam 

alimentos necessitam de alvará sanitário para o seu funcionamento, cuja libera��o é de 
responsabilidade do Setor de Controle de Produtos. Em média s�o fornecidos por ano 2.200 
Alvarás. 

 
Análise de Projetos e Habite-se Sanitário: Todas as edifica��es em andamento dentro de 

município s�o obrigadas por lei a aprovar o projeto hidro-sanitário no Setor de Meio 
Ambiente/Análise de projetos. Posteriormente à aprova��o do projeto e após qualquer obra 
concluída, deverá ser requerido o Habite-se Sanitário que é aprovado mediante vistoria no local. 
Em média no período de 1997 a 1999 foram informados 590 processos por ano neste setor. 
Houve um crescimento de 53% no ano 2000. 

 
Saúde do Trabalhador: A equipe de Saúde do Trabalhador atualmente atua mais 

especificamente na constru��o civil, por ser nesta atividade onde mais ocorrem acidentes de 
trabalho. As demais situa��es e denúncias que envolvem a saúde do trabalhador s�o também 
atendidas. Os contatos com os sindicatos s�o feitos com freqüência inclusive para incentivar a 
utiliza��o do ambulatório de saúde do trabalhador que está instalado no Hospital Universitário e 
que é operado por um médico do trabalho da vigil�ncia sanitária.  

Palestras e Cursos: A Divis�o ministra palestras e cursos relacionados a todas as áreas 
em que atua, sendo que desenvolve especificamente um programa de educa��o ambiental ligado 
ao Setor de Meio Ambiente. 
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Controle de Vetores: Está em fase conclusiva o projeto do Centro de Controle de Zoonose 
do Município, onde ser�o localizados todos os trabalhos voltados a esta área, sendo que existe 
grande dificuldade para encontrar um terreno para implantá-lo. Em conjunto com a Funda��o 
Nacional de Saúde está sendo desenvolvido o controle da Dengue. Com o objetivo de controlar 
as leptospiroses, desde julho de 1997 se desenvolve um processo de desratiza��o permanente 
no município. 

 
Fiscaliza��o de Rotina: Durante todo o ano s�o executadas fiscaliza��es de rotina em 

todas as áreas de atua��o do município. 
 
Oficina de Saneamento: A vigil�ncia sanitária possui uma fábrica de módulos sanitários 

(banheiros pré-moldados) que s�o instalados em comunidades carentes do município, mediante 
solicita��o. 

 
Tabela 3.36 - Atendimentos Realizados pela Vigil�ncia Sanitária Municipal  

1997 – 2000 
 

Quantidade 

 

 
Atendimento Realizados 

 
1997 1998 1999 2000 

Denúncias na área ambiental 
 

1383 1117 1436 1497 

Denúncias na área de produtos 
 

314 428 489 222 

Autos de intima��o 
 

4418 5710 7335 6947 

Autos de multa 
 

103 246 304 204 

Autos de infra��o 
 

07 11 50 108 

Autos de imposi��o de penalidades 
 
15 

20 22 12 

 
Interdi��es efetuadas 
 

126 208 292 351 

Lacres de esgoto 
 

174 152 303 270 

Módulos sanitários implantados 
 

202 148 00 00 

Análise de projetos 
 

358 608 658 1115 

Habite-se sanitários vistoriados 
 

485 667 631 1112 

Alvarás sanitários vistoriados 
 

2171 2263 2240 2150 
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Atendimento Realizados 

 

 
Quantidade 

 

Saúde do trabalhador 
 

344 292 257 175 

Cursos e palestras 
 

0 77 84 77 

Ambulatório Saúde do Trabalhador 
 

82 181 123 175 

Desratiza��o (iscas) 
 

0 50000 31500 119665 

Filmagem das tubula��es (metros 
filmados) 

1800 2000 1080 498 

 
 

Tabela 3.37 - Rela��o do Quadro de Recursos Humanos, segundo categoria, 
disponível na Vigil�ncia Sanitária. SMS, 2002. 

 

 
Categoria/Nível 

 

 
Quantidade 

Nível Superior 
Eng� sanitarista 

 
04 

Médico veterinário 01 
Enfermeiro 01 
Farmacêutico 01 
Biólogo 01 
Médico do Trabalho 01 
Assistente Social 01 
Advogado 01 

Subtotal 
 

11 

Nível Médio  
Técnico de saneamento 02 
Técnico em enfermagem 01 
Técnico em edifica��o 01 
Técnico em administra��o 01 
Assistente administrativo 04 
Técnicos em atividades de saúde 02 
Servi�os operacionais 06 
Motorista 05 

Subtotal 22 
Total 33 
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B. DPAA - Departamento de Planejamento, Avaliação e Auditoria 
 
Entendendo o Departamento de Planejamento, Avalia��o e Auditoria como o órg�o 

coordenador do SMCAA – Sistema Municipal de Controle, Avalia��o e Auditoria do município 
de Florianópolis, sabe-se que este se destina a congregar procedimentos de informa��o, análise, 
verifica��o e planejamento/programa��o de atividades fim ou meio realizadas nos servi�os de 
saúde do município, com os objetivos descritos em seu projeto de cria��o e relacionados em 
grupos, abaixo. 

Utilizando-se do conceito de imagem-objetivo, o Departamento de Planejamento, Avalia��o 
e Auditoria deverá ser o responsável por todo o suporte que deve ser dado ao planejamento, à 
programa��o e à avalia��o tanto das a��es meio (processos) como das a��es finalísticas 
(produtos) realizadas na SMS.  Esta fun��o geral pode acontecer através de um processo de 
articula��o interdepartamental visando a elabora��o e/ou assessoria em projetos, planos, 
programa��o e monitoramento.  

Um dos suportes mais importantes quanto a aplica��o prática de atividades como estas está 
na organiza��o de métodos e instrumentos que ofere�am subsídios ao seu cumprimento. Como 
principal subsídio de “entrada” ou imput está a informa��o, meio de trabalho fundamental para o 
planejamento e monitoramento das a��es. Um outro suporte indispensável ao planejamento geral 
está dado pelo claro estabelecimento das regras do jogo, ou seja, pelo método, materializado por 
instrumentos normativos e por par�metros que permitir�o avaliar os produtos obtidos, ou seja, o 
desempenho das a��es e servi�os e dos processos exigidos para sua realiza��o. E um terceiro 
conjunto de a��es subsidiadoras do planejamento está caracterizado por métodos de controle e 
avalia��o (no caso, via auditoria) dos prestadores de servi�os de saúde ao SUS. 

Em raz�o disto é que o Departamento foi organizado em divis�es que devem se 
responsabilizar cada qual por um dos suportes, embora esteja clara a vincula��o de uma a outra. 

Assim que o DPAA foi criado (lei n� 5817/2001) foram ativadas as duas primeiras divis�es, a 
de Informa��o e Avalia��o e a de Programa��o e Normatiza��o, sendo que a terceira n�o se 
faz necessária enquanto o município n�o se encontrar na gest�o plena do sistema. 

Uma análise do desempenho atual destas duas divis�es evidencia que a maioria das 
atribui��es que confeririam direcionamento aos objetivos (abaixo relacionados) n�o foram ainda 
colocadas em prática. Pode-se  observar confus�o de papéis nas atividades cotidianas das duas 
divis�es e também no cumprimento de suas fun��es. Isto provavelmente ocorre por motivos 
organizacionais e gerenciais internos, mas também pelo volume de exigências contratuais com o 
SUS, traduzidas pela formula��o e reformula��o contínua de instrumentos técnicas, todas com 
exigências de prazos quase que imediatos para serem operacionalizadas. No segundo capítulo 
há uma síntese destas novas normas e par�metros de programa��o/avalia��o, todas geradas 
entre 2001 e 2002. 

 
A Divis�o de Informa��o e Avalia��o tem se dedicado a aplicar os vários softwares do 

sistema de informa��o e que s�o provenientes do Ministério da Saúde/DATASUS ou de alimentá-
los através de informa��es geradas por um sistema municipal.  

No período entre 1997 e 1998 foi implantado um sistema de Informa��es próprio da 
Secretaria da Saúde, num esfor�o de elimina��o dos inúmeros formulários de uso específico para 
cada profissional da equipe. Assim, foi construído um formulário único para uso comum de toda a 
equipe das unidades de saúde para a assistência individual. Trata-se do RAAI Relatório 
Ambulatorial de Atendimento Individual. De modo complementar foi criado também o RAAC - 
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Relatório Ambulatorial de Atendimento Coletivo, para utiliza��o de registro das atividades de 
caráter coletivo. O banco de dados obtido a partir da gera��o destes dois tipos de relatórios é que 
gera as informa��es que alimentam os sistemas nacionais de informa��o, tais como o SIA-SUS – 
Sistema de Informa��es Ambulatoriais e o SIAB – Sistema de Informa��es da Aten��o Básica, 
Existem dificuldades na alimenta��o do SIA-SUS, do SIAB e de todos os demais Sistemas do 
Ministério da Saúde a partir do Sistema de Informa��es RAAI/RAAC. 

Em 1999 foi desenvolvido outro sistema próprio da SMS, o Sistema de Informa��es da Ficha 
Cadastral Familiar. O objetivo era a obten��o de um banco de dados que desse conta de gerar 
informa��es para alimentar o SIAB no que diz respeito ao cadastro de famílias (ficha A), 
unificando-o ao cadastro que vinha sendo criado para o CNS - Cart�o Nacional de Saúde. A 
experiência foi acompanhada pelo grupo de Coordena��o Nacional/MS do Cart�o Nacional de 
Saúde, uma vez que Florianópolis estava entre os 44 municípios piloto escolhidos pelo Ministério 
da Saúde para desenvolvimento e implanta��o experimental do CNS – Cart�o Nacional de 
Saúde. O cadastro familiar assim unificado evitou o desgaste de dois diferentes processos de 
cadastramento no município no espa�o de um a dois anos, mas também apresenta problemas 
por n�o ter conseguido gerar um relatório de informa��es do cadastro familiar para cada 
agregado territorial do PSF. 

No ano 2000 iniciou-se o primeiro teste para informatiza��o de toda a rede básica municipal 
a partir do Centro de Saúde Agron�mica. Porém, pela detec��o de falhas no sistema, confluindo 
com a sobreposi��o dos testes para implanta��o do cart�o Nacional de saúde na mesma 
unidade, optou-se por interrompê-lo e investir no seu aprimoramento. 

Em 2001 a meta passou a ser a informatiza��o de toda a rede básica municipal a partir de 
testes no Centro de Saúde da Tapera. Simultaneamente a implanta��o do CNS na rede persiste, 
mas com morosidade, de modo que ainda n�o se constituiu  em um sistema. 

A expectativa é de que ao final de 2004 toda a rede básica municipal esteja completamente 
informatizada. 

Quanto às atividades de produ��o da rede, a Divis�o de Informa��o e Avalia��o é a 
responsável pelo recebimento, consolida��o, processamento e arquivamento dos dados 
provenientes das unidades da rede básica de saúde de Florianópolis. Os dados s�o coletados no 
nível local para os Sistemas SIA-SUS, o SIAB do Ministério da Saúde segundo o fluxograma 
abaixo: 
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Figura 2 - Fluxograma de informa��es dos Sistemas SIA/SUS e SIAB no município de 
Florianópolis. 
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Preenchimento diário nas Unidades de Saúde 
(um RAAI por paciente e um RAAC por atividade coletiva dentro ou fora das unidades) 

 
 
 

Digita��o através de servi�o terceirizado contratado 
 
 
 

Importa��o através de disquetes pelo Sistema de Informa��es RAAI/RAAC  
 
 
 

Envio ao Sistema SIA-SUS/MS 
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Consolidados mensalmente nas Unidades de Saúde 
 
 
 

Digita��o direta no Sistema SIAB/Ministério da Saúde no DPAA/DIA 

Relatórios RAAI/RAAC (Relatório Ambulatorial de Atendimento 
Individual 

Relatório Ambulatorial de Atendimento Coletivo) 

 
Relatórios SSA2 e PMA2 
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A Divis�o de Programa��o e Normatiza��o, sem um corpo técnico definido, tem se 
ocupado do cumprimento de tarefas gerais do planejamento, como: 
• Elabora��o dos Planos Municipais de Saúde, instrumento de gest�o oficial do SUS que é 
composto de um amplo diagnóstico da situa��o de saúde e de servi�os de saúde no 
município, complementado por uma proposta geral de atua��o para quatro anos; 

• Participa��o eventual, sem responsabiliza��o pela coordena��o na programa��o física 
anual ou da pactua��o de indicadores e metas (inseridos na Agenda Anual de Saúde, 
PPI e outros instrumentos oficiais de gest�o do SUS) para os servi�os e a��es, de 
acordo com suas atribui��es mais básicas; 

• Participa��o eventual, mas n�o coordena��o do processo de programa��o vinculado ao 
Planejamento Estratégico da SMS/PMF, uma vez que este é coordenado por consultoria 
externa; 

• Elabora��o dos Relatórios de Gest�o anuais, outro instrumento de presta��o de contas 
da gest�o ao SUS; 

• Participa��o na elabora��o e/ou coordena��o ou elabora��o de novos projetos-
justificativas a serem propostos e implantados/testados na rede, entre os quais: 
a)  VIGISUS em 1998; 
b) Projeto PACS e amplia��o do PSF em 1998/99; 
c) Constru��o de instrumentos de coleta de informa��es como a ficha cadastral familiar 
e dos RAAI/RAAC; 
d) Constru��o do Projeto do Cart�o SUS nos anos 2000 e 2001; 
e) Proposi��o e no desenvolvimento do processo de territorializa��o aplicado ao  
PACS/PSF nos anos de 1998/99 e 2000. 

f) Outros. 
 

O que se pode deduzir é que o n�o cumprimento das atribui��es por parte desta divis�o se 
deve prioritariamente ao fato de que ela existe de direito, mas n�o de fato. N�o há uma 
coordena��o, ou seja, uma chefia na divis�o e nem mesmo um quadro de recursos humanos 
próprio, seja composto por profissionais ou por bolsistas, recurso utilizado pelos demais setores 
da SMS como uma forma de suprir a deficiência de recursos humanos devidamente capacitados 
para o cumprimento das fun��es e atribui��es que lhes s�o destinados. 

 
A seguir, os objetivos do Departamento de Planejamento, Avalia��o e Auditoria, tal como 

encontram-se dispostos no documento de Regulamenta��o da Lei de sua cria��o ser�o 
explicitados por blocos de atividades. 
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Objetivos do DPAA: 
 
Fornecer informa��o: 
 
a) sobre dados de interesse dos sistemas de informa��o do SUS e de interesse particular do 
município; 
b) sobre a situa��o de saúde da popula��o, de acordo com agregados territoriais municipais 
e através de geoprocessamento de dados; 
c) sobre o desempenho gerencial das estruturas relacionadas com o SUS; 
d) sobre os resultados e processos obtidos através de relatórios sistemáticos e eventuais; 
f) através de relatórios de atividades sistemáticos ou por demanda. 
 
Proceder  análise e/ou avalia��o: 
 
a) do contexto normativo originário ou relacionado ao SUS; 
b) dos sistemas de informa��o do SUS; 
c) dos indicadores de saúde e das informa��es ambientais, sócio-econ�micas e 
demográficas de interesse do sistema; 
d) da capacidade física instalada no �mbito do SUS municipal; 
e) do desempenho da rede de servi�os vinculados ao SUS; 
f) das características qualitativas e quantitativas dos recursos humanos ligados ao SUS 
g) dos mecanismos de hierarquiza��o, referência e contra-referência no SUS municipal; 
h) dos instrumentos e critérios de acredita��o, credenciamento e cadastramento de 
servi�os; 

i) dos instrumentos de controle, avalia��o e auditoria e de registro de dados utilizados pelo 
SUS no município; 

j) da conformidade da execu��o ou redirecionamento da programa��o plurianual de 
atividades relacionadas ao Plano Municipal de Saúde. 
 
Executar atividades de verifica��o e/ou controle: 
 
a) de autoriza��es de servi�os emitidas; 
b) de revis�o de contas apresentadas pelos prestadores de servi�os; 
c) de tetos de programa��o dos servi�os autorizados no SUS municipal; 
d) de fatos apresentados e ocorridos no �mbito do SUS e que envolvam usuários e/ou 
profissionais. 

 
Coordenar e assessorar atividades de planejamento e/ou programa��o: 
 
a) de novas interven��es ou reorienta��es programáticas; 
b) dos Planos de Saúde anuais e  plurianuais; 
c) de estratégias para aperfei�oamento do modelo assistencial e de mecanismos de gest�o 
que visem a equidade e a integralidade na aten��o; 
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d) de instrumentos normativos e de padroniza��o de condutas e meios aplicados ou a 
aplicar na rede do SUS; 

 
Para cumprir a sua finalidade foi estabelecido em lei um quadro próprio de recursos 
humanos para o DPAA (Tabela 3.38 e 3.39). Contudo, o DPAA em seu quadro próprio 
real conta apenas com 4 profissionais de nível superior, incluindo a própria dire��o e 
alguns estagiários na área de informa��o.   

 

 
Tabela 3.38 - Rela��o de vagas criadas pela Lei 5.817/2001 no quadro de recursos 

humanos do DPAA/SSDS 
 

 
Categoria Profissional 

 

 
Quantidade 

Administrador 02 
Assistente Social 01 
Auxiliares/técnicos administrativos 10 
Contador 01 
Enfermeiro 02 
Farmacêutico 01 
Médico 04 
Odontólogo 02 
Total 23 

 
 
 

Tabela 3.39 - Quadro de recursos humanos qualificados para o exercício de 
atribui��es no SMCAA2 disponíveis para realiza��o das fun��es do DPAA. 

 
 

Categoria Profissional 
 

 
Quantidade 

Diretor 01 
Farmacêutico-bioquimico3 01 
Médico4 01 
Odontólogo 01 
Total 04 

 

                                                
2
 Recursos Humanos qualificados através de alguma forma��o na área de planejamento, informa��o, controle 
e auditoria. 
3 Profissional em licen�a de 15 horas semanais para curso de mestrado (até dezembro de 2002). 
4 Profissional que n�o pertence ao quadro do DPAA e licenciado até agosto de 2002. 
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Quadro de Atividades Estratégicas do DPAA para o triênio 2002/2005: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I. Implanta��o de sistema de informa��es ágil e integrado para toda a rede do 

SUS/Florianópolis, garantindo o processo de planejamento, avalia��o e 
decis�o; 

 
II. Implanta��o do sistema de geoprocessamento de informa��es em saúde no 

município; 
 
III. Incrementa��o da equipe do Departamento de Planejamento, Avalia��o e 

Auditoria, proporcionando adequada implanta��o do SMCAA/Florianópolis; 
 
IV. Implanta��o das atividades de Controle e Auditoria por ocasi�o da gest�o 

plena; 
 
V. Implanta��o de procedimentos de programa��o/avalia��o local em unidades 

/área de abrangência do território municipal; 
 
VI. Implanta��o de procedimentos de revis�o e adapta��o de resolu��es e 

normas do SUS, acionando os mecanismos de verifica��o sistemática do 
cumprimento destas normas regulamentares; 

 
VII. Implanta��o dos procedimentos de monitoramento e avalia��o dos 

indicadores de saúde e par�metros gerenciais definidos como de relev�ncia 
municipal; 

 



 93 

C. Departamento de Administração e Finanças 

 

 
O Departamento de Administra��o e Finan�as é responsável pelo apoio logístico aos outros 

departamentos e a administra��o dos recursos humanos5, financeiros, por pequenas obras e pelo 
patrim�nio institucional. Atualmente comp�e-se dos seguintes setores: 

 
O Setor Financeiro inclui em suas atividades a contabilidade e as finan�as relativas à 

secretaria, incluindo aí o Fundo Municipal de Saúde. 
 
• O Setor de Recursos Materiais, setor que trata do levantamento de necessidades na 
área de material de consumo, providenciando solicita��o de compra através de licita��o, 
carta convite ou compra direta. É responsável pela guarda (armazenamento) e 
distribui��o de todo material à rede de saúde, controlando e avaliando seu consumo de 
acordo com mapas padronizados e informatizados. 

• O Setor de Recursos Humanos atualmente é responsável apenas pelo cadastro e 
lota��o, sendo que a movimenta��o de pessoal é feita prioritariamente pelo 
Departamento de Saúde Pública, que detém o gerenciamento direto da rede de saúde e, 
portanto de grande parte dos recursos humanos. 

• Os servidores lotados na SMS possuem origens contratuais diferenciadas, podendo ser 
concursados pela própria prefeitura ou originários de órg�o diversos da Secretaria de 
Estado da Saúde ou ainda do extinto INAMPS – Instituto Nacional de Medicina e 
Previdência Social. 

• Na tabela 3.40 apresentamos o quadro de servidores distribuídos segundo lota��o na 
rede e nível central por categoria/especialidade na metade de 2002. 

• Na ocasi�o se dispunha de 33 (trinta e três) Unidades com equipes de PSF, perfazendo 
um total de 44 (quarenta e quatro) equipes. 

• Além disso, apresentamos em anexo ao Plano de Saúde (ANEXO IV) um documento do 
Setor de Recursos Humanos que apresenta o número de servidores da SMS distribuídos 
por lota��o em unidades e saúde e Departamentos/Divis�es situadas no nível central, 
segundo categorias profissionais e origem contratual (institucional). Este documento 
representa a situa��o em dezembro de 2002. 

                                                
5 De acordo com as necessidades do Departamento de Saúde Pública. 
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Tabela 3.40 – Recursos Humanos lotados na SMS segundo 
categoria e local de trabalho na rede de saúde, nível central e total. 

SMS, junho de 2002. 
 
Categoria/especialidade 

 N� de RH, 
em unidades com 

um 
consulto- 

rio médico 

N�  de RH, em 
unidades com  

dois ou mais 
consultórios 
médicos 

 
Total 

 
Nível  
Central 

 
Total 
Geral  

ACD 10 24 34 00 34 
ACUMPUNTURA 00 01 01 00 01 
ADMINISTRADOR 00 00 00 02 02 
ADMINISTRATIVO (AUX./ASSIST.)* 39 37 76 35 111 
ALMOXARIFE** 00 00 00 03 03 
ASSESSOR TECNICO 00 00 00 01 01 
ASSISTENTE SOCIAL 01 03 04 00 04 
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 11 07 18 00 18 
AUX. DE SERVI�OS 00 00 00 06 06 
AUX. OPERACIONAL 00 00 00 10 10 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM(PSF) 23 20 43 00 43 
AXILIAR DE ENFERMAGEM 22 24 46 01 47 
BIOQUIMICO 00 06 06 00 06 
CARDIOLOGISTA 00 02 02 00 02 
CHEFE DE DEPARTAMENTO(PSF) 00 00 00 02 02 
CL�NICA GERAL 09 18 27 02 29 
CLINICA GERAL – MGC (PSF) 29 23 52 00 52 
CONTADOR 00 00 00 01 01 
EDUCADOR ART�STICO 01 00 01 00 01 
ENFERMAGEM 03 11 14 07 21 
ENFERMAGEM(PSF) 24 22 46 04 50 
ENG. CIVIL 00 00 00 01 01 
FARMECÊUTICO 00 05 05 02 07 
FISCAL DE VIG. SANITARIA 00 00 00 23 23 
GINECOLOGISTA 00 10 10 00 10 
MOTORISTA 00 00 00 16 16 
NUTRICIONISTA 00 01 01 01 02 
ODONTÓLOGO 32 30 62 01 63 
ORTOPEDIA 00 01 01 00 01 
OTORRINOLARINGOLOGIA 00 01 01 00 01 
PEDAGOGO(PSF) 00 00 00 01 01 
PEDIATRA 05 16 21 00 21 
PEDREIRO 00 00 00 01 01 
PSICOLOGIA 07 03 10 01 11 
PSIQUIATRIA 00 01 01 00 01 
SECRETÁRIA DO SECRETARIO 00 00 00 02 02 
SECRETARIO DE SAUDE 00 00 00 01 01 
SUPERVISOR DE ÁREA 00 00 00 03 03 
SUPERVISOR DE ÁREA(PSF) 00 00 00 01 01 
SUPERVISOR DE SAUDE 00 00 00 04 04 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 14 23 37 04 41 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM(PSF) 32 25 57 00 57 
TECNICO EM LABORATORIO 00 09 09 00 09 
TÉCNICO EM SANEAMENTO 00 00 00 01 01 
TÉCNICO EM SEG. DO TRABALHO 00 00 00 01 01 
TECNICO HIGIENE DENTAL 00 01 01 00 01 
TECNICO RAIO X 00 01 01 00 01 
TELEFONISTA 00 03 03 02 05 
VIGIA 02 07 09 00 09 
TOTAIS 264 335 599 140 739 

Est�o inclusos os auxiliares de servi�os gerais que n�o mais desempenham a fun��o de limpeza. 

