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1. APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Florianópolis, ciente de seu compromisso com a 

formação profissional para o SUS, têm ampliado e qualificado a integração ensino e serviço nos 

últimos anos, bem como avançado significativamente na institucionalização da Educação 

Permanente em Saúde (EPS). 

Focada em sua identidade institucional, a SMS assumiu a necessidade da promoção do 

crescimento e desenvolvimento do trabalhador como uma estratégia de trabalho, mostrando assim 

sua preocupação com a valorização do trabalhador. Desta forma, entende-se que a instituição deve 

ser não só um espaço de produção de bens e serviços de saúde para os usuários, mas também 

espaço de construções de saberes e de valorização do potencial criativo dos seus trabalhadores.  

Como reflexo disso, a rede municipal de saúde de Florianópolis recebe cerca de 2000 

estudantes por semestre para a realização de diversos tipos de práticas educativas de diversas 

Instituições de Ensino, instituiu seus próprios Programas de Residência Médica em Medicina de 

Família e Comunidade e em Medicina de Urgência e Emergência e mantém parceria com instituições 

de ensino no desenvolvimento de Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Já 

o fomento à EPS tem acontecido desde a publicação da Política Municipal de Educação Permanente 

em Saúde, em 2011, com a legitimação de espaços, o desenvolvimento de planos de capacitações 

contextualizados, a realização de cerca de 250 cursos livres de capacitação profissional por ano, a 

instituição de uma publicação científica própria (Revista de Saúde Pública de Florianópolis), entre 

diversas outras ações que visam à transformação das práticas em saúde e à qualificação dos serviços. 

Pelo exposto e, ainda, refletindo uma iniciativa inovadora e um desejo reincidente dos 

trabalhadores de nossa rede municipal de saúde, criou-se a Escola de Governo intitulada Escola de 

Saúde Pública de Florianópolis, por meio do decreto nº 16.092, de 29 de abril de 2016, publicado no 

Diário Oficial do Município de Florianópolis em 02 de maio de 2016. A criação da Escola surge na 

perspectiva da legitimação das atividades em curso relacionadas à educação permanente em saúde 

na Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, em desenvolvimento de forma crescente, bem 

como no avanço responsável de tais ações, com sustentabilidade na construção e produção de 

conhecimentos, na formação e qualificação das práticas e, principalmente, no aprimoramento das 

práticas de atenção à saúde e de gestão no SUS. 

Comumente as escolas de governo se particularizam por se dedicarem à formação e 

qualificação do servidor público e/ou acesso de integrantes de carreira pública. Constituem espaços 

não só para formar e capacitar os servidores, mas também para veicular as inovações teóricas, 

técnicas e metodológicas necessárias ao enfrentamento dos desafios no setor público, sem se 

descuidar do propósito de incentivar a consciência crítica, a postura reflexiva, a promoção do debate 

virtuoso sobre concepções acerca dos desafios da agenda governamental e o compromisso ético 

requeridos aos profissionais que atuam nos serviços públicos. 

Assim, elaborou-se este Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Escola de Saúde 

Pública de Florianópolis (ESP-Floripa), relativo ao período 2016-2020, consolidando um conjunto de 

informações que expressam a identidade, organização, estrutura e gestão da Escola; o papel que 

desempenha no cumprimento de sua missão de formar e capacitar trabalhadores do SUS de 
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Florianópolis e região; bem como a projeção das ações que deverão ser implementadas para 

aperfeiçoar e ampliar sua capacidade e potencialidade institucional. 

Por fim, este PDI foi concebido de forma participativa com os diversos atores envolvidos nos 

processos de educação permanente em saúde, com pleno envolvimento das distintas áreas da 

Escola, e validado por seu corpo dirigente, refletindo o modelo de gestão participativa vigente. 

Consiste em um instrumento orientador do desenvolvimento das ações da Escola, no período a que 

se refere, em coerência e articulação com as demais ações desenvolvidas no âmbito da Secretaria 

Municipal de Saúde de Florianópolis, e subsidia o processo de avaliação da Escola para fins de oferta 

de cursos de pós-graduação lato sensu e cursos livres. 
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2. PERFIL INSTITUCIONAL  

 

2.1 Identificação da Mantenedora 

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis (Fundo Municipal de Saúde) 

Descrição da Mantenedora: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/  

CNPJ: 08.935.681/0001-91 

Endereço: Professor Henrique da Silva Fontes, 6100 - Trindade 

Florianópolis/SC - CEP: 88036-7000 

Fone: (48) 3239-1505 

Dirigente da Mantenedora: Carlos Alberto Justo da Silva  

http://lattes.cnpq.br/7862867024978743 

RG: 1.053.737       CPF: 200.289.629-15 

Email: gabinetesmsfpolis@gmail.com  

 

2.2 Identificação da Mantida 

Escola de Saúde Pública de Florianópolis (http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/) 

CNPJ: 08.935.681/0001-91 

Endereço: Professor Henrique da Silva Fontes, 6100 - Trindade 

Florianópolis/SC - CEP: 88036-7000 

Fone: (48) 3239-1593 

Dirigente da Mantida: Evelyn Cremonese 

http://lattes.cnpq.br/2431620516640219  

RG: 205.096.165    CPF: 153.210.948-29 

Email: espfloripa@gmail.com  

 

2.3 Missão 

Desenvolver políticas e ações de ensino, pesquisa e extensão no campo da saúde, com 

inovação e sustentabilidade, para a construção e produção de conhecimentos, formação e 

qualificação das práticas, integrando ensino-serviço-comunidade e buscando o aprimoramento da 

atenção e da gestão no SUS. 