** Servidores que, embora lotados no Nível Central, trabalham no almoxarifado (Capoeiras). 
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• O Setor de Patrim�nio é responsável pela aquisi��o, guarda, destina��o e conserva��o 
de equipamentos (material permanente) em toda a rede. 

• O Setor de Obras é responsável pela manuten��o das unidades, bem como pela 
articula��o junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras – SMTO na execu��o 
das obras de reformas, amplia��es e constru��es da Saúde. 

• Neste ponto, consideramos conveniente apresentar os dados da capacidade física 
instalada, como se convencionou denominar as informa��es sobre o conjunto de prédios, 
salas, consultórios e outros compartimentos destinados às a��es e servi�os de saúde. A 
import�ncia destes dados se refere ao planejamento de a��es de saúde, uma vez que 
seu volume encontra-se na dependência de disponibilidade das instala��es.  

 

A Capacidade Física Instalada 
 

Situação da Rede Básica 
 

A estrutura da rede pública municipal está composta por 49 Unidades de Saúde atualmente 
distribuídas em 5 Regionais de Saúde. As Unidades de Saúde compreendem uma Policlínica de 
Referência Regional (antigo PAM do INAMPS), 1 Núcleo de Assistência Psico-social - NAPS, 1 
Laboratório de Análises Clínicas e  46 Centros de Saúde. Esta configura��o é similar à 
encontrada no Plano Plurianual de 1997/2000. As diferen�as poder�o ser observadas no modelo 
assistencial que se desenvolveu e especialmente no porte das unidades, sendo que 10% delas  
tiveram sua área física totalmente substituída, com transferência de sua sede e que outros 60% 
passaram por processo de amplia��o e/ou reforma nos últimos três anos (entre 1999 e 2001).  

Os Centros de Saúde, até 1997 compunham uma organiza��o de acordo com a 
complexidade da aten��o, tentando efetivar um sistema de referência e contra-referência interno, 
conforme se observa nos Planos de Saúde de 1993/1997. Até este período a rede dispunha de 
52 consultórios de clínica médica nos quais se revezam na maioria das vezes as práticas de 
clínica geral e pediatria, 24 consultórios de gineco-obstetrícia e 49 consultórios específicos para o 
exercício de clínica pediátrica, tendo ao todo 125 consultórios médicos e 54 consultórios 
odontológicos instalados. 

Segundo o Plano Municipal de Saúde de 1993, os núcleos populacionais mais numerosos 
foram os que receberam as primeiras Unidades de Saúde, normalmente instaladas em área física 
inadequada e sem critérios de acessibilidade. A implanta��o da maioria das unidades n�o 
respeitou critérios técnicos, acarretando problemas, tais como as citadas naquele documento: o 
acesso limitado pelo fluxo de transportes coletivos, nem sempre adequado à distribui��o da rede, 
o que contribui com a demanda aos servi�os oferecidos no centro da cidade ou nos ambulatórios 
hospitalares; em muitos casos o aspecto físico dos atuais Centros de Saúde inibe a confian�a da 
popula��o no servi�o prestado; o porte da maioria das Unidades acarreta baixa resolubilidade. 

Até 1991, o município contava com um número relativamente grande de Unidades de 
Saúde, mas cuja condi��o física da maioria n�o poderia ser classificada como adequada para a 
finalidade a qual se destinavam. A partir de 1991, por ocasi�o da implanta��o do Sistema �nico 
de Saúde - SUS, onde se inclui a municipaliza��o das Unidades de Saúde do Governo do Estado 
de Santa Catarina, foram realizadas as primeiras obras em série de amplia��o e/ou reforma. O 
que se tem verificado na maioria dos municípios brasileiros é a amplia��o de suas redes, pela 
constru��o de mais unidades de saúde, o que implicaria, em tese em aumento das oportunidades 
de acesso aos servi�os. No caso de Florianópolis, a rede já se apresentava quantitativamente 
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suficiente e geograficamente adequada quando ocorreu a municipaliza��o dos servi�os de 
saúde. O que foi feito, assim, foi investir em melhorias ou em substitui��o de unidades pré-
existentes, mas de baixa qualidade. 

No período de 1994/1996 novas reformas, amplia��es e constru��es foram realizadas, 
como nos mostra a tabela 3.41.  

Apesar do investimento na melhoria física da rede, alguns problemas ainda se observavam 
até recentemente e outros persistem. 
• Cinco unidades ainda encontram-se instaladas em dependências físicas de unidades 

escolares, sendo que quatro já passaram por várias amplia��es e/ou reformas (Arma��o, 
Saco Grande I, Barra da Lagoa, Canasvieiras). Uma delas, a unidade de Ponta das Canas 
n�o apresentava viabilidade para amplia��o e foi substituída por nova área física, 
independente da escola municipal. 

• Oito unidades estavam instaladas em áreas pertencentes a Conselhos Comunitários ou 
Centros Sociais Urbanos ou ainda outras Associa��es: Jardim Atl�ntico, Pró-Gente, Morro 
da Penitenciária, Coloninha, Monte Verde, Prainha, Pantanal e Saco dos Lim�es. Destas, 
durante o último ciclo de obras (2000/2001), duas foram extintas Pró-Gente e Morro da 
Penitenciária tendo sido substituídas pelo C.S. Agron�mica, de porte maior e melhor acesso. 
Outra, a unidade de Saco dos Lim�es também ganhou nova sede e melhor acesso. As 
demais ainda persistem no mesmo local. 
Quanto às unidades maiores, denominadas anteriormente de Centros de Saúde II ou C.S. II, 

e que eram em número de quinze, vieram sofrendo adapta��es em diferentes épocas, como as 
unidades mais antigas, como Capoeiras, Centro (Rio Branco), Balneário, Estreito (Aracy Vaz 
Callado), Lagoa, Santo Ant�nio de Lisboa, Saco Grande II, Ribeir�o da Ilha, Itacorubi e Costeira 
do Pirajubaé, mantendo-se ainda no mesmo local.  
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Tabela 3.41- Readequa��o da Área Física da Rede Municipal de Saúde entre os anos 
1994 e 2002. 

 
PREVIS�O 

UNIDADES 
TIPO DE  
IMÓVEL 

REFORMAS 
REFORMAS E 
AMPLIA��ES 

CONSTRU��O

AQUISI��O 
Constru��

Reforma

C.S. ABRA�O Próprio 1999  1995   

C.S. AGRON�MICA Próprio 2002  1998   
C.S. ALTO RIBEIR�O Locado 1994 1999  2004  
C.S. ARMA��O Próprio 1997 – 2000   2003  
C.S. BALNEÁRIO Próprio 1998     
C.S. BARRA DA LAGOA Próprio  2001  2003  
C.S. CACHOEIRA DO  
BOM JESUS 

Próprio   2002   

C.S. CAEIRA DA BARRA  
DO SUL 

Próprio 2000     

C.S. CAMPECHE Próprio 1995 2001    
C.S. CANASVIEIRAS Próprio 2001  2002   
C.S. CANTO DA LAGOA Próprio 1998   2003  
C.S. CAPOEIRAS Próprio  1994 – 2001    

C.S. CARIANOS 
Próprio –  
Escola 

 2001    

C.S. CENTRO Próprio 1996 – 2001     

C.S. COLONINHA 
Cedido – 
Conselho 

1998   2004  

C.S. COSTA DA LAGOA Próprio 1995   2003  
C.S. COSTEIRA Próprio  1998  2004  

C.S. CORREGO GRANDE 
Cedido – 
Conselho 

  
2002–  
Nova Sede 

  

C.S. ESTREITO 
LABORATÓRIO 

Próprio 1996    2003 

C.S. FAZENDA DO RIO  
 TAVARES     

Próprio 1995  2000   

C.S. INGLESES Próprio  1995 – 2000  2003  

C.S. ITACORUBI Próprio 1995 2000    

C.S. JARDIM ATL�NTICO 
Cedido –  
Conselho 

1999   2004  

C.S. JURERÊ 
Próprio –  
Escola 

2000     

C.S. LAGOA DA  
CONCEI��O 

Próprio 2003  1997  2003 

C.S. MONTE CRISTO Próprio  2001 
2001 –  
Nova Sede 

  

C.S. MONTE SERRAT Próprio 1995 – 1999  2002  2003 
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PREVIS�O UNIDADES 
TIPO DE 
IMÓVEL 

REFORMAS 
REFORMAS E 
AMPLIA��ES 

CONSTRU��O/
AQUISI��O 

Constru��o Reforma 

C.S. MORRO DA  
CAIXA 

Cedido  2001    

C.S. MORRO DAS 
PEDRAS 

Próprio 2001     

C.S. P�NTANO DO 
SUL 

Próprio –  
Intendência 

2001     

C.S. PANTANAL 
Cedido –  
Conselho 

     

C.S. POLICL�NICA II Próprio 1995 – 2003    2003 
C.S. PONTA DAS 
CANAS 

Próprio   1999   

C.S. PRAINHA 
Cedido- 
Conselho 

2000 - 2002 1994  2003  

C.S. RATONES 
Próprio –  
Escola 

1999     

C.S. RIBEIR�O DA  
ILHA 

Próprio   
2002 –  
Nova Sede 

  

C.S. RIO TAVARES Cedido- Igreja 1995     
C.S. RIO VERMELHO Próprio 1999  1994   
C.S. SACO DOS  
LIM�ES 

Próprio   
2001–  
Nova Sede 

  

C.S. SACO GRANDE I 
Próprio-  
Escola 

2001 1996    

C.S. SACO GRANDE IIPróprio 1997  
2001–  
Nova Sede 

  

C.S. SANTO ANT�NIO
Próprio - 

Intendência 
1996 – 1999     

C.S. SAPÉ Próprio  1994 – 1999    
C.S. TAPERA Próprio 1998 – 2001   2003  

C.S. TRINDADE     
2003– Nova 

Unidade 
 

C.S. VARGEM  
GRANDE 

Locado 
1998 –  
Nova Sede 

2002  2004  

C.S. VARGEM  
PEQUENA 

Próprio –  
Escola 

2001   2004  

C.S. VILA 
APARECIDA 

Próprio  1995 – 2000  2004  

CENTRO DE  
ZOONOZES 

    2003  

NAPS Próprio 1998 – 2001    2003 
SEDE - SECRETARIA  
DE SA�DE 

Próprio 2002     

 
 

  
No caso do Saco Grande II, embora no mesmo terreno, atualmente conta com uma sede em 

prédio novo, com três pavimentos. E o caso do Saco dos Lim�es, como já foi comentado, foi 
transferido para prédio e endere�os novos. Aquelas unidades construídas mais recentemente – 
menos de quinze anos – como Abra�o, Carianos e Sapé est�o mantidas no mesmo prédio e sem 
muita altera��o física. Das unidades maiores, as que constituem grande problema em termos de 
área física s�o Cachoeira do Bom Jesus (instalada em prédio cedido por uma entidade de 
caridade), com previs�o de mudan�a para prédio novo em 2002, e a Policlínica II, prédio federal 
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municipalizado em 1991, com quase trinta anos de constru��o (1975) e que requer reforma de 
grande porte para se tornar adequado ao uso novamente.    

Outros prédios previstos para constru��o no Plano Plurianual de 1997/2000, o Almoxarifado 
Central e o Canil Municipal, or�ados em R$ 1.405.000,00 à época, n�o foram projetos realizados. 
O almoxarifado, anteriormente instalado no prédio sede da Secretaria de Saúde foi transferido, 
em parte para o antigo almoxarifado da COMCAP e em parte para o prédio do INSS, cedido ao 
município recentemente (2000). A área física anteriormente ocupada por depósitos de material na 
sede da SMS hoje está destinada ao uso das equipes de planejamento, informa��o e avalia��o e 
por setores da unidade de apoio do nível central. A obra do canil municipal constitui um impasse 
frente aos problemas apresentados pela Associa��o de Prote��o aos Animais, raz�o pela qual 
n�o foi realizada. 

A sede da SMS sofreu uma reforma ao final de 1996 e outra readapta��o de área entre 
2001 e 2002, visando amplia��o de área burocrático-administrativa e melhorias no atendimento 
ao público. 

Quanto à área física do laboratório de análises clínicas também foi ampliada em 1996, por 
ocasi�o da unifica��o dos laboratórios e postos de coleta municipais, passando de 200 m2 para 
430 m2 e com previs�o de nova reforma em 2002. 

 
Tabela 3.42 - Rela��o das Prioridades de Investimento em Área Física na Rede Básica de 

Saúde de Florianópolis 
 

 
Prioridades 

(amplia��o ou constru��o)

 
Área 
Física 
m2 

 
Custo 
previsto 
R$ 

 
Prazo 
Execu��o 

Situa��o 
da obra/ano de 
conclus�o 

 
Área física 

atual 

 
Custo 
final 

C.S. Agronômica 414,00 100.000,00 1998    

C.S. Saco Grande I 316,58 100.000,00 1998    
C.S. Costeira 400,00 200.000,00 1998    
C.S. Armação 400,00 200.000,00 1998    
C.S. Ponta das Canas 205,46 110.000,00 1998    
Almoxarifado Central 750,00 200.000,00 1998    
Canil Municipal 227,02 103.000,00 1998    
Policlínica II – Estreito  392.000,00 1998    
Completar com outras       

Total 2.713,16 1.405.000,00     
NOTA: Tabela prejudicada por ausência de informa��es suficientes. 

 
A área física total da rede básica é de 9.106,02 m2, cuja maior concentra��o está na área de 

presta��o de servi�os médico-odontológicos. 
As tabelas a seguir nos mostram a rela��o das Unidades de Saúde e suas respectivas áreas 

físicas segundo Regional de Saúde. 
 

 
 
 



 100 

Tabela 3.43 - Número de Consultórios Médicos e Odontológicos e Área Física Total 
por Centro de Saúde na Regi�o de Saúde Sul nos anos 1997 e 2001. 

 
 

N0 Cons/médico 
 

 
No cons/odonto 

 
Área física (m2) 

 
 

Unidade de Saúde 

 
 
Situa��o 

1997 2001 1997 2001 1997 2001 

C.S. Alto Ribeir�o  01 01 01 01 75,00 58,29 
C.S. Arma��o  01 02 01 01 117,00 104,01 
C.S. Caeira da Barra  
do Sul 

 01 01 01 01 63,00 59,29 

C.S.  Campeche Ampliado 01 01 01 01 118,68 122,00 
C.S.  Carianos Ampliado 03 03 01 01 170,56 174,12 
C.S. Costeira do  
Pirajubaé 

 02 05 01 01 186,00 173,43 

C.S. Fazenda do  
Rio Tavares 

Construído 01 02 01 01 75,00 217,52 

C.S. Morro das Pedras  02 02 01 01 139,38 115,60 
C.S. P�ntano do Sul  01 02 01 01 135,00 162,63 
C.S. Ribeir�o da Ilha  02 02 01 01 97,18 70,00 
C.S. Rio Tavares Transferido para  

esta Região em  
2001 

 
01 

 
02 

 
01 

 
01 

 
222,43 

 
226,10 

C.S. Saco dos Lim�es Transferido para 
esta Região em  
2001 

03 02 01 01 110,00 283,85 

C.S. Tapera Ampliado 01 03 01 01 139,38 143,03 
        
Total  20 28 13 13 1648,61 1909,87 
        

 
 
Tabela 3.44 - Número de Consultórios Médicos e Odontológicos e Área Física Total 
por Centro de Saúde na Regi�o de Saúde Centro nos anos de 1997 a 2001. 

N0 Cons/ 
médico 
 

No cons/ 
odonto 

Área física (m2) Unidade de Saúde Situa��o 

1997 2001 1997 2001 1997 2001 
C.S. Agron�mica        
C.S. Centro  06 08 03 02 608,47 840,61 
C.S.I Monte Serrat  01 01 01 01 147,74 140,25 
C.S.I M. Penitenciária Desativado - - - - - - 
C.S.I Prainha  03 02 01 01 190,59 190,59 
 
C.S.II Saco dos Lim�es 

Transferido para  
Regi�o Sul 

-  
- 

-  
- 

-  
- 

C.S.I Pró-Gente Desativado - - - - - - 
        

Total  10 13 05 04 946,80 1171,45 
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Tabela 3.45 - Número de Consultórios Médicos e Odontológicos e Área Física total por 
Centro de Saúde na Regi�o de Saúde Continente nos anos de 1997 a 2001. 

 

N0 Cons/médico 
 
 

No 

cons/odonto 
Área física (m2) Unidade de Saúde Situa��

1997 2001 1997 2001 1997 2001 
C.S.II Abra�o  02 02 01 01 118,42 188,24 
C.S.II Aracy  03 04 01 01 538,37 288,86 
C.S.II Balneário  03 02 01 01 200,90 200,90 
C.S.II Capoeiras  03 03 + 01 enf.02 02 263,34 256,02 
C.S. I Coloninha  01 01 01 01 52,00 135,17 
C.S. I Jardim Atl�ntico  02 02 01 01 150,00 180,00 
C.S. I Monte Cristo  02 02 01 01 119,58 119,58 
C.S. I Morro da Caixa  01 01 01 00 70,00 164,81 
C.S. II Sapé  03 03 01 01 188,20 188,20 
C.S. I Vila Aparecida  02 02 01 01 112,82 139,38 
Policlínica II -Estreito  12 14 04 04 1500,00 675,00 

        
Total  34 37 15 14 3313,63 2536,16 

 
 
 
 

Tabela 3.46 - Número de Consultórios Médicos e Odontológicos e Área Física Total 
por Centro de Saúde na Regi�o de Saúde Leste nos anos de 1997 a 2001 

 
N0 Consultório 
médico 
 

No consultório 
odonto 

Área física (m2) Unidade de Saúde Situa��o 

1997 2001 1997 2001 1997 2001 
C.S.I Barra da Lagoa  01 01 01 01 76,50 104,25 
C.S.I Canto da Lagoa  02 01 01 01 139,38 115,60 
C.S.I Costa da Lagoa  01 01 01 01 52,00 100,0 
C.S.I Córrego Grande  02 02 - 01 43,11 91,16 
C.S.II Itacorubi  03 02 01 01 165,00 149,01 
C.S.II Lagoa da 
Concei��o 

 03 04 01 01 283,85 283,85 

C.S.I Pantanal  02 02 01 01 99,35 55,92 
C.S.I Rio Tavares Transferido para 

Regi�o sul 
- - - - - - 

C.S.I Saco Grande I Transferido para  
esta regi�o em  
2001 

01 01 01 01 102,00 105,72 

C.S.II Saco Grande II Transferido para  
esta regi�o em  
2001 

03 04 00 01 200,72 259,36 

        
              Total  18 18 07 09 1261,26 1264,87 
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Tabela 3.47 - Número de Consultórios Médicos e Odontológicos e Área Física Total 

por Centro de Saúde na Regional Norte nos anos de 1997 a 2001. 
 

N0 

Cons/médico 
 

No 

cons/odonto 
Área física (m2) Unidade de Saúde Situa��o 

1997 2001 1997 2001 1997 2001 
C.S.I Canasvieiras  01 02 01 01 89,00 94,13 
C.S.I Jurerê  01 01 01 01 112,82 115,6 
Clínica Odontológica  
Monte Verde 

 - - 03 01 44,00 100,00 

C.S.I Ratones  01 01 01 01 99,14 147,92 
C.S.I Rio Vermelho  01 02 01 01 188,24 188,24 
C.S.I Vargem Grande  01 01 01 01 63,28 - 
C.S.I Vargem Pequena  01 02 01 01 4,11 150,85 
C.S.I Saco Grande I Transferido para  

Regi�o Leste 
- - - - - - 

C.S.II Cachoeira  03 04 01 01 392,00 283,85 
C.S.II Ingleses  03 02 01 01 171,38 193,21 
C.S.II Saco Grande II Transferido para  

Regi�o Leste 
- - - - - - 

C.S.II Santo Ant�nio  03 01 01 01 153,00 149,30 
C.S.I Ponta das Canas   02  01  218,50 
        
Total   18  11  1641,60 

 
A maioria dos C.S.s conta com apenas 01 consultório médico e área física reduzida, 

podendo abrigar de fato uma equipe de saúde mínima e conseqüentemente poucos 
equipamentos. A diminui��o do número de pequenas unidades e a oferta da aten��o básica de 
saúde em unidades dotadas também de especialidades básicas em cada uma das cinco 
regionais poderia permitir a oferta de servi�os de qualidade. 

A rede básica de saúde de Florianópolis conta com 36 salas de vacina, distribuídas da 
seguinte forma por Regional de Saúde: 

 

 

Tabela 3.48 – Número de Salas de Vacina por Unidade e por Regi�o de Saúde no ano 
2002 na rede básica. 

 

     Regional de Saúde N0 Unidades de Saúde        N0 Salas de Vacina 

Continente                        12                       8 
Centro                         5                       4 
Sul                        13                       9 
Norte                        10                       8 
Leste 
Credenciadas 

                        9 
     HIJG - Base Aérea - HU 

                      4 
                      3 

Total                        49                      36 
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Quanto aos Servi�os de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, este está inserido atualmente 
no setor de recursos materiais. Nele se incluem as atividades relacionadas aos medicamentos e 
ao laboratório. Um profissional Farmacêutico é responsável por todas as aquisi��es dos materiais 
utilizados pelo laboratório Aracy Vaz Calado: aquisi��o de material de consumo, equipamentos, e 
também pela viabiliza��o de todos os reparos ou consertos necessários ao laboratório. O 
subsetor também é responsável pela interface com os Programas e Setores da SSDS, no que diz 
respeito aos exames de laboratório, implanta��o de novos testes, padroniza��o de rotinas 
técnicas do laboratório. Os servi�os de apoio diagnóstico e terapêutico parecem ter sido 
incorporados ao Setor de Recursos Materiais em raz�o da aquisi��o dos medicamentos, mas é 
notável a necessidade de reavalia��o do caso, uma vez que n�o se trata da aquisi��o pura e 
simplesmente de material comum.  O planejamento e a avalia��o do uso tanto de medicamentos 
como de outros produtos terapêuticos é uma atividade técnica específica e n�o apenas 
administrativa, pois envolve a análise do impacto que estes provocam no quadro de morbidade 
local. Entretanto, este setor sofreu perdas importantes no número de farmacêuticos no quadro de 
pessoal da SMS e perdas também na qualidade da presta��o dos servi�os nos últimos anos. 
Atualmente n�o existe cumprimento às leis no que diz respeito à exigência do farmacêutico nas 
farmácias, cumprindo seu papel, especialmente naquelas que utilizam medica��o controlada. 

O Laboratório Municipal de Análises Clínicas Aracy Vaz Callado é o único laboratório 
municipal de análises clínicas situado junto ao Centro de Saúde Estreito e atende a uma 
demanda de servi�os dos Centros de Saúde do continente e que originalmente serviria também 
para atender a uma demanda originária de postos de coleta da ilha. Estes postos de coleta, em 
alguns casos, foram implantados nas unidades maiores entre 1991 e 1992, mas a ausência de 
veículos suficientes para o recolhimento do material fez retroceder o projeto e os postos foram 
extintos.  Atualmente se faz necessário reavaliar o papel do laboratório para a rede e inclusive 
sua posi��o geográfica. Sua área física foi ampliada de 200 m2 para 430 m2 devido o processo de 
unifica��o com os outros dois laboratórios existentes em 1996. Ocupa parte do piso superior do 
CS II Estreito para os laboratórios propriamente ditos e a parte de baixo (área ampliada do sub-
solo) para a recep��o, coleta e administra��o. Com a expans�o da área física, novos exames 
foram implantados tais como o teste do HIV, Toxoplasmose, Rubéola, e o setor de Urocultura.  
Os programas que a Secretaria desenvolve est�o solicitando a implanta��o de novos exames 
(citomegalovirus, preventivo do c�ncer, análise de água), que para sua realiza��o dependerá da 
área física disponível, pois a atual encontra-se saturada.  

Em raz�o da unifica��o, o laboratório foi informatizado com a aquisi��o de software 
específico, contando com 4 terminais de computadores e impressoras interligados em rede, 
buscando dar maior agilidade na recep��o dos exames e na libera��o dos resultados. Foram 
adquiridos vários equipamentos na ocasi�o, mas atualmente existe defasagem no que diz 
respeito a equipamentos automatizados que possam conferir maior qualidade e agilidade na 
execu��o de certos exames. 
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3.3.2.2. PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
 
 

Produção na Rede Municipal 
 
Os servi�os de saúde no município de Florianópolis têm demonstrado crescimento 

quantitativo contínuo desde sua cria��o há mais de três décadas. Entretanto é de se observar 
que na última década, por conta da municipaliza��o das unidades de saúde que pertenciam ao 
governo estadual, houve um incremento considerável. 

A municipaliza��o ocorreu durante o ano de 1991, de modo que em 1992 já se percebe este 
fato principalmente na produ��o de consultas médicas e de modo menos intenso nos 
procedimentos odontológicos. 

Como a municipaliza��o trouxe poucos recursos humanos na área de enfermagem, tanto de 
nível médio como de nível superior, o crescimento ocorrido no período foi decorrente 
principalmente de uma maior contrata��o de pessoal nesta área por parte da própria prefeitura. 

Quanto à produ��o de exames laboratoriais n�o é possível apresentar dados comparativos 
ao período pré-municipaliza��o visto que somente em 1995 houve unifica��o de todos os 
pequenos laboratórios anexos a algumas unidades de saúde, formando o laboratório central e o 
estudo de evolu��o encontra-se apresentado a partir daí (Tabela 3.49).  

 Apresentamos a seguir uma série de tabelas que permite a visualiza��o das informa��es. 
 

Tabela 3.49 - Demonstrativo da série histórica da produ��o na assistência 
ambulatorial da rede básica de saúde de Florianópolis, 2001. 

 

      ANO 
     CONSULTAS 

        MÉDICAS 

  PROCEDIMENTOS 

  ODONTOLÓGICOS 

   PROCEDIMENTOS 

         BÁSICOS 

   DE ENFERMAGEM 

  PROCEDIMENTOS 

              DE 

     ENFERMAGEM 

     1989           97.574           51.668          187.512           16.474 
     1990           95.146           58.557          201.634           29.383 
     1991         120.655           88.430          236.639           44.992 

     1992         266.729         139.680          248.647           44.282 

     1993         260.193         175.774          238.532           49.392 

     1994         225.372         129.273          239.302           65.674 

     1995         242.820         109.655          135.705           67.965 

     1996         238.779         108.637          171.683           70.507 

     1997         293.824         132.622          242.305         119.630 

     1998         278.925         115.927          171.302           85.012 

     1999         265.927           85.529          195.096           91.716 

     2000         269.363         110.678          202.901           98.786 
Fonte: Divis�o de Informa��es/DPAA/SMS 
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Tabela 3.50 - Quadro demonstrativo da série histórica da produ��o de exames de 
patologia clínica no Laboratório Aracy Vaz Callado, 2001. 

 

ANO PRODUÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA 

1995 97.542 

1996 74.986 

1997 85.768 

1998 117.097 

1999 130.221 

2000 135.864 

Fonte: Divis�o de Informa��o/DPAA/SMS 
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3.4 – O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
 

 

3.4.1. Os Indicadores de Saúde 

 

 
Coeficiente de Mortalidade Geral 

 
 
É calculado a partir do número de óbitos a cada mil habitantes, ocorridos no total da 

popula��o de um local e em um período determinado, comumente em um ano.   O coeficiente de 
mortalidade geral é influenciado pela estrutura da popula��o, ou seja, pela predomin�ncia de 
sexo e idade e condicionado aos fatores socioecon�micos do contexto em quest�o.  

Um dos usos mais freqüentes do coeficiente de mortalidade geral ocorre na Saúde Pública 
para avalia��o do estado sanitário de determinados locais, sendo associado a outros índices e 
coeficientes. O coeficiente de mortalidade geral expressa uma rela��o entre o nível e saúde de 
diferentes regi�es em uma mesma época e possibilita empreender estudos comparativos desde 
que se considere a variável tempo (Rouquayrol & Almeida Filho). Possibilita também dimensionar 
a freqüência de óbitos em uma determinada popula��o, com a finalidade de planejar a 
assistência em saúde e acompanhar a evolu��o da mortalidade de uma popula��o que n�o 
esteja apresentando altera��es importantes na estrutura demográfica por idade.  

O coeficiente apresenta limita��es, o que torna relevante lembrar que: 

a) Sua associa��o ao efeito da distribui��o etária da popula��o torna inadequado o uso 
do coeficiente quando a inten��o é comparar com outras popula��es. Esta limita��o pode ser 
parcialmente eliminada mediante a padroniza��o (ajustamento) das estruturas etárias.  

b) Sempre que o registro de óbitos n�o se apresenta quantitativamente confiável, o 
coeficiente n�o será exato, por exemplo, no caso de subnotifica��o dos óbitos por falta de 
registro.   Também está influenciado pela invas�o de óbitos às quais est�o sujeitas as cidades 
pólo, devido ao fato do óbito ser registrado segundo local de ocorrência, e n�o de residência. 

Forma de Cálculo: 

 

 
            N� total de óbitos registrados no local e ano   x    1.000 
            Popula��o total residente ajustada para o meio do ano 
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No caso de Florianópolis, a análise comparativa dos dados de mortalidade, a partir da 
situa��o descrita no Plano Municipal de Saúde do período 93/97, revela altera��es importantes. 

Nos seus aspectos mais abrangentes percebe–se uma estabiliza��o do coeficiente de 
mortalidade geral no período 81/87, mantendo-se entre 4,9 e 5,0 óbitos a cada 1000 habitantes 
ao ano (Gráfico 9).  Nos últimos dez anos o menor coeficiente foi alcan�ado em 1991 e o mais 
alto em 1996. 

  
 

Gráfico 9 – Evolu��o do Coeficiente de Mortalidade Geral no município de 
Florianópolis, entre 1981 e 1987 e entre 1991 e 2001. 

Fontes: Óbitos: GEINF/SES/SC até 1995; DATASUS/MS após 1995; 
Popula��o: IBGE: Censos 1991 e 2000; estimativas anuais. 

 
 
 

 

Mortalidade proporcional por Grupos de Causas 
 

É a distribui��o percentual de óbitos por grupos de causas em rela��o ao total de óbitos por 
causas definidas (excluídas as causas mal definidas). Avalia a participa��o relativa dos óbitos por 
grandes grupos de causas em rela��o ao total de óbitos por causas definidas.  

Os dados de mortalidade atualmente no Brasil s�o coletados através de banco de dados 
eletr�nico (MINISTÉRIO DA SA�DE/DATASUS/TABNET) que está associado a programas de 
análise para gera��o de tabelas de resultados. Isto facilita a possibilidade de análise do perfil de 
mortalidade para cada município, embora n�o possibilite seu estudo por áreas de agrega��o 
territorial interna de cada município.  

De modo similar aos demais coeficientes de mortalidade, o coeficiente de mortalidade por 
causas também podem ser bons reveladores do estado geral de saúde de uma popula��o. 
Quando se referem a doen�as transmissíveis, podem medir as condi��es de saneamento e a 
eficiência dos servi�os de preven��o e controle de um município.  

As causas de óbito s�o agrupadas para simplificar e facilitar a análise do perfil de 
mortalidade, uma vez que ordena os grupos de causas de óbito por sua freqüência relativa. 
Contudo, quando se observa a mortalidade por grupos de causas em um município, os resultados 
podem contribuir no processo de planejamento, gest�o e avalia��o de políticas de saúde, 
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especialmente quando se deseja intervir com o objetivo de reduzir o número de óbitos por um ou 
mais grupo determinado de causas.   

Os agrupamentos mais importantes para o estado de Santa Catarina est�o listados no 
quadro-resumo a seguir. Quanto às limita��es relacionadas às bases de dados sobre 
mortalidade, estas tanto podem ser de ordem quantitativa, em raz�o da sub-enumera��o de 
óbitos, quanto de ordem qualitativa da informa��o, pelo preenchimento incorreto da "causa da 
morte", no atestado médico do óbito. Isto resulta em estatísticas incorretas n�o só no Brasil como 
em muitos outros países. Uma outra limita��o é o fato de que o aumento percentual de óbitos, 
em um ou mais grupos de causas pode ocorrer simplesmente em conseqüência da redu��o de 
um outro grupo. 

 

Forma de cálculo: 

 

 

 

 

Deve ser lembrado ainda que os percentuais de cada grupo s�o calculados sobre o total de 
causas definidas, mas apresenta-se também o percentual de causas  mal definidas em rela��o 
ao total geral, tal como se apresenta na Tabela 3.51, a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   N� óbitos de residentes por grupo de causas determinadas, em dado local e período   x  100 
            N� total de óbitos por causas definidas, no mesmo local e período 
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Tabela 3.51 – Evolu��o da Mortalidade Geral Proporcional por Causas em  
Florianópolis no ano 1980 e no período entre 1991 a 2000. 

 
 
              Especifica��o 

 
1980 

 
1991 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 
 

 
Doen�as do Ap. Circulatório 
 
Neoplasias 
 
Causas Externas 
 
Doen�as do Ap. Respiratório 
 
Algumas Doen�as Infecciosas e  

Parasitárias 
 
 
Afec��es Perinatais 
 
Doen�as do Sistema Nervoso e  
Órg�os dos Sentidos 
 
Doen�as do  Sistema Nervoso e   
Transtornos Mentais 
 
Doen�as das Gl�ndulas  
Endócrinas, nutricional/ 
Trans.Imunitários 
 
Doen�as Endócrinas, nutricionais  

e Metabólicas 
 
Doen�as do Ap. Digestivo 
 
Doen�as do Ap. Gênito-urinário 
 
Mal Definidas 
 
Malforma��es Congênitas 
Anomalias Cromoss�micas 
 
Demais Causas 
 
 
Total 
 

 
32,5 
 
13,9 
 
12,9 
 
11,5 
 
 
4,0 
 
 
 
 
 
1,2 
 
 
 
 
 
2,2 
 
 
 
4,3 
 
 
 
4,6 
 
 
 
12,9 
 
 
 
 
 
100 

 
30,9 
 
19,7 
 
13,4 
 
12,5 
 
 
2,9 
 
 
 
 
 
1,2 
 
 
 
 
 
3,8 
 
 
 
4,5 
 
 
 
3,6 
 
 
 
7,4 
 
 
 
 
 
100 

 
34,0 
 
21,0 
 
10,3 
 
12,6 
 
 
2,2 
 
 
 
 
 
1,4 
 
 
 
 
 
5,8 
 
 
 
3,3 
 
 
 
2,7 
 
 
 
6,8 
 
 
 
 
 
100 

 
29,6 
 
18,5 
 
13,2 
 
14,1 
 
 
2,0 
 
 
 
 
 
1,4 
 
 
 
 
 
7,7 
 
 
 
5,0 
 
 
 
2,8 
 
 
 
5,6 
 
 
 
 
 
100 

 
29,8 
 
16,4 
 
13,5 
 
12,5 
 
 
2,3 
 
 
 
 
 
1,9 
 
 
 
 
 
9,3 
 
 
 
4,1 
 
 
 
2,9 
 
 
 
7,4 
 
 
 
 
 
100 

 
30,6 
 
18,5 
 
12,4 
 
13,8 
 
 
2,3 
 
 
 
 
 
1,6 
 
 
 
 
 
7,5 
 
 
 
4,4 
 
 
 
2,3 
 
 
 
6,5 
 
 
 
 
 
100 

 
26,5 
 
18,3 
 
12,4 
 
13,0 
 
 
8,0 
 
 
6,8 
 
 
 
 
 
2,3 
 
 
 
4,0 
 
 
4,2 
 
1,4 
 
1,1 
 
2,0 
 
0,0 
 
 
 
 
 
100 

 
27,7 
 
19,0 
 
13,1 
 
12,0 
 
 
6,7 
 
 
5,0 
 
 
 
 
 
2,5 
 
 
 
4,2 
 
 
5,1 
 
1,3 
 
1,6 
 
1,6 
 
0,4 
 
 
 
 
 
100 

 
32,2 
 
21,2 
 
10,7 
 
11,3 
 
 
5,7 
 
 
5,3 
 
 
 
 
 
1,5 
 
 
 
3,5 
 
 
4,1 
 
1,6 
 
1,3 
 
1,3 
 
0,3 
 
 
 
 
 
100 

 
33,4 
 
18,1 
 
10,7 
 
9,6 
 
 
7,0 
 
 
5,0 
 
 
 
 
 
2,5 
 
 
 
4,1 
 
 
4,7 
 
1,8 
 
1,3 
 
1,2 
 
0,6 
 
 
 
 
 
100 

 
30,1 
 
21,1 
 
12,9 
 
10,6 
 
 
6,0 
 
 
4,5 
 
 
 
 
 
2,4 
 
 
 
4,9 
 
 
4,4 
 
1,2 
 
0,9 
 
0,7 
 
0,3 
 
 
 
 
 
100 
 
 

 
32,7 
 
18,8 
 
12,8 
 
9,7 
 
 
6,4 
 
 
4,3 
 
 
 
 
 
2,2 
 
 
 
4,0 
 
 
4,4 
 
2,2 
 
0,9 
 
1,3 
 
0,3 
 
 
 
 
 
100 

Fontes: GEINF/SES/SC até 1995; DATASUS/TABNET e PMF/SMS a partir de 1996. 
 



 110 

 

 

Quadro Síntese dos principais grupamentos de doen�as para análise de   
mortalidade em Santa Catarina 

§ Doen�as do aparelho circulatório; 

§ Neoplasias; 

§ Causas externas; 

§ Doen�as do aparelho respiratório; 

§ Afec��es originadas no período neonatal; 

§ Doen�as do aparelho digestivo; 

§ Doen�as infecciosas e parasitárias; 

§ Doen�as nutricionais, endócrinas e metabólicas; 

§ Anomalias congênitas; 

§ Doen�as do sistema nervoso; 

§ Doen�as do aparelho gênito-urinário. 

Fonte: DATASUS/GEINF/SES/SC, 2001. 

 
No Plano Municipal de Saúde do quadriênio 1997/2000 n�o foram apresentados dados 

sobre mortalidade por afec��es perinatais, malforma��es e anomalias congênitas e doen�as do 
aparelho gênito-urinário, sendo que foram incluídas a partir de 1996, momento em que o 
DATASUS/MS, através do sistema Tabnet as disponibiliza on line, e assim puderam ser 
resgatadas. 

Uma análise do quadro geral n�o demonstra mudan�as significativas para as causas de 
óbito entre os anos 1980 e início da década de 2000. As doen�as do aparelho circulatório se 
mantêm no mesmo patamar, sendo a principal causa de óbito no município. As neoplasias 
também mantêm sua posi��o, mas quase duplicaram sua propor��o a partir da década de 90. 

As doen�as respiratórias é que apresentam uma discreta diminui��o como causa de óbito 
no município a partir de 1999 e passam a ocupar o quarto lugar, dando lugar às causas externas 
como 3� causa de óbito, posi��o que foi das doen�as respiratórias em décadas anteriores. Pode-



 111 

se sugerir, a partir desta situa��o, que se avalie uma eventual correla��o desta queda com a 
implanta��o das campanhas de vacina��o antiinfluenza para pessoas acima de 65 anos de 
idade, o que se deu a partir de 1999. Existem trabalhos que chegaram a demonstrar diminui��o 
dos casos de interna��o hospitalar no município nos anos 1999 e 2000. 

Outro fato, é que a import�ncia das causas externas como motivo de óbito tem sido 
ressaltada pela análise mais criteriosa em torno das faixas etárias em que ocorre o evento e que 
s�o comumente muito jovens. Isto pode ser verificado mais atentamente pelo indicador APVP – 
anos potenciais de vida perdidos que apresentamos mais adiante neste capítulo. 

Podemos notar ainda, pela Tabela 3.29, uma queda gradual de dois pontos percentuais 
entre os anos 1997 e 2001, nos óbitos por afec��es perinatais e também uma diminui��o dos 
óbitos causados por malforma��es congênitas e anomalias cromoss�micas, em sintonia com a 
queda da mortalidade infantil no município. Florianópolis apresentou, nas últimas décadas, uma 
concentra��o no período neonatal para os óbitos em menores de um ano. Entre estas, as 
maiores causas eram justamente as afec��es perinatais (controláveis principalmente por 
interven��es de monitoramento contínuo durante a gesta��o, cuidados na sala de parto e 
controle no período neonatal). O subgrupo das anomalias congênitas, por sua vez n�o apresenta 
muitas possibilidades de revers�o, sendo desconhecidas as causas dessa discreta diminui��o. 
Observa-se também um discreto aumento de óbitos por causas gênito-urinárias nos anos 2000 e 
2001. 

Finalmente devemos comentar a diminui��o de registros de óbitos com causas mal 
definidas, o que se dá justamente após a implanta��o da 10� Revis�o da CID, a partir de 1996. 

 

 

Mortalidade Proporcional por Faixa Etária 
 
 

O coeficiente expressa a distribui��o percentual de óbitos por faixas etárias em rela��o ao 
total de óbitos ocorridos. Deste modo é possível medir a participa��o relativa dos óbitos por 
faixas etárias. Quanto maior a propor��o de óbitos em maiores de 50 anos (Indicador Swaroop e 
Uemura), melhor o nível de saúde. 

A representa��o gráfica da mortalidade proporcional por faixas etárias, conhecida como 
Curva de Mortalidade Proporcional ou Curva de Nelson de Moraes, permite comparar diferentes 
popula��es em um mesmo período ou a mesma popula��o em diferentes períodos. O indicador 
de Guedes e Guedes permite avaliar e comparar níveis de saúde. Varia de valores negativos 
(nível de saúde muito baixo) até um máximo teórico de 50.  

O indicador é útil para contribuir com o planejamento de a��es de saúde cujo objetivo é a 
redu��o de óbitos por grupos determinados de causas e para avaliar a import�ncia relativa da 
mortalidade em determinado grupo etário. Existem limita��es em sua utiliza��o, considerando os 
problemas já discutidos sobre as bases de dados de mortalidade. Outro problema diz respeito a 
um possível preenchimento incorreto do campo "idade", no atestado médico do óbito, o que 
resultará em estatísticas err�neas. 
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Forma de cálculo: 

 

 

 

 

 

Indicador de Guedes e Guedes: é o somatório dos produtos da mortalidade proporcional 
em cada faixa etária pelos pesos atribuídos por Guedes e Guedes, dividido por 10. 

 

% de óbitos Pesos Produto 

< 1 ano - 4 % . peso 
1 a 4 anos - 2 % . peso 
5 a 19 anos - 1 % . peso 
20 a 49 anos - 3 % . peso 
50 e + anos + 5 % . peso 

  
Soma (% . 
Peso)/10 

 
 
 
 

Tabela 3.52 – Evolu��o da Mortalidade Proporcional (%) segundo faixa etária em 
Florianópolis nos anos 1980 e 1991 e no período entre e 1996 e 2000. 

 
Especifica��o 1980 1991 1996 1997 1998 1999 2000 

Menor de 1 ano 
1 a 4 anos 
5 a 19 anos 
20 a 49 anos 
50 anos e + (Swaroop e  
Uemura) 
Ignorado 
Total 

15,6 
2,4 
3,2 
16,4 
61,6 
 
0,4 
100 

7,2 
1,6 
3,9 
19,2 
67,9 
 
0,2 
100 

6,2 
1,2 
3,6 
20,4 
68,5 
 
- 
100 

6,3 
1,2 
3,3 
20,2 
69,1 
 
- 
100 

5,8 
1,1 
2,6 
19,1 
71,4 
 
- 
100 

5,8 
0,9 
2,7 
19,2 
71,3 
 
- 
100 

5,2 
0,9 
2,7 
18,7 
72,5 
 
- 
100 

Fonte: GEINF/SES/SC – SIM dados preliminares. 

N� óbitos de residentes em determinado grupo etário, em dado local e período  X 100      
                         N� total de óbitos, no mesmo local e período 
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Os dados apresentados enquadram o município de Florianópolis no tipo IV da Curva de 
Nelson de Moraes traduzindo boas condi��es de saúde da popula��o. Esta situa��o confirma a 
tendência anterior registrada a partir do início da década de 1990 até o ano 2000.  

No município de Florianópolis a mortalidade proporcional reduziu em todas as faixas etárias 
jovens, tendo aumentado mais de 10 pontos na última faixa (50 anos e mais), o que traduz 
considerável melhoria no indicador (Tabela 3.52).  Nota-se principalmente a diminui��o do 
percentual de mortes em menores de 1 (um) ano e um discreto um aumento na participa��o no 
grupo etário de 20 a 49 anos, embora a macrorregi�o de Florianópolis apresente uma 
participa��o maior para esta faixa etária (tabela 3.53). 

 
 
Tabela 3.53. Propor��o (%) de óbitos, segundo faixas etárias e macrorregi�es do 

estado, SC, 2000. 
 

Faixa 
Etária 

Extremo 
Oeste 

Sul Lages Fpolis Vale do  
Itajaí 

Nordeste Planalto  
Norte 

Meio  
Oeste 

<1 ano 6,4 4,6 6,4 4,5 4,3 4,6 7,0 7,0 
1 a 4 0,7 0,6 1,0 0,9 1,0 0,8 1,8 1,1 
5 a 19 3,1 2,8 2,7 2,7 2,5 2,5 2,1 3,0 
20 a 49 15,7 18,4 18,0 21,1 19,1 20,5 16,1 17,7 
50 e + 74,0 73,6 71,9 70,7 73,0 71,7 73,1 71,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: GEINF/SES/SC – SIM dados preliminares. 

 
 

 Quanto ao Coeficiente de Swaroop e Uemura, que manteve estabilidade na década de 80 e 
considerava-se encontrar em um patamar de difícil supera��o para o município, apresentou 
constante crescimento entre 1991 e 2000. Com isto está comparável aos maiores coeficientes 
alcan�ados pelo estado de Santa Catarina, como o das Macrorregi�es de Chapecó e do Sul, 74 e 
73,6 respectivamente (Tabela 3.54). 

 
 
Tabela 3.54. Indicador de Guedes e Guedes para a macrorregi�o de Florianópolis no 

ano 2000 
  

 Faixa etária  % de óbitos  Pesos  Produto 

 < 1 ano  5,2  - 4  - 20,8 
 1 a 4 anos  0,9  - 2  -  1,8 
 5 a 19 anos  2,7  - 1  -  2,7 
 20 a 49 anos  21,1  - 3  - 63,3 
 50 e + anos 
 

 70,7  + 5  + 353,5 

     26,49 
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Gráfico 10 – Apresenta��o da curva de Nelson de Moraes 
 
 
 

 

 
Curva de Nelson de Moraes para o município de 

Florianópolis em 2001. 
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APVP - Anos Potenciais de Vida Perdidos 
 

 
Tabela 3. 55 - Anos potenciais de vida perdidos (APVP) de 07 dias a 70 anos, pelas 10 
principais causas de óbitos (1), propor��o sobre o total (2) Florianópolis, 1996. 

 
ÓBITOS TOTAIS 

C A U S A S APVP % 
APVP 
P/ 
ÓBITO 

 
% 

POSI��O 
por APVP 

Acidentes Tr�nsito Veículo a 
Motor 

 
Neoplasias Malignas 
 
Infec��es Resp. Agudas 
 
Acidentes, exceto Trans. e 
Efeitos Adversos 
 
Doen�a Isquêmica do  
Cora��o 
 
Homicídios 
 
Aids 
 
 
Doen�a Cérebro Vascular 
 
 
Doen�as Pulmonares e  
outras formas de Doen�as  
do Cora��o 
 
Anomalias Congênitas 
 
 
SUB-TOTAL 

CAUSAS MAL DEFINIDAS 

TOTAL DAS CAUSAS 

 

 
2441,5 
 
2264,5 
 
1135,0 
 
 
1131,5 
 
 
995,0 
 
 
990,0 
 
869,0 
 
 
755,0 
 
 
 
685,0 
 
 
 
548,5 
 
 
11814,5 
 
469,0 
 
16636,5 
 

 
15,1 
 
14,0 
 
7,0 
 
 
7,0 
 
 
6,2 
 
 
6,1 
 
5,3 
 
 
4,7 
 
 
 
4,2 
 
 
 
3,4 
 
 
73,1 
 
2,8 
 
100,0 

 
29,8 
 
11,3 
 
17,2 
 
 
36,5 
 
 
6,3 
 
 
38,1 
 
39,5 
 
 
6,1 
 
 
 
6,3 
 
 
 
45,7 
 
 
9,0 
 
13,2 

 
7,0 
 
17,2 
 
5,7 
 
 
2,6 
 
 
0,6 
 
 
2,2 
 
1,9 
 
 
10,6 
 
 
 
9,3 
 
 
 
0,8 
 
 
57,9 
 
4,3 
 
100,0 

 
5 
 
1 
 
8 
 
 
11 
 
 
2 
 
 
12 
 
13 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
20 

Nota: Fonte: Plano Quadrienal de Saúde1997/2001, sendo o cálculo realizado segundo a lista BR2, excluídas as causas de 
óbito mal definidas. 

 
Os anos potenciais de vida perdidos identificam, como sugere o nome, quais as causas de 

óbito resultam em maior tempo de anos potenciais de vida que foram perdidos em uma 
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popula��o considerando-se a expectativa de vida local. Em outras palavras, quais as causas de 
óbito que contribuem mais para a interrup��o da vida mais precocemente.  

Quando elaborada a tabela acima (3.55), em 1996 admitia-se a necessidade de se 
aprofundar os estudos técnicos quanto à validade deste indicador, mas este demonstrava ser 
capaz de permitir comparar a import�ncia das diferentes causas de morte, aplicando o critério de 
incidência de perda de anos potenciais de vida para a ordena��o dessas causas. 

Para a constru��o da tabela 3.55 admitiu-se os limites de idade correspondentes aos óbitos 
entre 7 (sete) dias e 70 (setenta) anos, permitindo a compara��o direta.  

 
Tabela 3. 56 - Número de óbitos por idade APVP( Anos potenciais de vida perdidos), segundo  

grupo de causas ( Capítulos da CID-10) e APVP 
 por óbito em Florianópolis, período de 2000. 

 
Grupos de Causas 
(Capítulos da CID-10) 

 
Total de  
óbitos 

APVP 

 
Total de  
APVP 

 
APVP por óbito 

 
Posi��o por 
APVP 

Causas externas 
(acidentes, homicídios e suicídios) 

 
200 

 
7.3055 

 
36,5 

 
1� 

 
Neoplasias 
 

 
214 

 
3.247 

 
15,2 

 
2� 

 
Algumas doen�as infecciosas e 

parasitárias 

 
91 

 
3.162 

 
34,7 

 
3� 

 
Doen�as do sangue, órg�os hemat. e 
 tanst. Imunitários 

 
6 

 
175 

 
29,1 

 
11� 

 
Doen�as endócrinas nutricionais e  
Metabólicas 

 
22 

 
170 

 
7,7 

 
12� 

 
Transtornos mentais e 

comportamentais 

 
8 

 
245 

 
30,6 

 
10� 

 
Doen�as do sistema nervoso 
 

 
16 

 
476 

 
29,7 

 
9� 

 
Doen�as do sistema circulatório 

 
219 
 

 
3.065 

 
13,9 

 
4� 

 
Doen�as do aparelho respiratório 

 
59 

 
1.423 

 
24,1 

 
6� 
 

 
Doen�as do aparelho 
Digestivo 
 

 
43 

 
939 

 
21,8 

 
7� 

 
Doen�as do aparelho geniturinário 

 
5 

 
102,5 

 
20,5 

 
14� 

 
Algumas afec. originadas no período  
Perinatal 

 
25 

 
1.738 

 
69,5 

 
5� 

 
Malforma��es congênitas e anomalias 

cromoss�micas 

 
7 

 
477 

 
68,1 

 
8� 

 
Mal definidas 

 
4 

 
132 

 
33,0 

 
13� 

Nota: os APVP foram calculados considerando os óbitos ocorridos até a idade de 69 anos. 
Fonte: Sistema de Informa��o de Mortalidade ( SIM ) 



 117 

Na Tabela 3.56, com o APVP calculado para o ano 2000 teve por base os óbitos ocorridos 
até 69 anos, 11 meses e 29 dias (ou até 70 anos) no município de Florianópolis. 

Sobre o quadro de mortalidade encontrado em 1996 observa-se que basicamente as 
constata��es ali feitas no primeiro permanecem válidas quanto aos dados referentes aos anos 
80, onde o maior APVP por óbito encontrava-se nas neoplasias e o segundo nas doen�as 
isquêmicas do cora��o, seguido das doen�as cérebro-vasculares. Os óbitos por acidentes de 
tr�nsito com veículos de transporte posicionavam-se ent�o em quinto lugar. 

Para o ano 2000, estes acidentes com veículos a motor situam-se como a primeira causa 
de perda de anos potenciais de vida, pois s�o óbitos muito precoces, geralmente ocorrendo na 
faixa etária muito jovem. É verdade que houve um reagrupamento pela CID-10 (10� Classifica��o 
Internacional de Doen�as), incorporando à causa acidente de tr�nsito as mortes violentas por 
suicídio e homicídio. 

As neoplasias estabeleciam-se na segunda posi��o e persistem aí, mas observa-se redu��o 
das infec��es respiratórias agudas (provavelmente como causa de óbito infantil) que passaram à 
sexta posi��o. Em contrapartida, outras doen�as infecciosas (n�o pulmonares) e também 
parasitárias passaram a ocupar a terceira posi��o e as doen�as do sistema circulatório a quarta. 
Em ambas houve interferência pelo reagrupamento da CID-10, sendo que nesta última ocorreu o 
agrupamento das doen�as isquêmicas do cora��o com as cérebro-vasculares. 

 
 
 

Óbitos calculados segundo Evitabilidade 
 
 
Além do cálculo dos anos potenciais de vida perdidos, interessa também a avalia��o da 

evitabilidade do óbito ocorrido, ou seja, quando a causa básica do óbito passa a ser avaliada 
segundo uma listagem de doen�as consideradas possíveis de serem evitadas. As doen�as s�o 
evitáveis pela existência de recursos de detec��o precoce ou de preven��o, sendo que muitas 
delas est�o vinculadas ao estilo de vida, como as doen�as cérebro-vasculares, os infartos do 
miocárdio e outras doen�as isquêmicas do cora��o, que se encontram no topo da listagem de 
óbitos evitáveis em Florianópolis. Este e as demais causas de óbitos evitáveis podem ser 
observadas na tabela a seguir (3.57). Em 2000, as bronquites, enfisemas e asmas também 
provocaram óbitos que poderiam ser evitados, se controlados seus fatores causais. Mais uma vez 
os acidentes de tr�nsito aparecem como causa básica de óbitos, com o duplo agravante de ser 
evitável e de incidir sobre faixas etárias mais jovens. 
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Tabela 3.57 - Número de óbitos segundo Causas Evitáveis 
(Evitabilidade*), em Florianópolis no período de 2.000 

 
 

 
Causa Evitabilidade 

 
Total de Óbitos 

 
 

Doen�as cérebro-vasculares 134 
Infarto agudo do Miocárdio 119 
Outras doen�as isquem. do cora��o 99 
Bronquite, enfisema, asma 94 
Acidentes de transito e transporte 91 
Diabete Mellitus 74 
Aids 71 
CA pulm�o 58 
Demais causas perinatais 46 
Outros acidentes 45 
Homicídios 38 
Miocardiopatias 33 
CA mama 33 
Outras doen�as do pulm�o 27 
CA estomago 27 
Doen�as hipertensivas 26 
Cirrose e doen�as cron. Fígado 25 
Suicídios 22 
CA próstata 22 
CA colon 20 
Leucemias 15 
CA colo de útero 14 
Quedas 10 
Infec��es espec. período perinatal 5 
Demais anomalias congênitas 5 
*Causa Evitabilidade (causa básica do óbito segundo lista de doen�as consideradas possíveis 

de serem evitadas) 
Fonte: Sistema de Informa��es de Mortalidade (SIM) 

 

 
 

Coeficiente de Mortalidade Infantil 

 

A mortalidade infantil expressa o risco de um nascido vir a óbito antes de completar um ano 
de idade. Para isso divide-se o número de óbitos de menores de um ano em um determinado 
local e período e comumente se enuncia o resultado a cada  mil nascidos vivos.  
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A Mortalidade Infantil é subdividida em Neonatal Precoce (até 6 dias); Neonatal Tardia (de 7 
a 27 dias) e Infantil Tardia (de 28 dias a 11 meses). Cada componente estima o risco de um 
nascido vivo morrer no período correspondente. 

O indicador é recomendado na utiliza��o de estimativa do risco de um nascido vivo morrer 
durante o seu primeiro ano de vida ou em períodos específicos (na primeira semana; do 7� ao 27� 
dia de vida; após o 27� dia até antes de completar 1 ano). As altas taxas de mortalidade infantil 
refletem, geralmente, baixos níveis de saúde e de desenvolvimento socioecon�mico, podendo 
assim, mediante altas taxas expressar baixos níveis de saúde. 

A divis�o da mortalidade infantil em neonatal e infantil tardia é importante em raz�o de que 
as causas de morte nos dois períodos s�o diferentes: no primeiro mês de vida s�o mais 
freqüentes as causas perinatais e as anomalias congênitas enquanto a mortalidade infantil tardia 
existe predomin�ncia de causas mais vulneráveis às condi��es de vida, como as diarréias, 
infec��es respiratórias agudas, desnutri��o, etc. Assim, quanto melhor o nível de saúde de uma 
popula��o maior a participa��o % dos coeficientes de mortalidade neonatal em rela��o ao total 
da mortalidade infantil.  

Atualmente há uma tendência de queda nas taxas de mortalidade infantil, o que vem 
exigindo revis�o periódica dos valores utilizados como par�metros de classifica��o de níveis de 
saúde. Hoje os países desenvolvidos apresentam coeficientes de mortalidade infantil inferiores a 
10 por 1000 nascidos vivos. A Cúpula Mundial da Crian�a estabeleceu metas de redu��o da 
mortalidade infantil para o ano 2000; a meta sugerida para o Brasil é 30 por mil nascidos vivos. 
Na medida que o coeficiente de mortalidade infantil diminui, tende a haver concentra��o dos 
óbitos nas primeiras semanas e dias de vida. Quando isso ocorre, deve-se valorizar indicadores 
mais específicos, que refletem melhor a aten��o perinatal e ao parto, como os de mortalidade 
neonatal e perinatal.  

O coeficiente de mortalidade infantil é muito usado para subsidiar processos de 
planejamento, gest�o e avalia��o de políticas e a��es de saúde voltadas para a aten��o pré-
natal, ao parto e a saúde infantil e comparar situa��es de saúde, em diferentes tempos, lugares e 
condi��es socioecon�micas.  

Como principal limita��o encontra-se a constante subenumera��o de óbitos e nascimentos, 
limitando a qualidade deste indicador. Contudo, podem ser utilizados ajustes nas taxas, 
minimizando o problema. Outro problema é quando nascidos vivos venham a óbito momentos 
após o parto, podem vir a ser considerados como nascidos mortos, o que resulta na 
subenumera��o de óbitos neonatais e de nascidos vivos, resultando na subestima��o da 
mortalidade neonatal precoce.  

 

Forma de Cálculo do Coeficiente de Mortalidade Infantil: 

 

 

 

N� óbitos de residentes  
------------------------------------------------------------------------------ x 1.000 

N� total de nascidos vivos, no mesmo local e período 
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Forma de cálculo do Coeficiente de Mortalidade Neonatal Precoce: 

 

 

 

 

Forma de cálculo para o Coeficiente de Mortalidade Neonatal Tardia: 

 

 

 

 

 

Forma de cálculo para o Coeficiente de Mortalidade Infantil Tardia: 

 

 

 

 
 
 
A evolu��o da mortalidade infantil no município encontra discrep�ncias entre as tendências 

previstas no início da década de 1990 e a situa��o observada na realidade posterior. Segundo o 
primeiro Plano Municipal de Saúde (1993), que analisou dados da década de 1980, os 
coeficientes de mortalidade infantil tardia obtidos no período indicavam estabilidade no indicador, 
considerado na ocasi�o de bom nível. Isto levava a interpretar que a situa��o encontrada era de 
controle sobre o óbito de crian�as na idade entre 28 e 365 dias. Este tipo de óbito está bastante 
associado a causas ligadas a fatores ambientais e sócio-econ�micos. 

Os dados da época e os controles vigentes até 1996 n�o identificaram a deteriora��o 
sistemática e progressiva ao longo dos anos 91 a 95, conforme expressa a tabela 3.5.6, que 
mostra que o nível de mortalidade infantil tardia retrocedia aos valores encontrados em 1980. 

 
 

N� óbitos de residentes, de 0 a 6 dias completos de vida,                                                 
em determinado local e período  

----------------------------------------------------------------------------------------------- x1.000 
N� total de nascidos vivos, no mesmo local e período 

N�óbitos de residentes, de 7 a 27 dias completos de vida, em 
determinado local e período  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
x1.000 

N� total de nascidos vivos, no mesmo local e período 

N�óbitos de residentes, de 7 a 27 dias completos de vida, em determinado 
local e período  

----------------------------------------------------------------------------------------------- x 1.000 
N� total de nascidos vivos, no mesmo local e período 
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Gráfico 11 - Coeficiente de Mortalidade Infantil Tardia (por 1.000 nascidos vivos) no 
município de Florianópolis no ano 1980 e período de 1991 a 1995. 

 
 

 
 
O Coeficiente de Mortalidade em Menores de 5 (cinco) anos também voltaria a apresentar 

alta, sem contudo alcan�ar os níveis da Mortalidade Infantil Tardia. 
A tendência crescente da mortalidade infantil, que na década alcan�ou seu ápice em 1996 

(23,3 óbitos por 1.000 nascidos vivos), o que se pode observar na Tabela 3.58, passou a interferir 
diretamente na reavalia��o das políticas públicas de saúde para a prote��o da crian�a e da m�e, 
tendo sido determinante para reorienta��o através de programa implantado na seqüência pelo 
município. 

 
A explica��o do significativo aumento na mortalidade infantil ocorrido até 1997 exige, como 

se sabe, a compreens�o de outras informa��es, principalmente aquelas que denunciam o 
agravamento das condi��es de vida do contingente populacional crescentemente desempregado, 
e ao qual as políticas públicas da área social pouco têm respondido. 

 
Ao setor saúde, especificamente, tem sido destinado um �nus gigantesco na tarefa de 

controle de um dos produtos desta situa��o – a doen�a. E apesar das tentativas de reorienta��o 
dos servi�os a partir do Sistema �nico de Saúde – SUS, pouco impacto tem sido verificado 
quando se avalia a revers�o deste quadro. 

Alguns esfor�os locais de interven��o também podem ser verificados desde que se 
promoveu a municipaliza��o dos servi�os de saúde, o que permitiu maior custeio de interven��es 
voltadas às necessidades locais e evitou a predomin�ncia da  programa��o vertical vigente nas 
décadas anteriores. 

O alerta criado em torno da mortalidade infantil em Florianópolis proporcionou o debate e o 
estabelecimento, entre o município e as parcerias do setor, de um programa voltado à vigil�ncia 
das condi��es de gesta��o, do parto e monitoramento da crian�a desde seu nascimento – o 
Programa Capital Crian�a. Implantado em 1997 e assumido por articula��o de várias entidades 
governamentais e n�o governamentais, pode-se concluir que suas a��es contribuíram para a 
revers�o da tendência observada na mortalidade infantil até 1996. 
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Tabela 3.58. Evolu��o do Coeficiente de Mortalidade Infantil segundo óbitos n�o 

corrigidos e corrigidos no município de Florianópolis. 
 
 
Ano 

 
N� Nascidos 

Vivos 

 
Óbitos de menores de 1 
 Ano (n�o corrigidos) 

 
Coef. Mortalidade  
Infantil I 

 
Coef. Mortalidade 

infantil II 

 
1994 

 
4.315 

 
99 

 
22,9 

 
19,5 

1995 4.220 97 22,9 19,1 
1996 4.445 104 23,3 21,6 
1997 4.667 83 17,7 15,8 
1998 4.704 72 15,3 13,6 
1999 4.945 67 13,5 11,7 
2000 4.897 52 10,6 8,8 
2001 4.577 55 12,0 8,7 

 
 
O monitoramento geral e permanente da gestante e da crian�a, além de proporcionar a��es 

vigil�ncia para preven��o e controle de problemas, também permite ajuste imediato nos sistemas 
de informa��o de nascidos vivos e de óbitos. 

 A queda no coeficiente de mortalidade infantil em Florianópolis parece ter se dado n�o por 
diminui��o de um grupo específico de causas, e sim muito provavelmente, por diminui��o de 
todas as causas, ainda que ocorra oscila��o no percentual de participa��o de cada grupo em 
particular, a cada ano.  

 
Uma análise da participa��o dos principais grupos de causas na mortalidade infantil no 

período compreendido entre 1991 e 1995 e entre 1996 e 2001 (Tabelas 3.59 e 3.60.) faz notar 
esta oscila��o de valores, embora a import�ncia de cada grupo de causa na mortalidade se 
mantenha constante em ambos os períodos. Assim, as afec��es perinatais continuam a ser as 
causas mais importantes, participando desde a década de 1980, em média, com a metade dos 
óbitos de menores de um ano. Houve um aumento principalmente nos anos de 1998 e 1999, 
voltando a diminuir em 2000 e 2001.  
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Tabela 3.59. Mortalidade proporcional de menores de 1 ano segundo principais grupos de 
causas em Florianópolis nos anos 1980 e no período entre 1991 e 1995. 

 
Ano 1980 1991 1992 1993 1994 1995 

Capítulos da CID - 9 
 
Algumas Afec. Orig. Per. Perinatal 
Anomalias Congênitas 
Doen�as do Aparelho Respiratório 
Doen�as Infecciosas e Parasitárias 
Mal Definidas 
Demais Causas 
 
 
Total 

% 
 
50,3 
 
9,2 
16,2 
8,7 
5,8 
9,8 
 
100,0 

% 
 
46,9 
 
16,0 
11,1 
12,3 
2,5 
11,1 
 
100,0 

% 
 
45,5 
 
19,2 
21,2 
3,0 
3,0 
8,1 
 
100,0 

% 
 
39,1 
 
15,2 
20,7 
6,5 
2,2 
16,3 
 
100,0 

% 
 
38,4 
 
24,2 
7,1 
9,1 
1,0 
20,2 
 
100,0 

% 
 
39,2 
 
24,7 
9,3 
7,2 
0,0 
19,6 
 
100,0 

Fonte: GEINF/SES/SC 

 
 
Tabela 3. 60. Número e percentual de óbitos de menores de 1 ano segundo principais 

grupos de causas em Florianópolis no período 1996 a 2001. 
 

Ano 1996 1997 1998* 1999 2000 2001 
Capítulos da  
CID-10 

N. 
 

% N. % N. % N� % N� % N� % 

Afec. Perinatais 48 46,1 39 46,9 42 58,3 43 64,1 27 52,0 27 49,0 

Anomalias Congênitas 28 27,0 17 33,5 13 18,0 12 18,0 06 11,6 14 25,3 

Infecciosas e Parasitárias 09 8,6 04 4,6 01 1,4 03 4,5 05 9,2 03 5,3 

Aparelho Respiratório 05 4,8 10 1,2 07 9,7 03 4,5 06 11,6 03 5,3 

Causas Externas 05 4,8 08 9,5 06 8,3 04 5,9 03 5,8 03 5,3 

Sistema Nervoso 05 4,8 05 6,0 01 1,4 02 3,0 01 2,0 03 5,3 

Demais (Definidas) 04 3,9 00 0,0 01 1,4 00 0,0 03 5,8 05 9,0 

Sub-total 104 100,0 83 100,0 71 98,5 67 100,0 51 98,0 55 100,0 

Mal Definidas 00 00 00 0,0 01 1,5 00 0,0 01 2,0 00 0,0 

Total 104 100,0 83 100,0 72 100,0 67 100,0 52 100,0 55 100,0 

Fonte: Sistema de Informa��es Sobre Mortalidade /SES e DATASUS/TABNET.  

 
As doen�as do aparelho respiratório, nos anos 1980 e 1990 competiam com o grupo de 

anomalias congênitas pela segunda posi��o nas causas de óbitos infantis. A partir de 1996, 
contudo, as doen�as respiratórias caem para a terceira posi��o, dando lugar às anomalias 
congênitas. 

As doen�as respiratórias passam a n�o apresentar tendência de aumento ou diminui��o 
constante, e sua maior ou menor contribui��o irá depender, entre outros fatores como as 
condi��es de vida, do maior ou menor rigor das condi��es climáticas, especialmente no inverno. 

O segundo grupo de causas mais importante nos últimos anos, as anomalias congênitas 
come�aram a se elevar nos anos 1990 para apresentar uma tendência de decréscimo em 1998 
1999 e especialmente no ano 2000. Em 2001, entretanto, torna-se a elevar sua contribui��o para 
25%.  



 124 

A participa��o das doen�as infecciosas e parasitárias, grupo de causas que foi dos mais 
importantes para a mortalidade infantil brasileira até anos recentes e está vinculado às más 
condi��es de vida, apresentou-se oscilante nos dois períodos, tendo eleva��o de sua 
participa��o percentual nos anos de 1991, 1994 e 2000 e menores em 1992 e 1998.  

Quanto às causas externas, onde est�o incluídos os acidentes, envenenamentos e 
homicídios, estas n�o figuravam nas causas mais importantes de mortalidade infantil nos anos 
1980 e primeira metade dos anos 1990. Com a modifica��o da CID, após a utiliza��o da 10� 
revis�o, observa-se seu registro também como causa de mortes de menores de um ano de idade. 
A partir daí apresentam aumento nos anos de 1997 e 1998, para decrescerem em sua 
participa��o nos anos seguintes. 

 
 

Tabela 3.61- Número de óbitos (n�o corrigidos) de menores de 5 anos segundo faixas 
etárias nos municípios da 18� Macro-Regional (Florianópolis) no ano de 1998. 

 

Município de Residência < 7 dias 
7 a 27
dias 

28 dias a 
11 meses 

< 1 ano 
1 a 4 
anos 

0 a 4 
anos 

1.   Águas Mornas 0 0 0 0 1 1 
2.   Alfredo Wagner 0 0 0 0 1 1 
3.   Angelina  2 1 0 3 0 3 
4.   Anitápolis  0 0 0 0 0 0 
5.   Ant�nio Carlos 0 0 0 0 0 0 
6.   Bigua�u 2 8 4 14 4 18 
7.   Canelinha 0 0 0 0 0 0 
8.   Florianópolis 40 9 23 72 20 92 
9.   Garopaba 0 0 1 1 2 3 
10. Gov. Celso   Ramos 0 0 1 1 0 1 
11.  Leoberto Leal       
12.  Major Gercino  1 0 0 1 0 1 
13.  Nova Trento       
14.  Palho�a 5 4 13 22 4 26 
15.  Paulo Lopes 2 0 1 3 0 3 
16. Rancho Queimado  0 0 1 1 0 1 
17. Santo Amaro da  

Imperatriz 
1 1 0 2 0 2 

18.  S�o Bonifácio 0 0 0 0 0 0 
19.  S�o Jo�o Batista 0 0 2 2 0 2 
20.  S�o José 21 11 15 47 8 55 
21.S�o Pedro de Alc�ntara 0 0 0 0 0 0 
22. Tijucas 2 2 4 8 1 9 

Fonte: Sistema de Informa��es de Mortalidade – SIM/GEINF/SES/SC 
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Tabela 3. 62- Número de óbitos (n�o corrigidos) de menores de 5 anos segundo faixas 
etárias nos municípios mais populosos de Santa Catarina no ano de 1998. 

 

Município de 
 Residência 

< 7 dias 
7 a 27 
dias 

28 dias a 
11 meses 

< 1 ano 
1 a 4 
anos 

0 a 4 
anos 

Canoinhas 14 1 10 25 8 33 
Chapecó 24 4 16 44 5 49 
Criciúma 19 9 21 49 4 53 
Florianópolis 40 9 23 72 20 92 
Blumenau 50 12 18 80 7 87 
Brusque 6 2 8 16 2 18 
Itajaí 25 3 16 44 11 55 
Jaraguá do Sul 16 6 4 26 8 34 
Joa�aba 13 2 6 21 5 26 
Joinville 52 9 30 91 22 113 
Lages 39 10 29 78 9 87 
Rio do Sul 7 0 3 10 2 12 
S�o Francisco do Sul 2 1 7 10 2 12 
S�o Miguel d'Oeste 6 0 5 11 1 12 
Tubar�o 7 2 2 11 1 12 

Fonte: Sistema de Informa��es de Mortalidade – SIM/GEINF/SES/SC 

 
Na Tabela 3.62, apresentamos o número absoluto de óbitos de crian�as menores de 5 anos 

no município de Florianópolis e nos demais 21 municípios que comp�em a Macro-Regi�o de 
Florianópolis para o ano de 1998, sendo este o ano mais recente com tais dados disponíveis no 
site da Secretaria de Estado da Saúde/SC.  Lembrando que estes óbitos podem ser calculados 
proporcionalmente à sua popula��o de menores de cinco anos, oferecendo assim melhor 
visibilidade e que estar�o sempre em maior número tanto quanto maior esta popula��o, 
apresentamos ainda a Tabela 3.5.10, onde se pode observar a rela��o de casos ocorridos no 
município de Florianópolis como em alguns dos outros municípios mais populosos de estado de 
Santa Catarina.  

Finalmente cabe lembrar que estes óbitos n�o foram corrigidos, estando sujeitos a erros de 
registro, especialmente aqueles casos de óbitos registrados por local de ocorrência e n�o de 
residência dos pais.  

 

Morbidade 
 
A morbidade ou perfil de doen�as mais comuns de um município, regi�o ou país pode ser 

avaliada segundo diferentes fontes de informa��es. Uma das fontes é o registro de atendimento 
ambulatorial, o que possui muitas limita��es pelo fato de que nele constam muitas queixas de 
sinais e sintomas e n�o exatamente diagnósticos confirmados.  Uma outra fonte é o registro de 
interna��es, o que atualmente se faz através do SIH, Sistema de Informa��es Hospitalares, mas 
que também é criticado em raz�o de utilizar como fonte de informa��o as AIHs, ou seja, as 
autoriza��es de interna��es hospitalares. Como o município n�o se encontra na gest�o plena do 
sistema consideramos pouco relevante inserir as informa��es sobre AIH, mas estas est�o 
disponíveis no Site do DATASUS ou www.saude.gov.br. 

E, finalmente temos o SINAN, Sistema de Informa��es de Agravos de Notifica��o que 
refere-se ao registro de eventos ou doen�as suspeitas de serem transmitidas. É este o único 
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sistema que podemos contar e mesmo assim com muitas limita��es pelo fato de ainda n�o poder 
estar associado a outros sistemas. 

 
 

Doen�as Transmissíveis e de Notifica��o Compulsória 
 
A Tabela 3.40 apresenta a rela��o de casos de notifica��o compulsória realizadas nos anos 

de 1999 e 2000. Esta notifica��o é realizada sobre os agravos suspeitos, incluindo casos de 
mordeduras de animais, especialmente de animais pe�onhentos e de c�es.  

Excetuando-se as mordeduras, as doen�as transmitidas que foram notificadas e que se 
mostraram mais incidentes em 1999 foram a hepatite viral em primeiro lugar e as diarréias em 
segundo. No ano 2000 estas duas doen�as permanecem em primeiro lugar, mas com posi��o 
invertida. A maior incidência é de diarréias e a segunda de hepatites virais. A primeira é uma 
doen�a de veicula��o hídrica e fortemente relacionada aos problemas de saneamento básico.  

A import�ncia da identifica��o dos locais onde est�o sendo concentrados estes casos é 
sabida, pois disso depende a solu��o dos problemas, contudo o sistema de informa��es utilizado 
até ent�o ainda n�o confere esta visibilidade. Espera-se que com a aplica��o cada vez mais 
eficiente do SIAB se possa identificá-las na micro-área e área a partir de 2001. Além disso, é 
notável, a necessidade de se realizar diagnósticos com cruzamento das informa��es de vários 
setores ou subsistemas de informa��o como o SINAN (Sistema de Informa��o dos Agravos de 
Notifica��o), o SIAB, os cadastros de DST/AIDS e a inclus�o das informa��es de óbitos por estas 
causas, tornando possível realizar estudos mais consistentes e capazes de oferecer caminhos 
aos problemas detectados. 

Outra quest�o ainda n�o indicada pelas informa��es do SINAN/Coordenadoria de Vigil�ncia 
Epidemiológica é a faixa etária mais acometida tanto por diarréias como por hepatites virais. 

A Hepatite vem apresentando aumentos sucessivos na incidência nos últimos seis anos, e 
obteve um suave decréscimo no ano 2000. 

Os casos de intoxica��o alimentar também diminuíram discretamente enquanto as 
meningites e parotidites persistem elevadas, embora também apresentem decréscimo no ano 
2000. 
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Tabela 3.63 - Notifica��es Compulsórias segundo causa de notifica��o realizada nos 
anos de 1999 e 2000 em Florianópolis. 

 

Número de casos Incidência 
Agravos 

1999 2000 1999 2000 

Atendimento animais pe�onhentos 5 1 1,57 0,31 

Atendimento anti-rábico humano 556 623 174,72 190,48 

Chagas Agudo 3 2 0,94 0.61 

Dengue 1 2 0,31 0.61 

Diarréia 142 213 44,62 65,11 

Doen�as Exantemáticas 47 16 14,77 4,89 

Gonorréia 24 26 7,54 7,95 

Hepatite Viral 188 143 59,08 43,71 

Intoxica��o Alimentar 34 16 10,68 4,89 

Leptospirose 43 9 13,51 2,75 

Linfogranuloma Venéreo 1 1 0,31 0,31 

Meningite 109 64 34,25 19,56 

Parotidite 52 43 16,34 13,14 

Sífilis n�o especificada 31 30 9,74 9,17 

Varicela 652 886 
Sem 
Pop. 

Sem 
Pop. 

Fonte: PMF/SMS/ Coordenadoria de Vigil�ncia Epidemiológica 

 
 
No caso das doen�as exantemáticas também houve uma diminui��o observada entre 1999 

e 2000, provavelmente refletindo melhor controle de imuniza��es nos servi�os de saúde. 
Entretanto, quando no ano de 1997 ocorreu problema com a ausência de vacinas, mesmo assim 
a coqueluche, o tétano e a difteria mantiveram baixa incidência naquele ano, sugerindo uma 
imunidade pré-existente que este curto espa�o de tempo n�o foi capaz de quebrar.  Por outro 
lado, naquele mesmo ano constatou-se um surto de sarampo, que teve conseqüências mais 
sérias por n�o ter sido adequadamente controlado em raz�o da ausência de vacinas. 

O SIAB, Sistema de Informa��es da Aten��o Básica possui marcadores, que s�o doen�as 
que devem ser “vigiadas” pelas equipes de saúde, e s�o informadas pelos agentes comunitários 
de saúde. Entre estes marcadores est�o algumas de notifica��o compulsória, como a tuberculose 
e a hanseníase. Est�o informados por este sistema alguns casos de tuberculose no município, 
ressurgida com os casos de AIDS, mas como a notifica��o e controle da doen�a n�o est�o 100% 
municipalizados, n�o p�de ser avaliada em sua magnitude.  
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Além da tuberculose, outras doen�as como a hanseníase, a meningite e a febre Tifóide n�o 
se encontram totalmente sob controle do município. A AIDS é controlada pelo município, mas n�o 
está relacionada no SIAB. 

E a leptospirose, que também possui veicula��o hídrica importante, está sendo controlada 
pelo município em tempos mais recentes e como seu aparecimento freqüentemente está 
associado a enchentes ou alagamentos, observa-se uma incidência relativamente alta em 1999 e 
uma boa diminui��o em 2000.   

O SIAB, com todas as reformula��es e adapta��es que necessita para aproximar-se mais 
atentamente da realidade local é um sistema que, se utilizado adequadamente pelas equipes de 
saúde, poderá subsidiar adequadamente as interven��es, especialmente sobre os agravos aos 
quais exerce vigil�ncia e exige a notifica��o. Em outras palavras é o único sistema que permite a 
utiliza��o imediata da informa��o local, podendo significar muito para o estudo da morbidade em 
áreas e micro-áreas de saúde. 

 
 

Quadro Resumo de indicadores de servi�os e condi��es de saúde e mortalidade em 
Florianópolis, entre 1998 e 2000 segundo Censo, 2000. 

 

N� Hospitais (2000) 10 
N� Leitos hospitalares (2000) 1.232 
N� Unidades ambulatoriais (1999) 248 
N� Postos de Saúde (1999) 110 
N� Centros de saúde (1999) 58 
N� Ambulatórios de unidades hospitalares 5 
N� interna��es hospitalares (2000) 34.011 
Total Óbitos (1998) 1577 
Óbitos por doen�as infecciosas e parasitárias (!998) 92 
Óbitos por neoplasias/tumores (1998) 342 
Óbitos – doen�as - sangue, órg�os hematológicos, transtornos imunitários  
(1998) 

1 

Óbitos – doen�as - endócrinas, nutricionais e 
metabólicas  (1998) 

57 

Óbitos – transtornos mentais e comportamentais (1998) 3 
Óbitos – doen�as - sistema nervoso (1998) 23 
Óbitos – aparelho circulatório (1998) 517 
Óbitos – aparelho respiratório (1998) 181 
Óbitos – aparelho digestivo (1998) 68 
Óbitos – doen�as - sistema osteomuscular e tecido conjuntivo (1998) 2 
Óbitos – aparelho gênito-urinário (1998) 28 
Óbitos – doen�as originadas no período perinatal (1998) 43 
Óbitos – malforma��es congênitas, deformidades e anomalias  
Cromoss�micas – 1998 

18 

Óbitos – sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e 
laboratoriais – 1998 

23 

Óbitos – causas externas – 1998 179 
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Óbitos – pessoas - menos de 1 ano de idade - 1998 74 
Óbitos – pessoas - 5 a 9 anos de idade – 1998 0 
Óbitos – pessoas - 10 a 14 anos de idade – 1998 2 
Óbitos – pessoas - 15 a 19 anos de idade – 1998 20 
Óbitos – pessoas - 20 a 29 anos de idade – 1998 78 
Óbitos – pessoas - 40 a 49 anos de idade – 1998 142 
Óbitos – pessoas - 50 a 59 anos de idade – 1998 189 
Óbitos – pessoas - 60 a 69 anos de idade – 1998 259 
Óbitos – pessoas - 70 a 79 anos de idade – 1998 317 
Óbitos – pessoas - 80 anos e mais de idade - 1998 353 
Óbitos – pessoas - idade ignorada – 1998 1 
Óbitos – homens – 1998 866 
Óbitos – homens - menos de 1 ano de idade - 1998 40 
Óbitos – homens - 1 a 4 anos de idade – 1998 13 

Óbitos – homens - 5 a 9 anos de idade – 1998 3 
Óbitos – homens - 10 a 14 anos de idade - 1998 7 
Óbitos – homens - 15 a 19 anos de idade - 1998 15 
Óbitos – homens - 20 a 29 anos de idade - 1998 55 
Óbitos – homens -30 a 39 anos de idade - 1998 71 
Óbitos – homens - 40 a 49 anos de idade - 1998 84 
Óbitos – homens - 50 a 59 anos de idade - 1998 109 
Óbitos – homens - 60 a 69 anos de idade - 1998 163 
Óbitos – homens -70 a 79 anos de idade - 1998 174 
Óbitos – homens – 80 anos e mais de idade - 1998 132 
Óbitos – homens - idade ignorada – 1998 0 
Óbitos – mulheres – 1998 711 
Óbitos – mulheres - menos de 1 ano de idade - 1998 34 
Óbitos – mulheres - de 1 a 4 anos de idade - 1998 7 
Óbitos – mulheres - de 5 a 9 anos de idade - 1998 1 
Óbitos – mulheres - de 10 a 14 anos de idade - 1998 3 
Óbitos – mulheres - de 15 a 19 anos de idade - 1998 5 
Óbitos – mulheres - de 20 a 29 anos de idade - 1998 23 
Óbitos – mulheres - de 30 a 39 anos de idade - 1998 39 
Óbitos – mulheres - de 40 a 49 anos de idade - 1998 58 
Óbitos – mulheres - de 50 a 59 anos de idade - 1998 80 
Óbitos – mulheres - de 60 a 69 anos de idade - 1998 98 
Óbitos – mulheres - de 70 a 79 anos de idade - 1998 143 
Óbitos – mulheres - de 80 anos e mais de idade - 1998 221 
Óbitos – mulheres – de idade ignorada - 1998 1 

Fonte: IBGE, Censo 2000. 
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 3.5. O PROCESSO DE CONTROLE SOCIAL 
 
O controle social, produto de conquistas democráticas, é um importante instrumento para o 

exercício da cidadania, uma vez que confere à popula��o o papel de sujeito do direito à saúde e 
da exigência do cumprimento do dever por parte do Estado. Ao usuário, confere o papel de 
controlador do funcionamento dos servi�os e, aos trabalhadores do setor, a livre manifesta��o de 
idéias, interesses e tendências técnico-científicas. 

O controle social do SUS no Brasil está composto pelo desempenho ordinário dos conselhos 
de saúde através de três inst�ncias (municipal, estadual e nacional) e pela realiza��o das 
conferências de saúde também nas três inst�ncias, mas de forma periódica. 

 

 
3.5.1. O Conselho Municipal de Saúde 

 
Embora exercida no Brasil há mais de dez anos pelos Conselhos de Saúde em suas 

diferentes esferas, a atividade de controle social ainda n�o produziu os resultados potenciais de 
um eficiente instrumento à servi�o da cidadania. 

O embri�o desses órg�os foi desenhado durante o processo da Reforma Sanitária, como um 
produto dos movimentos sociais dos anos 1970 e 1980. A participa��o social, 
conseqüentemente, tornou-se um dos princípios incorporados pelo SUS – Sistema �nico de 
Saúde. Durante a implanta��o dos precursores do SUS, as A��es Integradas de Saúde – AIS, 
(entre 1983 e 1986) e do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde – SUDS, (entre 1987 e 
1990) já vinham sendo experimentadas articula��es entre o poder executivo e representantes 
dos movimentos sociais em inst�ncias mistas de decis�o, ditas de articula��o interinstitucional. 

Entretanto, embora a Lei de cria��o dos conselhos de saúde seja anterior, foi somente a 
partir do SUS que estes órg�os foram adquirindo express�o no país, pelo menos do ponto de 
vista quantitativo. Sua existência efetiva foi vinculada aos repasses financeiros do SUS, pois esta 
estratégia resultou na cria��o destes órg�os em todo Brasil. Existem atualmente em torno de 
5.500 conselhos municipais de saúde no país, caracterizando-se como experiência pioneira no 
sentido da dimens�o e uma das mais relevantes no que se refere à gest�o de servi�os públicos 
com participa��o da sociedade civil na América Latina. Após treze anos de experiência, os 
conselhos de saúde ainda possuem um percurso qualitativo à desejar, referente ao desempenho 
de suas fun��es.  

Os problemas principais dos conselhos de saúde no Brasil, segundo relatórios de 
conferências, plenárias e estudos de diferentes autores, parecem vincular-se mais fortemente 
com a quest�o da organiza��o do funcionamento dos órg�os e com a pouca clareza das 
competências dos conselheiros. Alguns dados apontam também a desarticula��o interna de 
certos conselhos, ou inda a existência meramente formal destes órg�os, principalmente na 
inst�ncia municipal. Outros problemas consideráveis e apontados pelos estudos mencionam a 
falta de representatividade dos indicados por muitas entidades, cujo interesse do grupo ou do 
próprio representante é mínima ou nula. Esta quest�o pode ser ocasionada pela pouca 
maturidade democrática do país e por falta de investimentos na sensibiliza��o dos 
representantes e das entidades, o que poderia estimular maior envolvimento e conscientiza��o 
da import�ncia de uma participa��o ativa na tomada de decis�es para o setor saúde.  
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Além do desconhecimento de suas competências ou das fun��es do próprio conselho, 
existem os problemas derivados da obriga��o de avaliar documentos oficiais, e do 
desconhecimento de instrumentos e métodos de acompanhamento e avalia��o da execu��o da 
programa��o das a��es de saúde e de seu impacto no perfil epidemiológico da popula��o. Entre 
estes instrumentos est�o o s Relatórios de Gest�o, as Agendas de Saúde, os compromissos 
declarados nos Planos Municipais de Saúde, entre outros. Verifica-se ainda o desconhecimento 
de Portarias e Normas Técnicas emitidas recentemente pelo Ministério da Saúde e pouca clareza 
sobre as competências de outros órg�os e inst�ncias como o Ministério Público, os conselhos de 
fiscaliza��o do exercício profissional e dos setores de Avalia��o, Controle e Auditoria do SUS. 

Diante desta realidade, cursos de capacita��o para conselheiros de saúde foram solicitados 
pelo Conselho Nacional de Saúde, sendo que apenas recentemente um grande projeto foi 
aprovado e vem sendo executado em todo o país. Os resultados preliminares, contudo, apontam 
para o desinteresse da maioria dos conselheiros em aprofundar seus conhecimentos, visto que 
as inscri��es vêm resultando em menos de 50% do previsto. 

A realidade descrita acima coincide, em muitos pontos, com a realidade do controle social 
no município de Florianópolis. O Conselho Municipal de Saúde foi criado pela Lei Municipal 3291 
de 1� de novembro de 1989. Esta lei cria e define as atribui��es do CMS, mas a exemplo das 
demais vigentes no país n�o é suficientemente esclarecedora. Em junho de 1993 houve uma 
altera��o nesta Lei, pela nova Lei 3970 de janeiro de 1993 e em junho do mesmo ano instituiu-se 
um Regimento Interno (ANEXO VI). Outras altera��es da Lei foram sendo feitas na medida em 
que se verificou necessidade de ajustes, de modo que observa-se claramente a necessidade de 
emitir uma nova Lei substitutiva e um Regimento Interno atualizado, buscando aproximar-se de 
um conceito mais atual de participa��o popular. 

Até 1993, segundo relatos de antigos conselheiros e de técnicos da Secretaria Municipal de 
Saúde, o funcionamento do CMS de Florianópolis esteve no limite da formalidade, com reuni�es 
ordinárias nem sempre sistemáticas e sem participa��o efetiva dos conselheiros na tomada de 
decis�es. 

Em sua configura��o atual, o CMS funciona através de reuni�es ordinárias mensais e, 
sempre que necessário, também convoca reuni�es extraordinárias. Observa-se que a atua mais 
dinamicamente que as composi��es que atuaram no passado. Houve composi��o de comiss�es 
internas, estando listadas nove tipos diferentes de comiss�es de trabalho. As mais visíveis, 
contudo, s�o a Comiss�o de Acompanhamento de Finan�as e Or�amento e a Comiss�o de 
Saúde do Idoso, além de certa atua��o da Comiss�o de Saúde Mental e da Comiss�o de 
Planejamento Familiar. Estas comiss�es, a exemplo da maioria das comiss�es existentes em  
conselhos de saúde no Brasil, constituem representa��o de grupos de interesses6 e que 
manifestam-se no espa�o destes órg�os em busca de maior ades�o às sua demandas. Assim, é 
possível afirmar que dificilmente ocorre avalia��o imparcial de necessidades e de problemas de 
saúde, com a desejável análise do perfil epidemiológico local ou ainda uma análise criteriosa de 
prioridades, com base em fundamentos técnicos. Por outro lado, via de regra,  as “causas” de um 
grupo podem obter ades�o por negocia��o entre os vários segmentos representados nos 
conselhos de saúde, reafirmando-os como fóruns legítimos de reivindica��es. Estes movimentos 
internos nos conselhos de saúde e, em alguns casos até mesmo externo, quando assumem 

                                                
6
 O termo “Grupos de interesses” provém da sociologia e designa a forma��o de movimentos sociais urbanos 
em torno de certos interesses específicos, à exemplo da quest�o ambiental, habitacional e a própria saúde. 
Neste caso estamos nos referindo a interesses mais focalizados, dentro do próprio movimento pela saúde que 
originou o controle social do SUS. 
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articula��o com outros conselhos ou entidades, podem contribuir muito no que diz respeito ao 
exercício da cidadania, pois seus “ganhos” poder�o ser ampliados quando ampliadas s�o 
também as articula��es intersetoriais. 

Observam-se portanto características de evolu��o nos últimos anos, quando se busca uma 
análise, ainda que grosseira, sobre o desempenho do CMS em Florianópolis, através da 
indica��o de que seus conselheiros vêm participando mais ativamente do processo decisório do 
que em épocas passadas, muito embora o movimento se dê t�o somente através das comiss�es 
mencionadas.   

Quanto ao interesse dos conselheiros na atualiza��o/capacita��o para o exercício de suas 
competências, o CMS/Florianópolis n�o manifestou interesse, visto que poucos membros 
participam, e ainda assim timidamente, de eventos e programas de capacita��o oferecidos no 
município. Um exemplo é o fato de n�o ter havido nenhum inscrito de Florianópolis no Curso 
Nacional para Capacita��o de Conselheiros/1� Turma (2002), o que denota claramente o 
desinteresse no crescimento do nível de participa��o de seus membros. 

Quanto ao desdobramento da órg�o no �mbito municipal, houve a  decis�o de criar r os 
Conselhos Locais de Saúde – CLSs  e em maio de 2000, elaborou-se uma normativa para o 
funcionamento destes órg�os, mas a clareza de seu papel é inexistente e, mesmo com variadas 
tentativas, os CLSs nem sempre se mantém em atividade após seu estabelecimento.  

 

3.5.2. Conferências de Saúde 

 
As Conferências de Saúde representam o fórum oficial de debates e de decis�es das 

entidades representativas da sociedade quanto aos destinos do setor saúde. Embora 
determinadas em lei, nem sempre tê seus prazos de realiza��o cumpridos. As Conferências 
Nacionais devem realizar-se de quatro em quatro anos em Brasília (DF) e as estaduais e 
municipais devem no mínimo precedê-las em igual periodicidade, podendo ser realizadas mais 
freqüentemente caso sejam viáveis (de dois em dois anos). 

Desde a década de 1990 vem se adotando cada vez mais a prática de conferências 
temáticas, sendo que em 2002 realizaram-se as Conferências Nacionais de Vigil�ncia Sanitária e 
de Saúde Mental e para 2003 está prevista a Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica. 
Em Florianópolis foi realizada apenas uma destas pré-conferências, a de saúde mental em 2002, 
sendo todas as demais realizadas regionalmente, por incorpora��o de municípios vizinhos. 

Quanto às conferências gerais de saúde, em Florianópolis foram realizadas cinco 
conferências municipais, enquanto que já foram realizadas onze Conferências Nacionais de 
Saúde. A penúltima delas, a IV Conferência Municipal de Saúde foi realizada em julho de 2000, 
trabalhando quatro eixos: Acesso com Controle Social/ Qualidade com Controle social/ 
Humaniza��o com Controle Social e Avaliando o Controle Social. Os resultados desta 
conferência, por reivindica��o do conselho municipal, contribuíram para a constru��o e 
formaliza��o da Agenda Municipal Complementar de Saúde, no que diz respeito à amplia��o 
da aten��o para grupos específicos em saúde mental, saúde da mulher e aten��o ao idoso. Ela 
também refor�a a vigil�ncia da saúde e solicita capacita��o para o controle social, 
especificamente para os Conselhos locais de saúde e a implanta��o de mecanismos entre o 
CMS e outras entidades visando expandir a comunica��o. Estes pontos foram atendidos na 
Agenda Complementar e, oportunamente repassados ao planejamento estratégico da secretaria, 
conforme pode ser observado no capítulo II. 
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A V Conferência Municipal de Saúde foi realizada em 27 e 28 de novembro de 2002, 
trabalhando o eixo central da Integralidade em Saúde. O produto desta conferência, ainda em 
fase de elabora��o através de seu Relatório Final, deverá ser, mais uma vez analisado e 
incorporado aos instrumentos de planejamento e gerenciamento dos servi�os de saúde, 
especialmente na Agenda Complementar 2003. 
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3.6. Diagnóstico de Problemas e Identificação de 

Estratégias 
 

 

3.6.1. Identificação de Problemas do município de 

Florianópolis 

 
 
A identifica��o dos problemas de saúde representa uma importante etapa nos 

procedimentos de planejamento estratégico e de técnicas dele derivadas.  
Podemos enunciá-los em uma listagem única, a partir da análise e interpreta��o dos 

indicadores de saúde e da análise dos servi�os, ambos apresentados no Diagnóstico Situacional, 
ou podemos separá-los de maneira mais didática, em dois tipos de problemas: os problemas de 
saúde, ou seja, os problemas detectados pela análise do perfil epidemiológico da popula��o de 
Florianópolis e os problemas de gerenciamento, observados pela análise dos nós críticos 
relacionados à presta��o de servi�os de saúde no município. No caso deste documento, optamos 
por apresentá-los separadamente nestas duas categorias, embora os limites entre uma e outra, 
especialmente quanto as estratégias de solu��o, nem sempre estejam claramente separadas. 

Assim, encontramos a partir do diagnóstico: 
 
 

3.6.1.1. Problemas de saúde da população 

 
Os problemas de saúde da popula��o de Florianópolis, detectados principalmente pelos 

dados de morbi-mortalidade mais atuais e disponíveis, vêm se manifestando de modo similar há 
mais de uma década, o que pode ser observado nos perfis tra�ados nos anos de 1987, 1993 e 
1997 nos Planos de Saúde.  

Entretanto, ainda que estes problemas n�o estejam apresentados a seguir por ordem de 
prioridade, pois envolvem indicadores diferentes - causas de óbitos, causas de doen�as, registros 
de atendimentos e registros de consumo - é possível observar crescimento contínuo das doen�as 
cr�nico-degenerativas. Os fatores causais destas doen�as e óbitos s�o reconhecidamente 
remetidos ao estilo de vida atual, crescentemente sedentário e associado a outros hábitos como 
o aumento do consumo de fumo e de drogas diversas - onde se inclui o álcool -  e à alimenta��o 
progressivamente industrializada e de cultivo dependente de agrotóxicos, sem que possamos 
deixar de mencionar o “stress” ao qual nos submetemos considerando as exigências e 
frustra��es decorrentes de uma sociedade de consumo cada vez mais competitiva e excludente. 
O aumento da incidência de obesidade, de diabetes e de hipertens�o arterial sistêmica também 
fazem parte deste círculo e necessitam ser acompanhadas com maior cuidado. Conforme já se 
discutiu no decorrer deste Capítulo, a eleva��o das doen�as cr�nico-degenerativas também 
encontra-se influenciada pelo aumento da expectativa de vida, resultando em mais pessoas 
idosas, sujeitas a este tipo de agravo e dependentes dos servi�os de saúde. 
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Além disso, a violência que vem se reproduzindo nas regi�es urbanas constitui uma outra 
ponta geradora de danos à saúde e à vida, também associada ao uso de álcool e drogas. No 
estudo de anos de vida perdidos por óbitos de pessoas jovens, os acidentes, os homicídios e os 
suicídios alcan�aram a primeira posi��o em Florianópolis.  Os acidentes de tr�nsito s�o a quinta 
causa de óbitos evitáveis no município, só ultrapassados pelos óbitos por doen�as cr�nicas. O 
que faz a diferen�a, entretanto, é a idade destes óbitos (Capítulo I, páginas 111 a 114).  

As doen�as infecciosas já n�o possuem a import�ncia de décadas anteriores como causas 
de óbitos evitáveis, encontrando-se a AIDS na sétima posi��o e as infec��es do período 
perinatal, anteriormente mais relevantes para a mortalidade infantil, ao final da lista (página 114). 
A própria mortalidade infantil sofreu redu��o importante no município, superando o patamar das 
redu��es obtidas em todo o país e no estado de Santa Catarina. Mas o conjunto de doen�as 
infecciosas e parasitárias que constituem motivo de preocupa��o n�o como causas de óbitos, 
salvo em casos eventuais, mas um dos maiores motivos de demanda às consultas médicas na 
rede básica. Elas s�o provenientes de graves problemas de saneamento básico persistentes 
especialmente nos núcleos populacionais de baixa renda. A contamina��o da água e dos 
alimentos deve, desta forma, ser objeto de intenso trabalho da vigil�ncia da saúde, na qual se 
inclui a vigil�ncia sanitária. 

Os óbitos por neoplasia tem sido observados de modo crescente em pessoas mais jovens, 
sendo que o c�ncer de pulm�o, o c�ncer de mama e o c�ncer de colo uterino s�o considerados 
evitáveis em raz�o dos seus fatores associados e das facilidades de diagnóstico precoce.  

E uma última, mas n�o menos relevante, considera��o deve ser feita a respeito dos 
transtornos mentais e comportamentais. Os últimos estudos de registros de consulta na rede 
básica apontaram ansiedade e depress�o, associadas ou n�o, como causas crescentes de 
consulta médica, com utiliza��o de medica��o antidepressiva e/ou ansiolítica gerando 
conseqüente dependência principalmente de benzodiazepínicos e amplia��o de necessidades de 
consulta. O NAPS – Núcleo de Assistência Psicosocial de Florianópolis, embora n�o seja uma 
referência de uma programa��o de saúde mental para a rede básica, também registra transtorno 
misto ansioso e depressivo e ansiedade generalizada como suas duas maiores causas de 
consulta psiquiátrica (Capítulo I, página 64), devendo ser identificado como problema a ser 
trabalhado pela gest�o. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS DE SAÚDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

3.6.1.2. Problemas de gerenciamento dos serviços de saúde 

 
A identifica��o de problemas de gerenciamento do setor saúde foi realizada durante dois 

anos (2001 e 2002), através do processo de planejamento estratégico, avaliando os ambientes 
que envolvem o trabalho com os profissionais representantes de todos os setores da SMS. 
Através deste processo foi realizada uma análise interna para defini��o de pontos fracos 
(indicativos de problemas) no gerenciamento de servi�os e uma análise externa para a 
determina��o de amea�as oferecidas pelo ambiente externo (indicativos de problemas externos) 
e também de oportunidades para revers�o dos problemas. Para o Plano Municipal de Saúde será 
apresentada uma síntese do processo, apontando a identifica��o dos pontos fracos internos, das 
amea�as e das oportunidades, chegando-se às estratégias definidas como possíveis para a 
solu��o de grandes nós críticos. 

 

Elevado número de óbitos por problemas do aparelho circulatório, principalmente 
doenças cérebro-vasculares e infartos do miocárdio; 
 
Alta morbi-mortalidade por doenças respiratórias (bronquite, enfisema e asma); 
 
Óbitos e seqüelas derivados de acidentes de trânsito e de transporte; 
 
Aumento progressivo de Diabetes Mellitus e doenças hipertensivas na população;
 

Incidência de AIDS; 
 
Elevado número de óbitos por neoplasias evitáveis, especialmente de pulmão; 
 
Aumento de óbitos e seqüelas por atos de violência física 
 
Abuso progressivo no uso de medicamentos controlados; 
Aumento progressivo de câncer de mama e de colo uterino em mulheres jovens; 
 
Persistência de doenças infecciosas e parasitárias, inclusive as doenças de 
veiculação hídrica, as infecções alimentares e doenças dermatológicas; 
 
Alta demanda a consultas por transtornos mentais e comportamentais; 
 
Persistência de óbitos perinatais. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FRACOS INTERNOS 

(Problemas gerenciais): 

 

Estrutura organizacional obsoleta; 

Infra-estrutura física inadequada; 

Morosidade na solução de problemas; 

Insuficiência de pessoal (Recursos Humanos); 

Capacitação de RH - recursos humanos - inadequada e/ou falta de capacitação; 

Indefinição quanto à autoridade e responsabilidade; 

Desconhecimento das atividades das outras áreas; 

Planejamento local/ central indefinido; 

Falhas de comunicação interna; Marketing interno fraco; 

Falta de acompanhamento e falha de comunicação com nível local; 

Falta de indicadores claros para acompanhamento das ações e serviços; 

Desconhecimento da realidade dos Centros de Saúde; 

Indefinições quanto ao cronograma de compras e manutenção; 

 

IDENTIFICAÇÃO DE AMEAÇAS E OPORTUNIDADES EXTERNAS 

 

Na avalia��o do ambiente externo que envolve o SUS – Sistema �nico de Saúde, podem 
ser detectados fatores positivos ou negativos para o planejamento. Quando os fatores avaliados 
s�o positivos, e por certo contribuir�o para o sucesso do trabalho, eles s�o denominados de 
oportunidades. Quando os fatores avaliados s�o negativos, e, em conseqüência, prejudicam a 
evolu��o do trabalho, eles s�o denominados de amea�as. Outro aspecto fundamental no 
processo de planejamento é inerente à análise macroambiental externa, que prende-se às 
análises de mercado nas suas formas mais amplas. As amea�as s�o for�as ambientais 
incontroláveis pela Organiza��o que se n�o forem neutralizadas, podem trazer desvantagens 
competitivas.  
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Foram apontadas como amea�as: 

Vigência da Portaria 163; 

Formação profissional incompatível com o modelo de atenção preconizado pelo SUS; 

Central de marcação de consultas - baixa oferta de consultas especializadas; 

Falta de acesso a atendimentos (consultas e exames) de segunda linha; 

Crescimento urbano desordenado com migração não controlada; 

Empobrecimento da população; 

Crescimento da violência urbana; 

Baixo nível educacional da população; 

Agressões ao meio ambiente; destruição da camada de ozônio; 

Lei de responsabilidade fiscal restringe contratação de pessoal; 

Indefinição de financiamentos para o setor de saúde; 

Ressurgimento de epidemias; 

Mudança de padrões demográficos e epidemiológicos; 

Fatores climáticos imprevisíveis/ catástrofes; 

Interesses internacionais em acabar com o SUS; 

Padrões culturais e de comportamento diversificados; 

 



 139 

Foram apontadas como oportunidades: 

Possibilidade de estudo/criação da FMS ou reestruturação organizacional da SMS; 

Emenda Constitucional 29; 

Arrecadação municipal satisfatória (2001); 

Possibilidade de informatização da rede de saúde; 

Implantação da gestão plena; 

Possibilidade de contratação de pessoal para Equipes de Saúde da Família; 

Exercício efetivo do controle social; 

Implantação do cartão do SUS; 

Busca de financiamentos externos; 

Parcerias com iniciativa privada / planos de saúde; 

Possibilidades de capacitação de recursos humanos; 

 

 

3.6.2. Identificação das Estratégias da Gestão 

 

As estratégias da gest�o foram definidas a partir dos problemas de saúde apontados pelo 
perfil epidemiológico do município e dos problemas de gerenciamento apontados pelo processo 
de Planejamento Estratégico. Para isto, foram definidos anteriormente quatro Macro Objetivos da 
gest�o. 

Os macro-objetivos derivaram do cruzamento entre oportunidades e amea�as, pontos fracos 
e oportunidades e pontos fracos e amea�as, sempre considerando viabilidade interna da SMS.  

Já as estratégias est�o relacionadas com a arte de utilizar adequadamente os 
recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a minimiza��o dos problemas e a 
maximiza��o das oportunidades. A Postura Estratégica, portanto, visa estabelecer uma 
dire��o geral para o crescimento da SMS e para o gerenciamento competente. Podem 
estar voltadas à sobrevivência, à manuten��o, ao crescimento ou ao desenvolvimento 
institucional. 
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MACRO-OBJETIVOS DA GESTÃO 

 

 

QUALIDADE NO ATENDIMENTO: Garantir ações de atenção à saúde  

 com  qualidade; 

 

CONTEMPLAR NECESSIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: Atender a necessidade de 

saúde da família Florianopolitana; 

 

COMPROMETIMENTO PROFISSIONAL: Promover ações para garantir o 

comprometimento da Equipe de Recursos Humanos da SMS; 

 

MUNICIPIO SAUDÁVEL: Contribuir na construção do município mais saudável do 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS ESTRATÉGIAS DA GESTÃO 
 

 

IImmpplleemmeennttaaççããoo  ddaa  AAtteennççããoo  àà  SSaaúúddee  ddee  ttooddooss  ooss  ggrruuppooss  

ppooppuullaacciioonnaaiiss;;  

CCrriiaaççããoo  ddee  SSiisstteemmaa  ddee  VViiggiillâânncciiaa  àà  SSaaúúddee;;  

MMooddeerrnniizzaaççããoo  ddaa  EEssttrruuttuurraa  GGeerreenncciiaall  ddaa  SSMMSS;;  

DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddaa  PPoollííttiiccaa  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss;;  

CCoonnssoolliiddaaççããoo  ddoo  CCoonnttrroollee  SSoocciiaall;;  

FFoorrttaalleecciimmeennttoo  ddaass  aaççõõeess  ee  ddaa  rreellaaççããoo  iinntteerrsseettoorriiaall  

iinntteerrnnaass  ee  eexxtteerrnnaass  àà  SSMMSS.. 
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Uma vez estabelecidas as estratégias passou-se a definir os componentes de cada uma, 

denominados neste processo de projetos. Cada projeto teve a designa��o de uma pessoa como 
responsável por ele, construindo-se a partir daí a sua programa��o e consolidando uma das 
etapas mais importantes da Proposta de Gest�o 2002/2005.  

O produto deste trabalho, somado às diretrizes e novas normas operacionais do SUS ser�o 
apresentados no Capítulo II intitulado “Proposta para uma cidade saudável”. 
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Proposta para uma cidade saudável 
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CAPÍTULO II 
 

4. Proposta para uma cidade saudável 
 

4.1. Considerações Gerais para Reorientação dos 

Serviços de Saúde em Florianópolis 
 

Primeiramente é importante que se torne muito clara a dupla vincula��o da Secretaria 
Municipal de Saúde, que constitui, por um lado um órg�o da administra��o direta da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis e por outro, um órg�o pertencente ao SUS – Sistema �nico de Saúde, 
cuja gest�o maior, no sentido normativo é federal, via Ministério da Saúde.  

Esta dupla vincula��o, além de definir recursos específicos para investimento em saúde, 
acarreta obriga��es também específicas e por vezes sistemas de informa��o e de avalia��o 
diversos, com indicadores e metas nem sempre coincidentes. Um bom exemplo pode ser 
verificado pelos dois sistemas anuais de programa��o físico-financeira e que, apesar dos 
esfor�os para unifica��o, persistem em duas unidades separadas, com prazos e metas 
diferentes. Ao Ministério da Saúde interessa basicamente a programa��o anual de produ��o de 
servi�os de saúde, embora também financie obras. Já ao município, interessa a programa��o 
anual (or�amenta��o) de todos os recursos - de custeio e de investimento - mas obedece a 
normas cuja base legal é outra. 

Assim, sabe-se de antem�o que a Secretaria Municipal de Saúde, além de assegurar o 
cumprimento de prioridades da gest�o municipal, deve utilizar também instrumentos normativos e 
programáticos de origem federal, assumindo certas prioridades estabelecidas nacionalmente, 
devidamente guardadas as coerências entre as realidades e necessidades de �mbito nacional, 
regional e local. 

Um segundo ponto a abordar, no momento de considerar particularidades é que a rede 
pública de servi�os de saúde no Brasil, apesar dos esfor�os empreendidos desde a implanta��o 
do SUS (1990), persiste fragmentada e desarticulada, trazendo como conseqüência uma 
demanda que se desloca na medida em que imagina poder ser atendida em suas demandas. 
Isto, mesmo pós-municipaliza��o, gera deslocamentos para centros urbanos maiores, onde se 
concentram os servi�os de médio e alto custo, mesmo que para isto a popula��o necessite lan�ar 
m�o de recursos informais. Para muitos municípios, a gest�o plena do sistema n�o foi capaz de 
garantir suficiência de recursos para alcan�ar resolutividade dos servi�os, o que gerou 
necessidade de revis�o e reorganiza��o do processo de descentraliza��o dos servi�os de saúde.  

Florianópolis, na posi��o de capital de estado, além de pólo de uma regi�o foi sempre 
depositária da expectativa da popula��o que procura servi�os de saúde, sendo esta inclusive 
uma das mais relevantes causas de imigra��o. O produto é a existência de uma demanda 
regional n�o organizada competindo com a demanda municipal nas mesmas condi��es de 
igualdade e conseqüentemente causando inúmeras dificuldades tanto à rede básica quanto aos 
ambulatórios especializados e aos servi�os de urgência/emergência.  
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Um terceiro problema é que a idéia de criar o Sistema de Controle, Avalia��o e Auditoria do 
SUS ainda n�o foi efetivamente colocada em prática, embora inúmeros municípios e estados 
tenham criados suas estruturas em aten��o à Lei. O fato deixa à margem a análise do 
desempenho do sistema de saúde em todos os seus níveis, visto que estes setores, usualmente 
criados no modelo de gest�o plena, em sua maioria somente atuam junto aos servi�os 
comprados do setor privado visando suplementa��o e norteados pelo modelo de controle das 
faturas dos servi�os remunerados por produ��o.  A esperada avalia��o dos problemas de saúde, 
expressos através de indicadores de qualidade de vida, de morbidade e de mortalidade, 
encontra-se em segundo plano ou restrita à vontade do gestor local. 

No caso da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, conforme descrito no capítulo 
anterior, criou-se o Departamento de Planejamento, Avalia��o e Auditoria (2000), mas a 
preocupa��o com a implanta��o de um sistema próprio de avalia��o do desempenho e impacto 
de servi�os, longe de ser estimulada pelo SUS, tem sido mais discutida e programada através do 
sistema de consultoria que vem trabalhando o Planejamento Estratégico dos órg�os vinculados à 
Prefeitura Municipal. Este trabalho, conforme já mencionado, vem sendo desenvolvido na 
secretaria de saúde desde 2001 e pretende alcan�ar os servidores de todos os níveis de 
servi�os. As etapas concluídas já definiram os macro-objetivos, as estratégias da gest�o e os 
projetos que viabilizar�o estas estratégias, delineando indicadores e metas que facilitar�o o 
acompanhamento e a avalia��o de processos e de resultados no sistema municipal como um 
todo. 

Por outro lado, após a publica��o da NOAS - Norma Operacional da Assistência à Saúde – 
NOAS-SUS Portaria do Ministério da Saúde datada de 26 de janeiro de 2001, surgiram uma série 
de instrumentos padronizados, de cunho normativo ou metodológico voltados ao planejamento e 
regula��o do sistema, com a inten��o de dotar as várias inst�ncias gestoras de maior capacidade 
de desempenho e de avalia��o das a��es e servi�os de saúde. S�o indicadores de interesse 
nacional, e metas pactuadas em torno destes indicadores, compromissos que passam a reger 
atividades de planejamento e atividades finalísticas em cada município. 

Com este volume de novos instrumentos, tanto de interesse municipal como do próprio SUS, 
a Secretaria de Saúde do Município de Florianópolis entende que os próximos anos ser�o 
fundamentais para a organiza��o e consolida��o do sistema de avalia��o.  

O Plano de Saúde 2002/2005 procura apresentar, por esta raz�o, ainda que resumidamente, 
os principais documentos e instrumentos normativos e metodológicos provenientes das duas 
fontes, ajustando-os e complementando-os entre si e proporcionando sua divulga��o junto ao 
corpo técnico e ao controle social. 

Uma outra proposi��o que deriva da NOAS é o Plano Diretor de Regionaliza��o – PDR, que 
também será abordado no Plano em raz�o de que, uma vez aplicado em Santa Catarina, irá 
redefinir a organiza��o e o gerenciamento dos servi�os. 
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4.2. UM MODELO DE ATENÇÃO E DE GESTÃO PARA O 

MUNICÍPIO 
 
 
 A defini��o do modelo de gest�o e do modelo de aten��o que cada município pretende 

adotar é a primeira exigência para a obten��o de um planejamento coerente. 
Quanto ao modelo de gest�o atual, é classificado como “gest�o plena da aten��o 

básica”. A Secretaria detém o gerenciamento de 48 unidades de saúde classificadas como 
básicas, de uma unidade considerada de segunda linha de aten��o por se tratar de uma unidade 
mista – Policlínica II - Estreito, anteriormente  conhecido como PAM – INAMPS e de centros de 
aten��o específica, sendo: um Núcleo de Aten��o Psicossocial, um Laboratório de Análises 
Clínicas e um Odontomóvel. 

A SMS, fundamentada pela Lei Federal 8.080 de 1990 - a Lei Org�nica da Saúde, e nos 
dispositivos gerenciais da Norma Operacional Básica do Sistema �nico de Saúde, a NOB/96, e 
mais recentemente pela NOAS 01 e NOAS 02 vem se preparando para assumir a gest�o plena 
do sistema e em raz�o disto implantou já em 1998 na Secretaria de Saúde e Desenvolvimento 
Social, uma estrutura informal de planejamento, avalia��o e auditoria, de acordo com o que está 
descrito no Capítulo I, páginas 81 a 87.  

Desta forma, no ano 2001, através da Lei municipal n� 5.817/2001 a Secretaria passou 
contar oficialmente com o Departamento de Planejamento, Avalia��o e Auditoria como o setor 
organizacional responsável por implantar, executar e coordenar o Sistema Municipal de Controle, 
Avalia��o e Auditoria - SMCAA do Sistema �nico de Saúde - SUS, no município.  Além de estar 
preparada para atender às exigências legais do SUS, como exercer o controle, a auditoria e a 
avalia��o de processos e resultados dos servi�os de saúde realizados no �mbito municipal, a 
estrutura em quest�o também deve executar a��es de planejamento, programa��o, 
monitoramento continuado e avalia��o sistemática do conjunto de a��es e servi�os de saúde em 
sintonia com outros setores internos e órg�os externos, através de recursos avan�ados de 
informa��o em saúde e da previs�o de implanta��o de órg�o colegiado de gest�o do 
SMCAA/Florianópolis.   Este sistema, assim organizado, caracteriza-se como mecanismo de 
vigil�ncia e garantia à implanta��o e execu��o de estratégias para a concretiza��o dos princípios 
constitucionais no campo dos direitos sociais em saúde e do próprio SUS. 

No que diz respeito ao modelo de aten��o, também denominado modelo assistencial, a 
primeira experiência planejada para Florianópolis ocorreu em conjunto com a implanta��o do 
SUS e com o processo de municipaliza��o dos servi�os de saúde. O modelo seguia orienta��es 
da Reforma Sanitária, procurando definir as portas de entrada e o acesso organizado e 
hierarquizado aos vários níveis de aten��o. Naquela ocasi�o, a SMS passou a administrar toda a 
rede básica de servi�os públicos de saúde e uma unidade de Referência Regional de 
Especialidades (antigo PAM do INAMPS). Foram municipalizadas 09 (nove) Unidades Básicas 
até ent�o administradas pela Secretaria de Estado da Saúde que, somadas às 39 (trinta e nove) 
Unidades Básicas Municipais, comp�em a Rede Básica. Este primeiro modelo utilizou dois tipos 
de unidades: o chamado CSI, que contava com a clínica geral e com 15 CSII, que desenvolviam 
a��es mais amplas, incluindo a clínica pediátrica e a gineco-obstetrícia. 

Os servi�os de saúde oferecidos tradicionalmente pela Secretaria Municipal de Saúde 
estiveram inseridos em duas linhas de aten��o: a primeira é a assistência individual, manifestada 
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pelo atendimento em unidades de saúde, ou seja, no caso da SMS, nas unidades de saúde de 
sua rede básica, e geralmente fundamentada nas consultas e/ou procedimentos de profissionais 
de saúde e auxiliares, mediante atendimentos gerados tanto pela demanda espont�nea como 
pela demanda programada.  A segunda forma está constituída pelo conjunto de a��es voltadas à 
coletividade, que n�o est�o necessariamente vinculadas às unidades de saúde e s�o 
representadas pelas vigil�ncias epidemiológica, sanitária e ambiental e que mais recentemente 
buscam maior integra��o com a assistência individual, principalmente após a implanta��o dos 
Programas PSF e PACS, do Programa Capital Crian�a, aproximando-se da prática de vigil�ncia à 
saúde. 

Na gest�o 1997/2000 o modelo já se encontrava superado, especialmente por n�o 
conseguir manter no corpo técnico os médicos das especialidades básicas (ginecologia e 
pediatria). Outra quest�o muito influente foi o crescimento da proposta de Saúde da Família em 
todo o país e também em Florianópolis, o que determinou a coexistência de dois modelos 
simult�neos, com a expectativa de evolu��o para um modelo único fundamentado pela proposta 
do PSF. Atualmente o município conta com 43 equipes de PSF, baseadas em unidades de saúde 
e alcan�a uma cobertura de 50% do município. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O direcionamento da estratégia e das táticas descritas vem caracterizar um momento ainda 

transicional entre o modelo hierarquizado de 1991, que organizava a aten��o via especialidades 
básicas, e o pretendido, que busca uma maior ênfase nas necessidades ampliadas da saúde da 
família.  

 
O que ocorreu a partir do diagnóstico de problemas de saúde, é que outros grupos 

populacionais foram destacados, exigindo aten��o especial. De outra parte, o exercício de um 
controle social mais ativo também exigiu a incorpora��o de interesses de grupos. 
Conseqüentemente, as necessidades de saúde da família passaram a exigir intensifica��o da 

 
A proposta da atual gestão para 2003/2004 é de 

implantação do modelo baseado na estratégia de saúde da 
família em toda a rede municipal, incorporando e ampliando 
os procedimentos de vigilância da saúde para todas as ações de 
cunho individual e coletivo.  

A vigilância da saúde pode ser, assim considerada, a 
principal diretriz no modelo de atenção e nesta direção é que 
vem sendo adotadas as táticas gerenciais de planejamento, de 
informação e de territorialização ascendentes na área da 
saúde. As táticas operacionais definem-se pela atenção 
mediante ações voltadas à saúde da família considerando todos 
os seus grupos populacionais.  
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vigil�ncia da saúde nos próximos anos e a absorver situa��es anteriormente n�o consideradas 
prioridades. 

 
As prioridades, por exigirem critérios mais refinados de análise, devem ser definidas 

anualmente, diferentemente das grandes estratégias da gest�o, que s�o mais estáveis. Assim, a 
cada ano as prioridades dever�o ser ajustadas à realidade local, de modo flexível. Desta forma, 
algumas prioridades ser�o abandonadas, quer por estarem já inseridas em uma rotina de 
trabalho, quer por terem sido ultrapassadas e substituídas. A seguir, est�o apresentadas as 
prioridades definidas para o ano 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa, estas prioridades constituem grupos de a��o, que a partir de 2003 e 

possivelmente no decorrer dos próximos anos, dever�o obter a defini��o protocolos de aten��o 
em suas áreas. Os protocolos envolvem algum tempo para elabora��o, envolvendo ampla 
discuss�o que contemple representa��o de técnicos e especialistas em cada campo, e de 
setores institucionais de todos os níveis de aten��o do SUS, além da esperada participa��o do 

 

PRIORIDADES DA GESTÃO PARA 2003 

 

O acompanhamento sistemático da saúde de pessoas idosas 

(idade superior a 60 anos); 

 

O acompanhamento sistemático das doenças crônicas mais 

incidentes, como a hipertensão e a diabetes; 

 

A organização de um programa de saúde mental, incluindo 

ações de vigilância do abuso de medicamentos controlados; 

 

A ampliação da vigilância da saúde da mulher, incluindo o 

problema da violência, do planejamento familiar, das 

doenças sexualmente transmitidas e detecção precoce e 

controle do câncer ginecológico; 

 

A proposição de articulação intersetorial para prevenção de 

acidentes de trânsito e controle da violência urbana; 

 

A intensificação da vigilância ambiental, sanitária e 

epidemiológica como meio de prevenir as doenças 

infecciosas e parasitárias mais relevantes. 
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controle social. 

 

 

4.1.1. A NOAS E O PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO PARA 

SANTA CATARINA 
 

  
A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001 (PT GM MS 95 de 

26/01/01), delega a amplia��o das responsabilidades dos municípios na garantia aos servi�os de 
aten��o básica, a regionaliza��o e a organiza��o funcional do sistema. Esta norma do Ministério 
da Saúde foi revisada em 2002 e significa refor�o à descentraliza��o dos servi�os de saúde, 
justamente por enfatizar a regionaliza��o das a��es e servi�os e prop�e mais uma vez o 
planejamento integrado entre os órg�os gestores. As secretarias estaduais de saúde reassumem 
um importante papel na condu��o do processo.  

Para operacionalizar a NOAS em Santa Catarina a Secretaria de Estado da Saúde elaborou 
um Plano Diretor de Regionaliza��o - PDR após um estudo para defini��o de módulos 
assistenciais e municípios pólos que garantam o acesso de todos os cidad�os do estado aos 
servi�os necessários à resolu��o de seus problemas de saúde, em qualquer nível de aten��o, 
direta ou mediante o estabelecimento de compromissos entre os gestores para o atendimento de 
referências intermunicipais.   
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Gráfico 13 - A estrutura organizacional dos Módulos Assistenciais 

 

MÓDULO ASSISTENCIAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

MACRO REGIÃO 

 

 

MÓDULO 

ASSISTENCIAL 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
Desde que se iniciou a discuss�o dos modelos de aten��o e de gest�o dos servi�os de 

saúde se reconhece a import�ncia do estabelecimento de um sistema de referência e contra-
referência entre os seus diferentes níveis de assistência, sendo que o SUS n�o deu conta desta 
quest�o até o presente momento.  A NOAS vem, portanto, reordenar a assistência 
regionalmente, procurando implementar mecanismos e instrumentos de integra��o e regula��o, 
mediante o respaldo político da Comiss�o Intergestores Bipartite (CIB) e do controle social 
através dos conselhos de saúde. 

 
Um dos instrumentos para a garantia da aplica��o do PDR é o Plano Diretor de 

Investimentos (PDI) que define os municípios que poder�o se tornar sede de Módulos 
Assistenciais, de acordo com as recomenda��es da NOAS.  

 
Um Módulo Assistencial é um modulo territorial com resolubilidade correspondente ao 

primeiro nível de referência e pode ser constituído por um ou mais municípios, mas que entre 
eles haja pelo menos um município habilitado na gest�o plena do sistema municipal e que pode 
ofertar a totalidade dos servi�os relacionados com os procedimentos mínimos de média 
complexidade, com suficiência para sua popula��o e para a popula��o de outros municípios a ele 
adscritos (NOAS 01/01, capítulo I, item 7).  

 

 
Alta complexidade 
hospitalar 
e ambulatorial 

Assistência nas 
especialidades/ SADT 

e interna��o básica (partos) 

 
Rede Básica 
G PABA 

 
Todos os 
municípios 

Município 
sede 

Mun. 
Pólo 
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Assim, cada módulo terá um Município Sede do Módulo Assistencial, com capacidade de 
ofertar estes procedimentos mínimos de média complexidade. E cada módulo terá um Município 
Pólo, que executará o papel de referência para outros municípios em qualquer nível de aten��o. 

 
O estudo para identifica��o de municípios em condi��es de assumir a Aten��o Básica 

Ampliada, a fun��o de Módulo Assistencial e a fun��o de Município Pólo, os estudos indicaram 
Florianópolis como município capaz de assumir a condi��o de município pólo da macro-regi�o, 
indicando o município de S�o José também com capacidade complementar. Em 1993 foram 
criadas dezoito estruturas administrativas regionais vinculadas á Secretaria de Estado da Saúde, 
conforme se observa no mapa 1 apresentado a seguir. 

 
 
 

Mapa 1 - Inser��o do município de Florianópolis na 18� Regional de Saúde 
e posi��o das demais regionais de saúde de Santa Catarina. 

 
 

 
 
 
 
 
Estas estruturas, pactuadas com as associa��es de municípios de todo o estado foram 

conservadas no PRD, mas agregadas em oito macro regi�es (mapa 2). Para a Grande 
Florianópolis houve manuten��o da estrutura anterior, sendo que a Macrorregi�o possui idêntica 
conforma��o à regional de saúde, sendo composta de 22 municípios relacionados na Tabela 4.1. 

 
A macrorregi�o de Florianópolis, conforme pode se observar na tabela 4.1.possui dois 

municípios pólo e quatro módulos. Florianópolis no papel de referência para as seguintes 
especialidades: hemoterapia, TRS, quimioterapia, U/E, radioterapia, GAR, tomografia, 
neurocirurgia, transplante, hemodin�mica, medicina nuclear, cirurgia cardíaca, resson�ncia 
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magnética e lábio leporino. E S�o José como referência para tomografia, medicina nuclear, U/E, 
hemodin�mica e cirurgia cardíaca. 

 
A mesma tabela demonstra ainda os quatro módulos e seus municípios sede: Florianópolis, 

um módulo composto de 6 municípios e uma popula��o de 368.176 habitantes ( 50,7 % do total 
da macrorregi�o), S�o José, com um segundo módulo de 253.259 habitantes (35% da 
macrorregi�o), Santo Amaro, um módulo com  44.383 habitantes  (6%) e Tijucas, o 4� módulo, 
com 60.431 habitantes (8,3%). 

 
 

 

Mapa 2 - Macrorregi�es de Saúde de Santa Catarina segundo Plano 
diretor de regionaliza��o. SES, 2001. 
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4.1.2. OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DO SUS 
 
 
A Portaria GM/MS N� 548/01 datada de 12 de abril de 2001 é um documento de orienta��o 

para formula��o de novos instrumentos de gest�o do SUS válidos para todo o território nacional e 
que resguardando as possibilidades de realiza��o do planejamento local, passa a influenciar e 
reordenar de modo decisivo o planejamento nas secretarias municipais. Em raz�o disso torna-se 
apropriado a apresenta��o de um conteúdo resumido sobre estes instrumentos no Plano 
Municipal de Saúde, seguindo a inten��o de ultrapassar o caráter meramente formal deste 
documento, alcan�ando o objetivo de transformá-lo de fato em instrumento de orienta��o e de 
divulga��o. 

 
 
Tabela 4.1. Composi��o da 18� Regional de Saúde segundo proposi��o do Módulo 

Assistencial da Grande Florianópolis. 
 

Município 
Popula��o 2000 
(habitantes) 

 
Posi��o no Módulo 

Florianópolis 285.281 Pólo 
Sede 1 

Ant�nio Carlos 6.306 Satélite 
Bigua�ú 45.425 Satélite 
Garopaba 13.245 Satélite 
Governador Celso 
Ramos 

12.280 Satélite 

Paulo Lopes 5.639 Satélite 
S�o José 157.484 Pólo 

Sede 2 
Palho�a 92.077 Satélite 
S�o Pedro de Alc�ntara 3.698 Satélite 
Santo Amaro da 
Imperatriz 

 
16.525 

 
Sede 3 

Águas Mornas 5.081 Satélite 
Alfredo Wagner 8.405 Satélite 
Angelina 5.920 Satélite 
Anitápolis 3.065 Satélite 
Rancho Queimado 2.539 Satélite 
Tijucas 20.981 Sede 4 
Canelinha 8.291 Satélite 
Leoberto Leal 4.036 Satélite 
Major Gercino 3.238 Satélite 
Nova Trento 9.727 Satélite 
S�o Jo�o Batista 14.158 Satélite 
Total Regional 726.249 -------- 
 
Total Macrorregional 
 

 
726.249 
 

-------- 

Fonte: Plano Diretor de Regionaliza��o 
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A Agenda de Saúde 

 
 

As agendas nacional, estadual e municipal de saúde, devem ser elaboradas nesta ordem, 
iniciando pela nacional, cada qual em sua esfera de gest�o e na seqüência devem ser 
referendadas pelos conselhos também de cada esfera. Estes documentos s�o obrigatoriamente 
anuais e interdependentes, visto que uma depende da outra de esfera imediatamente superior, 
em raz�o da pactua��o de prioridades via indicadores negociados nas bipartites e tripartites. As 
agendas s�o instrumentos que estabelecem compromissos entre as diferentes esferas de gest�o 
quanto a realizarem interven��es para controle de um conjunto de indicadores.  

A Agenda Municipal de Saúde/Florianópolis, para os anos de 2001 e de 2002 est�o 
anexadas ao final deste capítulo. 

Como a agenda municipal está comprometida apenas com os indicadores estabelecidos na 
negocia��o bipartite, pode ser formulada uma agenda complementar a esta, sendo específica 
para cada município. A finalidade é de estabelecer compromisso com indicadores e metas de 
interesse local, como, por exemplo, as demandas derivadas do processo de controle social 
através dos Conselhos ou das Conferências de Saúde e ainda com as metas gerenciais n�o 
voltadas à assistência, como por exemplo, as metas anuais da área de capacita��o de pessoal. 

Em Florianópolis, no ano 2002, em acordo com as comiss�es representantes do Conselho 
Municipal de Saúde foi elaborada uma agenda complementar incluindo todas as demandas e 
metas levantadas pelo Planejamento Estratégico da secretaria, e que mediante as diretrizes do 
Plano Municipal de Saúde será perfeitamente ajustada à programa��o física e or�amentária para 
o ano 2003. 

 
 

O Pacto dos Indicadores da Atenção Básica 

 
O Pacto dos Indicadores da Aten��o Básica é um instrumento nacional de monitoramento e 

avalia��o das a��es e servi�os de saúde, sendo utilizado na análise da adequa��o de municípios 
e estados quanto ao seu desempenho na condi��o de gest�o na qual está inscrito, de acordo 
com o que estabelece a NOAS/SUS/01. Para isto, a cada ano na Comiss�o Intergestores 
Tripartite (CIT) se estabelecem mecanismos, fluxos e prazos para a avalia��o do alcance das 
metas definidas pelos municípios e estados no seu desempenho do ano anterior. Além disso, 
também aprova a rela��o de indicadores a serem pactuados no ano seguinte, como fez a 
Portaria do Ministério da Saúde n� 1.121 de 17/06/2002. 

Os anexos desta portaria (disponíveis no site www.saude.gov.br/pacto2002), definem a rela��o 
dos indicadores mínimos para o Pacto de Aten��o Básica de acordo com classifica��o dos 
municípios por número de habitantes: menos de 80 mil habitantes; com 80.000 habitantes ou 
mais e para estados. S�o 47 indicadores estabelecidos (listagem em anexo ao final deste 
capítulo), para os quais cada município deve propor metas a serem alcan�adas para o ano em 
vigor ou seguinte e pactuá-las. A pactua��o é feita utilizando o aplicativo SISPacto2002, 
disponível eletronicamente, através do preenchimento da planilha. A partir de seu preenchimento 
e valida��o a planilha será considerada enviada à SES e a pactua��o realizada. 
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 A PPI - Programação Pactuada e Integrada 
 
 
A programa��o é um momento do planejamento em saúde e é subseqüente ao diagnóstico 

e à defini��o de prioridades. O diagnóstico, realizado de modo mais aprofundado 
quadrienalmente deve ser revisado anualmente, principalmente no que diz respeito a avalia��o 
de indicadores e reorienta��o de prioridades, definindo-se uma agenda anual de saúde e a partir 
dela, uma programa��o com metas definidas. 

No caso de Florianópolis, os procedimentos de planejamento local, com diagnósticos e 
identifica��o das prioridades adotados pela secretaria de saúde realizados por intermédio das já 
tradicionais oficinas anuais de planejamento com as equipes locais de saúde dever�o, a curto 
prazo, constituir a base fundamental da programa��o física e or�amentária.  

A partir da NOAS, é oportuno que toda a programa��o também ocorra de modo ascendente, 
ajustada à realidade e orientada pela busca de solu��o às necessidades locais mais relevantes. 

Por outro lado, a defini��o de módulos assistenciais também vem a influenciar os 
procedimentos de programa��o, especialmente no que diz respeito ao componente assistência 
à saúde, uma vez que apresenta exigências estabelecidas pela NOAS/SUS 01/01 e 
determinadas por critérios técnicos. Assim, prop�e uma lógica e uma proposta metodológica 
próprias e que dever�o ser consideradas. A PPI, desta forma explicita também seus princípios 
norteadores, os objetivos gerais da programa��o dos recursos federais da assistência e os 
produtos que o estado deve apresentar ao Ministério da Saúde em rela��o à programa��o da 
assistência para os diversos municípios. 

A programa��o da assistência aprovada pela CIB em 2002 é uma das principais ferramentas 
para explicita��o do modelo de gest�o e das responsabilidades de cada gestor na organiza��o 
dos sistemas de saúde, para o acompanhamento e avalia��o dos resultados, além de contribuir 
para a transferência e busca de equidade na distribui��o dos recursos (SES/PPI, 2002). 

Sendo um instrumento básico para a implementa��o da NOAS, além de orientar o modelo 
de gest�o e de explicitar as responsabilidades de cada gestor na organiza��o dos sistemas de 
saúde, no acompanhamento e avalia��o dos resultados, a programa��o contribui para conferir 
transparência na distribui��o dos recursos e deve estar norteada por alguns princípios e 
concep��es (PPI, 2002): 

A programa��o é um instrumento de organiza��o do sistema de saúde, que deve ser 
coerente com as estratégias de regionaliza��o definidas preliminarmente para o estado, 
visando a melhoria do acesso e da resolutividade da aten��o nos diversos níveis.  

Do ponto de vista operacional, cada eixo programático (Vigil�ncia Sanitária, Vigil�ncia 
Epidemiológica, Assistência, Investimentos, Recursos Humanos e Desenvolvimento Institucional, 
etc), apresenta especificidades e demanda instrumentos próprios. No entanto, a Comiss�o 
Bipartite de PPI pretende a integra��o das várias áreas de atenção à saúde, em coerência 
com o processo de planejamento global, considerando os planos de saúde e as diretrizes de 
regionaliza��o e conforme as possibilidades técnicas dos diversos municípios. Essa integra��o 
pode se dar no que diz respeito ao diagnóstico de saúde da popula��o e definição das 
prioridades da política de saúde em cada regi�o, como orientadores dos diversos eixos 
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programáticos; e à condução coordenada da programa��o dos mesmos, que permita uma vis�o 
articulada da programa��o no estado e seus municípios.  

A programa��o deve envolver a aloca��o de recursos federais, estaduais e 
municipais. O diagnóstico dos principais problemas deve orientar a defini��o das prioridades 
para cada regi�o do estado e conseqüente distribui��o dos recursos dos três níveis de governo. 
Esses critérios – epidemiológicos, sociais e econ�micos - s�o importantes para nortear, em 
especial, a programa��o de investimentos na organiza��o de redes funcionais de assistência. No 
que concerne à aloca��o dos recursos federais da assistência, é fundamental a ado��o de 
critérios explícitos e claros na distribui��o desses recursos entre os diversos municípios. Assim, o 
processo de programa��o inicia-se pelos recursos federais da assistência e, numa segunda 
etapa, a partir do levantamento dos principais pontos de estrangulamento do sistema que 
permanecem sem recursos, o gestor estadual dependendo da sua disponibilidade or�amentária e 
financeira definirá recursos para complementa��o das a��es necessárias em conformidade com 
as diretrizes gerais do sistema dado pela Agenda de Compromissos e Quadro de Metas e 
adequadas às especificidades, problemas e prioridades estaduais e locais.  

A programa��o será coordenada pelo gestor estadual, em estreita articula��o com os 
gestores municipais em todas as suas etapas em respeito ao princípio do comando único do 
sistema de saúde em cada esfera de governo. É bom lembrar que o escopo e detalhamento do 
processo de programa��o por unidade prestadora é de responsabilidade de cada município que 
contar�o com assessoria técnica da SES. 
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S�o objetivos gerais da PPI: 
 

01 – O avan�o na consolida��o do papel da Secretaria Estadual de Saúde, quanto à 
condu��o da política estadual de saúde, a regula��o do sistema estadual de saúde e a 
articula��o política e operacional com os gestores municipais, apoiando e assessorando-os no 
desempenho de suas fun��es. 

 
02 - O estabelecimento de processos e métodos democráticos em todas as etapas do 

processo de programa��o, garantindo que as diretrizes, objetivos e prioridades da política 
estadual de saúde e os par�metros de programa��o sejam discutidos com a efetiva participa��o 
dos gestores municipais, aprovados pelos Conselhos Estaduais e implementados em fóruns 
regionais e/ou nas macrorregi�es de negocia��o entre gestores. 

 
03 - A revers�o da lógica de aloca��o de recursos centrada nos interesses dos prestadores, 

pela lógica das necessidades de saúde da popula��o. A defini��o de tetos financeiros para o 
conjunto dos municípios do estado ter�o como base critérios claros, superando a lógica de meras 
proje��es sobre séries históricas de produ��o e “cotas” por prestador.  

 
04 – A operacionaliza��o do Plano Diretor de Regionaliza��o7 - PDR da Aten��o à Saúde 

na ado��o de par�metros, critérios e instrumentos para pactua��o e distribui��o dos recursos 
assistenciais e a ado��o de mecanismos que visem regular a oferta e a demanda de servi�os, 
organizar os fluxos e garantir o acesso às referências.  

 
05 – Defini��o do limite financeiro global para a assistência, de todos os municípios do 

estado, independente do tipo de habilita��o e da forma de repasse dos recursos. Esse limite deve 
ser composto por uma parcela voltada para o atendimento da popula��o do próprio município, 
acrescido da parcela de recursos correspondente à programa��o de referências de outros 
municípios e deduzida a previs�o de necessidade de encaminhamento da popula��o para outros 
municípios, pactuada em reuni�es entre os gestores. 

  
06 – A explicita��o do modelo de gest�o com a defini��o das responsabilidades sobre as 

diversas unidades assistenciais. Portanto, o percentual dos recursos financeiros sob gest�o do 
estado e o percentual sob gest�o do município, devem guardar coerência com as condi��es de 
habilita��o e qualifica��o. 

 
07 - A organiza��o e/ou aperfei�oamento, por todos os municípios, de núcleos próprios de 

Controle e Avalia��o, que transcendam o controle e aferi��o do atendimento à demanda 
espont�nea ou à revis�o de faturas, que permitam o acompanhamento e subsidiem com dados 
objetivos as futuras revis�es das metas pactuadas, através da revis�o da din�mica e fluxo das 
atividades de controle e avalia��o para garantir a eficiência dos servi�os prestados à popula��o a 
elabora��o de instrumentos de controle e avalia��o que compreendam: 

Defini��o de unidades “porta de entrada” do sistema municipal de saúde e de servi�os 
autorizadores tanto para servi�os públicos ou privados de maior complexidade localizados no 
próprio município como para procedimentos a serem realizados em outros municípios. Da mesma 

                                                
7 Plano Diretor de Regionaliza��o: www.saude.sc.gov.br 
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forma, os municípios pólo dever�o definir também os servi�os que receber�o e distribuir�o a 
demanda vinda de outros municípios entre as suas unidades prestadoras; 

Estabelecimento de critérios e fluxos para encaminhamento, baseados em protocolos de 
indica��o e priorizando o controle e regula��o prévios à realiza��o de procedimentos; 

Identifica��o de entraves técnicos e operacionais ao funcionamento do sistema; 

Supervis�o técnica sistemática de todas as unidades localizadas em seu território, avaliando 
a qualidade dos servi�os, apurando eventuais denúncias ou irregularidades e adotando ou 
sugerindo medidas corretivas; 

A Avalia��o e normaliza��o complementar quanto à qualidade da infra-estrutura e processo 
de produ��o dos servi�os, articulando com a Vigil�ncia Sanitária nos processos de vistoria e 
concess�o de alvarás, de forma a evitar a duplicidade de a��o.  

Defini��o e acompanhamento de indicadores de avalia��o da situação de saúde 
(morbidade, mortalidade), de processo (cobertura, concentra��o) e de impacto das a��es na 
saúde da popula��o.  

 
A PPI deve ser realizada anualmente, sendo baseada em par�metros físicos e financeiros e 

utilizando o instrumento eletr�nico desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Embora a PPI trate 
apenas da programa��o da assistência e n�o inclua as demais necessidades das secretarias de 
saúde, sua lógica deve considerar sempre a necessidade do munícipe. Assim, a programa��o 
será realizada a partir da descri��o e quantifica��o das a��es ou procedimentos necessários 
para aquela popula��o e identificando se ser�o realizados no município ou referenciados para 
outro. Os instrumentos que precedem a PPI anualmente s�o a agenda municipal de saúde e os 
indicadores pactuados entre os gestores. 

 

Proposta de organiza��o da Aten��o Ambulatorial 
(PPI/SC, 2002) 

 
Para a Assistência Ambulatorial, está proposta uma abertura programática que a diferencie 

em três níveis de complexidade: aten��o básica, assistência ambulatorial de média complexidade 
e de alta complexidade. Segundo o documento PPI/SC 2002, essa divis�o se justifica pelas 
especificidades de cada um desses níveis, no que diz respeito à: modelo de aten��o, 
organiza��o da rede, distribui��o de responsabilidades, dispers�o/concentra��o de servi�os, 
disponibilidade de acesso da popula��o e lógica de financiamento proposta. Consideram-se 
ent�o as seguintes áreas:  ATEN��O BÁSICA (PAB e PAB Ampliado), MÉDIA COMPLEXIDADE 
(Mínimo da Média e Média Complexidade 2 e Média Complexidade 3), ALTA COMPLEXIDADE 
(Ambulatorial e Assistência Hospitalar), devendo a programa��o ser elaborada mediante as 
diretrizes relacionadas a seguir: 

 
Atenção Básica 
 
‧ Deverá contemplar, no mínimo, as áreas programáticas: saúde da crian�a, saúde da 

mulher, saúde bucal, saúde mental, controle da hipertens�o arterial, controle do diabetes, 
controle da tuberculose e elimina��o da hanseníase. 
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‧ A programa��o será de base municipal e deverá quantificar as a��es do PAB e PABA de 
maneira a garantir cobertura para o munícipe dentro do município, sem referenciar para outro. 

 
 
B) Média Complexidade; 
 
   B.1.  Mínimo da Média: 
Deverá contemplar todos os grupos de procedimentos da tabela SIA-SUS que se referem ao 

mínimo da média complexidade (Anexo 3 da NOAS) e as interna��es nas clínicas básicas. 
A programa��o será de base municipal, quantificando-se os grupos de procedimentos e 

interna��es que o munícipe necessita, explicitando se ser�o realizados no município ou 
referenciados para outro. 

Cada município poderá utilizar-se de apenas um município de referência. 
 
   B.2. MC2 e MC3: 
Deverá contemplar todos grupos da tabela SIA-SUS que se referem a MC2 e MC3. 
A programa��o será de base municipal, com a quantifica��o dos grupos que o munícipe 

necessita, explicitando se ser�o realizados no município ou referenciados para outro. 
A programa��o será baseada num valor físico multiplicado pelo valor dos procedimentos na 

tabela chegando-se a um valor financeiro. 
Cada município poderá utilizar-se de mais de um município de referência se necessário; 
Obs: Para grupos de procedimentos de maior complexidade, a programa��o poderá ser 

regional, identificando-se servi�os de referência e quantificando procedimentos para cada 
município.  

 
C) Alta Complexidade; Alta Complexidade Ambulatorial: 
A programa��o deverá ser de base macrorregional, identificando-se servi�os de referência e 

quantificando os procedimentos para cada município que vai se utilizar deles. 
A programa��o será baseada num valor físico multiplicado pelo valor dos procedimentos na 

tabela, chega-se a um valor financeiro. 
 
 
 

Proposta de organização da Assistência Hospitalar 
 
 
Em Santa Catarina foram identificados uma série de nós críticos na organiza��o da rede 

assistencial local, com um grande número de estabelecimentos hospitalares de pequeno porte e 
baixa resolutividade em geral localizados em municípios pequenos e uma alta concentra��o de 
hospitais públicos de propriedade estadual localizados na Capital do Estado. A nova proposta da 
SES/SC apresenta uma classifica��o de hospitais, aprovada no Conselho Estadual de Saúde em 
Agosto de 2000, que visa a ordena��o, hierarquiza��o e integra��o da rede hospitalar existente, 
aos processos de planejamento e programa��o da assistência hospitalar e dos investimentos 
necessários para a qualifica��o dos sistemas municipais em redes funcionais.  

Esta proposta identifica cada hospital em Santa Catarina segundo o tipo de atendimento por 
clínicas (clínicas básicas, geral e especializada); a abrangência territorial e populacional (local, 
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regional, macrorregional e estadual); e as áreas de referência (sistemas regulamentados, alta 
complexidade, ensino e pesquisa, transplantes). Ao final prop�e a reorganiza��o do Sistema de 
Assistência Hospitalar, buscando vocacionar o atendimento de acordo com as necessidades da 
popula��o. Está perfeitamente adequado aos requisitos da NOAS SUS 01/01, tendo sido útil para 
configura��o dos módulos assistenciais e da regionaliza��o definida no PDR. 

 

Orienta��es gerais para elabora��o da PPI  
(PPI/SC 2002) 

 
Tradicionalmente os par�metros de cobertura geram metas físicas e financeiras para os 

sistemas municipais de saúde, e estiveram classificados em fun��o do tamanho populacional, 
complexidade da rede instalada, que redunda em diferentes graus de abrangência, enfim, 
refletindo e cristalizando a conforma��o histórica do sistema de saúde. Os valores médios est�o 
associados aos procedimentos registrados no Sistema de Informa��es Ambulatorial – SIA e 
Hospitalar do SUS (AIH). O desejável seria a constru��o de par�metros baseados em padr�es ou 
protocolos consensuados de práticas sanitárias e clínicas nos municípios, partindo-se de projetos 
assistenciais específicos para a assistência a popula��es com perfis de risco e agravos 
singulares. Destas normas consensuadas se construiriam ent�o par�metros mais agregados que 
poderiam se prestar à análise da oferta de servi�os nas diversas regi�es. Esta se apresenta 
como uma possibilidade de revers�o do cálculo simplista com base no tamanho da popula��o 
geral, e construindo normas e padr�es assistenciais baseados em variáveis demográficas e 
epidemiológicas e em modelos que contribuam na previs�o dos impactos das a��es sanitárias 
empreendidas.  

Por outro lado a simples transposi��o de normas e protocolos seguidos em outros países 
mais desenvolvidos entra em conflito com a incapacidade da oferta gerada pela insuficiência de 
equipamentos especializados ou capacita��o da for�a de trabalho, quando n�o da mera 
inviabilidade de seu financiamento. 

As limita��es na constru��o de par�metros, percebidas pela SES/SC, associadas á 
inexperiência de pactua��o no estado determinaram a seguinte proposta: 

Que para as a��es e servi�os de saúde em que a procedência é conhecida como os do SIH, 
seja reservado uma parcela de recursos correspondentes a 0,6% de cobertura populacional, para 
aloca��o posterior ao processo de pactua��o entre os municípios, segundo avalia��o e critérios 
definidos pela CIB. 

Apoio da SES ao COSEMS na realiza��o da pesquisa de levantamento e análise da 
produ��o n�o registrada e da demanda reprimida na aten��o ambulatorial, para subsidiar 
projetos de capta��o de recursos e defini��o de prioridades na aloca��o dos recursos tanto 
federais, como estaduais ou municipais. Padr�es qualitativos também deveriam ser 
desenvolvidos, no que tange aos modelos técnico-assistenciais e organizacionais, pois diversas 
situa��es assistenciais n�o seriam diretamente comparáveis apenas pelo enfoque quantitativo.  

Reconhecendo o caráter processual da constru��o de par�metros assistenciais e visando 
contribuir na deflagra��o desse movimento e ao mesmo tempo, iniciar de imediato, o 
desenvolvimento da PPI 2002, um elenco de par�metros elaborado pela SES-SC, é apresentada 
nesse documento e pode ser encontrado no site da Secretaria Estadual da Saúde. A partir deste 
marco inicial, se prop�e seu contínuo aperfei�oamento e a realiza��o de estudos regionais para 
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sua adapta��o às diversas realidades do estado e atualiza��o da própria PPI. 

 

Par�metros para a aten��o ambulatorial 
 
A PPI é o instrumento orientador da aloca��o de recursos. Com a macroaloca��o proposta 

pela SES/SC, os recursos destinados á execu��o dos diferentes componentes da assistência s�o 
direcionados pela PPI, assumindo as diretrizes e prioridades coerentes com a Agenda e com o 
Plano Municipal de Saúde. 

A proposta apresenta também, no que diz respeito aos par�metros assistenciais, a inten��o 
de corrigir distor��es acumuladas ao longo do tempo e acarretadas pela concentra��o em 
grandes centros urbanos. Esta readequa��o deverá levar à homogeneiza��o gradual destes 
servi�os em todas as regi�es do estado, possibilitando a invers�o do modelo aloca��o de 
recursos financeiros e tecnológicos. É uma preocupa��o permanente a avalia��o crítica da série 
histórica ao reconhecer os riscos inerentes a esse referencial de manter a condi��o atual com as 
possíveis distor��es existentes, e por outro, de propor medidas de ajustes e mudan�as, a partir 
da experiência e vivência na gest�o da assistência da equipe técnica do estado e em especial, 
dos gestores municipais (PPI/SES, 2002).  

Os par�metros assistenciais para o estado de Santa Catarina est�o apresentados em 
consultas e servi�os, segundo o respectivo Bloco de Procedimentos por complexidade8 e a 
popula��o utilizada está de acordo com a estabelecida na Resolu��o IBGE n.� 7 de 15/08/2001. 

Na área da aten��o ambulatorial, esta de interesse imediato do município de Florianópolis 
em raz�o de sua modalidade de gest�o, os instrumentos de programa��o da assistência foram 
desenhados com uma estrutura interna que refletem as lógicas propostas de pactua��o e de 
defini��o dos limites financeiros municipais da assistência em blocos de procedimentos da 
Aten��o básica, de Média e de Alta Complexidade, subdivididos em elencos de procedimentos 
por grau de resolutividade. 

 
 
 
 

Método de Programa��o da Aten��o Básica 
(PPI/SC, 2002) 

 
 
O método está baseado em par�metros e metas assistenciais que permitir�o aos municípios 

estimar e alocar os recursos or�amentários que ainda se fa�am necessários ao cumprimento das 
metas assistenciais acordadas anteriormente. A lógica da programa��o da assistência, busca a 
maior integra��o e coerência possível entre os resultados esperados e os recursos SUS (de 
todos os níveis de governo) necessários e disponíveis para organiza��o da Aten��o Básica.  

Para a Programa��o da Aten��o Ambulatorial de Média Complexidade, s�o  fundamentais: 

                                                
8
 Bloco de procedimentos por complexidade é o conjunto de procedimentos composto por a��es de uma 
rede assistencial  crescentemente resolutiva, admitindo a incorpora��o tecnológica diferenciada e 
gradativa entre servi�os.  
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A defini��o conjunta pelo estado e municípios dos par�metros de programa��o para os 

diversos grupos e/ou subgrupos de procedimentos que podem considerar: (a) coberturas e 
concentra��es ideais segundo normas técnicas, consensos de especialistas e estudos de custo-
efetividade, quando existirem; (b) série histórica de produ��o no estado ou de outros estados e 
(c) metas pactuadas a serem cumpridas.  

 
A disponibilidade de cadastro atualizado de capacidade instalada e recursos humanos tanto 

nos município quanto na SES que possa subsidiar a avalia��o da possibilidade de oferta de 
servi�os nos vários municípios. Oportunamente a SES e os municípios devem identificar as 
necessidades de aten��o à saúde da popula��o de cada regi�o, considerando perfil 
epidemiológico, as especificidades das regi�es na defini��o de prioridades, para orientar a 
aloca��o de recursos limitados, nortear a aplica��o dos recursos do Teto Financeiro de 
Assistência do Estado e a busca de novos recursos.  

 
O Processo de programa��o pode ser realizado através de passos recomendados pelo 

documento (PPI/SC, 2002): 
Levantamento pelos municípios do potencial de produ��o dos servi�os públicos e 

privados contratados ou conveniados existentes no seu território para os grupos ou subgrupos de 
procedimentos de Média Complexidade reagrupados por complexidade. A defini��o do potencial 
de produ��o pode ser feita a partir da capacidade instalada física e de recursos humanos e de 
indicadores de rendimento ou produtividade de equipamentos e equipes profissionais.  

Com base em par�metros referenciais de concentra��o definidos e incorporados no 
instrumento eletr�nico, gera-se a “necessidade padr�o” de produ��o de servi�os para sua 
própria popula��o. Isto é, os par�metros de cobertura aplicados à popula��o de cada município 
geram para cada grupo de procedimentos de média complexidade uma necessidade com o 
respectivo valor financeiro, por município; 

Confrontando-se a necessidade de produ��o para sua própria popula��o e o potencial de 
produ��o dos servi�os disponíveis no seu território utilizando seja par�metros de rendimento ou 
as bandas ou ambos, é possível concluir pela necessidade de encaminhamentos (capacidade 
de oferta menor que a necessidade de seus munícipes) para outros municípios e/ou a 
possibilidade de oferta de procedimentos para outros municípios (capacidade de produ��o 
maior do que a necessidade de sua popula��o  ou do que a possibilidade de financiamento). 

Essa informa��o tem o objetivo de facilitar o processo de programa��o interna dos servi�os 
do município e o preenchimento da FPO (após a defini��o do teto financeiro municipal), bem 
como a pactua��o de referências com outros gestores municipais nas reuni�es regionais e/ou 
microrregionais. As referências devem ser programadas preferencialmente no município-sede do 
módulo assistencial ou pólo, evitando a pulveriza��o dos fluxos.  

As referências devem ser discutidas e negociadas em reuni�es regionais e/ou nas 
macrorregi�es com todos os municípios. A concord�ncia do gestor do município de referência em 
aceitar os encaminhamentos deve ser registrada e devem gerar o Termo de Compromisso de 
Garantia de Acesso onde deve constar a memória da pactua��o das referências intermunicipais. 
Todos os municípios envolvidos - os que encaminham e os que recebem pacientes - devem ter 
esse Termo para subsidiar a organiza��o do sistema de acompanhamento do fluxo de pacientes 
entre municípios e o processo de revis�o da programa��o. 
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A elabora��o da PPI 
 
Conforme já foi explicitado, a PPI deve guardar estreita coerência com os seus demais 

momentos e instrumentos, ou seja: o Plano Estadual e Municipal de Saúde  (quadrienal, 
2002/2005 ); as Agendas de Saúde Nacional, Estadual e Municipal  (a cada ano); o Quadro de 
Metas Municipal e Estadual  ( a cada ano ); o Plano Diretor de Regionaliza��o - PDR ; a  
Comissão Intergestores Bipartite (CIB) deve: aprovar a Agenda Estadual de Saúde para 2002, 
após  elabora��o do  PES 2002, até junho/2002 e indica��o de Agenda Nacional prevista para 
mar�o de 2002; aprovar o Plano Diretor de Regionalização - Desenho Inicial, com a explicita��o 
da divis�o territorial do estado em regi�es, microrregi�es e módulos assistenciais, em coerência 
com o disposto na NOAS; constituir equipes de trabalho bipartites (análise da rede existente - 
cadastro consolidado-, par�metros de cobertura e de rendimento, perfil de gastos em 2000,  para 
subsidiar a coordena��o do processo de PPI no estado. Discutir o documento “Organização e 
Programação da Assistência à Saúde"; elabora��o do Documento Estadual da PPI da 
Assistência à Saúde e submeter ao Conselho Estadual de Saúde o referido documento. 

 
Aos municípios, especificamente cabe: 

A defini��o da Agenda Municipal de Saúde e proposi��o do respectivo Quadro de Metas (já 
inserido na agenda); 

Apresentar em reuni�o microrregional ou do módulo assistencial, de uma proposta inicial de 
seu território contendo as metas físicas e financeiras da produ��o para o próximo período, 
considerando a produ��o 2000 e se possível 2001, a capacidade instalada já em opera��o e a 
capacidade potencial (com base no cadastro de estabelecimento e de profissionais). Essa 
proposta inicial será a base para defini��o de suas necessidades de acordo com os par�metros 
da CIB SC e a análise da possibilidade de aceitar referências de outros municípios.   

Após a defini��o, a reelabora��o da programa��o municipal contendo a proposta de metas 
físicas e financeiras de cada município; 

A pactua��o das metas físicas e financeiras a serem referenciadas dentro do módulo/ 
regi�o/ macrorregi�o, em Oficina de Trabalho específica visando resolu��o de casos ou conflitos 
pendentes; 

O estabelecimento de mecanismos e fluxos de encaminhamentos, verificando o 
cumprimento de metas e compromissos assumidos; 

Este processo tem continuidade através de estruturas da SES/SC e em último momento no 
Ministério da Saúde, seguindo o percurso ascendente planejado, obtendo-se sua consolida��o 
nacional. 
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4.1.3. A PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA 
 

4.1.3.1. Relembrando as Estratégias da Gestão 2002/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.1.3.2. Descrição dos Projetos que compõem as Estratégias da 

Gestão 
 

Os Projetos s�o trabalhos elaborados com responsabilidades de execu��o, 
considerando os recursos humanos, financeiros, materiais e de equipamentos, bem como as 
áreas envolvidas, necessárias ao seu desenvolvimento. É possível também descrever os 
resultados esperados, desde que sejam enunciadas as metas de cada projeto. Para facilitar 
a compreens�o da vincula��o de cada projeto às estratégias da gest�o apresentaremos a 
seguir uma listagem desta composi��o.  

Ao longo do processo de planejamento estratégico, alguns novos projetos foram 
incluídos, outros retirados e ainda outros suspensos, de modo que é necessário ter em vista 
que se trata de uma programa��o flexível e passível de reajustes, conforme já se comentou. 
Quanto a isto é importante lembrar que as prioridades eleitas para execu��o no ano 2003 
est�o contempladas nos quadros de programa��o, mas n�o se esgotam aí. 
Simultaneamente, em alguns casos, a programa��o poderá mencionar prazos até 2005, 
pois se sabe de antem�o que assumiram ou assumir�o atividades de rotina no decorrer de 
sua implanta��o. 

  

IImmpplleemmeennttaaççããoo  ddaa  AAtteennççããoo  àà  SSaaúúddee  ddee  ttooddooss  ooss  ggrruuppooss  

ppooppuullaacciioonnaaiiss;;  

CCrriiaaççããoo  ddee  SSiisstteemmaa  ddee  VViiggiillâânncciiaa  àà  SSaaúúddee;;  

MMooddeerrnniizzaaççããoo  ddaa  EEssttrruuttuurraa  GGeerreenncciiaall  ddaa  SSMMSS;;  

DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddaa  PPoollííttiiccaa  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss;;  

CCoonnssoolliiddaaççããoo  ddoo  CCoonnttrroollee  SSoocciiaall;;  

FFoorrttaalleecciimmeennttoo  ddaass  aaççõõeess  ee  ddaa  rreellaaççããoo  iinntteerrsseettoorriiaall  iinntteerrnnaass  ee  

eexxtteerrnnaass  àà  SSMMSS.. 
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PROJETOS QUE COMPÕEM AS ESTRATÉGIAS DA GESTÃO 
 

 

I. Implementação da Atenção à Saúde a todos os Grupos Populacionais 

    Amplia��o da Aten��o à Saúde 

    Reorienta��o do Modelo de Aten��o à Saúde 

    Atualiza��o do Diagnóstico Epidemiológico e Sócio-Demográfico 

 

2. Criação do Sistema de Vigilância da Saúde 

     Cria��o da Vigil�ncia da  Saúde 

 

3. Modernização da Estrutura Gerencial da SMS 

     Reorienta��o do Modelo Gerencial Descentralizado 

     Implementa��o das Regionais de Saúde no Município 

    Atualiza��o de Informa��es segundo Agrega��o Territorial 

     Implementa��o da Divis�o de Informa��o e Avalia��o 

     Implanta��o da divis�o de Programa��o e Normatiza��o 

     Implanta��o da Divis�o de Auditoria 

    Desenvolvimento e Implanta��o d o Programa de Informatiza��o Integrada 

 Desenvolvimento e Implanta��o do Sistema de Acompanhamento e Avalia��o   
(qualidade no atendimento) 

 Consolida��o da Proposta Executiva Estratégica derivada da Modelagem de 
Processo 

    Cria��o de Estrutura Administrativo-financeira na Rede de Servi�os 

    Revis�o e Implanta��o de Nova Estrutura Organizacional da SMS 

 

4. Consolidação do Controle Social 

      Fortalecimento dos Conselhos de Saúde (CMS e CLS) 

 

5. Fortalecimento de Relações Intersetoriais 

     Cria��o de Fórum Sistemático Inter-Setorial 

 

6. Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos 

     Comunica��o e Marketing Interno / Externo 

     Administra��o de Recursos Humanos 
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Na seqüência do Planejamento estratégico, os Planos de A��o de cada projeto 
dever�o ser elaborados. Conforme já explicitado, os primeiros planos de a��o dizem 
respeito aos projetos considerados prioritários para 2003. Lembrando as prioridades 2003: 

 
O acompanhamento sistemático da saúde de idosos (idade superior a 60 anos). 
 
O acompanhamento sistemático das doenças crônicas mais incidentes, como a 

hipertensão e a diabetes; 
 
A organização de um programa de saúde mental, incluindo ações de vigilância do 

abuso de medicamentos controlados; 
 
A ampliação da vigilância da saúde da mulher, incluindo o problema da violência, 

do planejamento familiar, das doenças sexualmente transmitidas e com detecção 
precoce e controle do câncer ginecológico; 

 
A proposição de articulação intersetorial para prevenção de acidentes de trânsito 

e controle da violência urbana; 
 
Os Planos de A��o descrevem os desdobramentos dos Projetos em a��es concretas, 

que ajudam a prever necessidades para a execu��o deste. Existem vários modelos de 
planilhas para elabora��o de um Plano de A��o, algumas t�o detalhadas que podem conter 
uma programa��o física (de recursos materiais e humanos necessários) ou mesmo chegar a 
ponto de incluir alguma estimativa de custo, precursora da programa��o or�amentária. 
Adotaremos uma planilha adaptada do formato de 5W1H, ou seja, definindo O Quê, Como, 
Por Que, Quem, Quando e Onde para cada uma das a��es definidas no plano. 

Os Planos de A��o apresentados a seguir foram detalhados em formulário próprio 
(CAP), informatizados, e posteriormente servir�o para nortear a execu��o e 
acompanhamento. 
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