 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/
http://lattes.cnpq.br/7862867024978743
mailto:gabinetesmsfpolis@gmail.com
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/
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2.4 Visão 

Ser uma Escola de Saúde Pública reconhecida por sua excelência no ensino, pesquisa e 

extensão, contribuindo para a produção do conhecimento, qualificação das práticas e o 

fortalecimento do SUS. 

 

2.5 Valores 

 Comprometimento com o SUS;  

 Diálogo, cooperação e integração;  

 Compromisso com a qualidade;  

 Respeito e Ética; 

 Gestão compartilhada; 

 Democratização do conhecimento. 

 

2.6 Áreas de Atuação 

 Ensino de pós-graduação na área de saúde, incluindo a modalidade de Residência em 

Saúde; 

 Cursos livres por meio da educação continuada e permanente para profissionais de 

qualquer escolaridade inseridos no Sistema Único de Saúde; 

 Pesquisa, desenvolvimento e inovação no âmbito científico e tecnológico em saúde; 

 Cursos de extensão, articulados ao planejamento das Unidades de Saúde, dos 

Conselhos Locais de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. 

 

2.7 Objetivos 

2.7.1 Objetivo Geral 

Promover a formação, o desenvolvimento e o aprimoramento de recursos humanos em 

saúde, por meio de políticas e ações em ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva da educação 

permanente em saúde, contribuindo para a qualidade da atenção e da gestão no SUS, no âmbito do 

município de Florianópolis e região. 

 

2.7.2 Objetivos Específicos 

OBJETIVO 1: Implantar programas e cursos de educação superior em nível de pós-graduação em 

áreas estratégicas para o desenvolvimento institucional e socioeconômico da saúde pública, da 

ciência e da tecnologia no âmbito do município de Florianópolis e região. 



 

11 
 

OBJETIVO 2: Implantar programas e cursos de educação a distância em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento institucional e sócio- econômico da saúde pública, da ciência e da tecnologia no 

âmbito do município de Florianópolis e região. 

OBJETIVO 3: Fomentar o desenvolvimento de cursos livres (eventos de educação internos e/ou 

externos), baseados na identificação e demandas das necessidades, para o aperfeiçoamento dos 

trabalhadores em saúde em áreas estratégicas para o desenvolvimento institucional e da saúde 

pública, da ciência e da tecnologia no âmbito do município de Florianópolis e região. 

OBJETIVO 4: Implantar programas, projetos e atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, 

conforme linhas prioritárias de pesquisa da rede municipal de saúde de Florianópolis. 

OBJETIVO 5: Desenvolver extensão por meio de atividades de consultoria e assessoria no SUS. 

OBJETIVO 6: Desenvolver extensão por meio de atividades de educação popular em saúde, com 

vistas a melhoria dos indicadores de saúde e alinhadas ao planejamento das unidades de saúde e 

Conselhos de Saúde. 

OBJETIVO 7: Estabelecer cooperação técnica com instituições na área da saúde e da educação em 

saúde para o desenvolvimento das atividades planejadas. 

OBJETIVO 8: Prover infraestrutura física, tecnológica e logística para as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão 

OBJETIVO 9: Divulgar as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no âmbito da Escola de 

Saúde Pública de Florianópolis. 

OBJETIVO 10: Desenvolver métodos, estratégias, instrumentos e recursos tecnológicos para apoio à 

gestão dos processos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na Escola de Saúde Pública de 

Florianópolis. 

 

2.8 Público-alvo 

O público-alvo da ESP-FLORIPA são servidores públicos e/ou aspirantes à carreira pública, 

atuantes no sistema público de saúde do município de Florianópolis e região. Apenas no quadro da 

secretaria municipal de saúde de Florianópolis são cerca de 2500 trabalhadores beneficiados. 

Levando em conta os aspectos comuns e as diferentes competências demandadas no 

exercício dos papéis profissionais que constituem o fazer da saúde pública, destacam-se 

agrupamentos para os quais a ESP-Floripa desenvolve suas linhas principais de atuação: 

 Trabalhadores atuantes nas práticas de atenção do SUS; 

 Trabalhadores atuantes nas práticas de vigilância em saúde do SUS; 

 Trabalhadores atuantes nas práticas de gestão do SUS; 

 Controle Social (comunidade e estudantes de instituições de ensino parceiras). 
 

2.9 Formas de ingresso 

O ingresso nos Cursos ofertados pela Escola de Saúde Pública de Florianópolis em nível de 

pós-graduação lato sensu, realizar-se-á através de seleção pública, por meio de edital. Os pré-
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requisitos, a política de cotas e as exigências mínimas legais serão previamente estabelecidas em 

edital próprio para cada curso, de acordo com a legislação em vigor. 

Para o ingresso em cursos livres oferecidos pela Escola, serão divulgados amplamente os 

critérios de seleção, priorizando o plano municipal de educação permanente, local de atuação, 

função e cargo dos trabalhadores e estimulando sua progressão funcional. 

 

2.10 Perfil do Egresso 

Embora exista uma ampla diversidade de áreas profissionais e mesmo diferentes níveis e 

modalidades de ensino ofertados pela Escola de Saúde Pública de Florianópolis, alguns aspectos 

referentes ao perfil de egressos são comuns. Isso se deve à forte implicação com processos de 

formação comprometidos com a qualificação do sistema público de saúde, nos aspectos 

relacionados à atenção e gestão do SUS.  

Assim, destacam-se algumas características relevantes ao perfil de egressos, como 

capacidade de formulação crítica e problematizadora; condições para desenvolver o trabalho em 

equipe multiprofissional, de modo a considerar as singularidades dos usuários e das populações; 

dinamismo e responsabilidade, alinhados com o compromisso ético e social necessário ao trabalho 

na saúde pública. 
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2.11 Indicadores e Metas 

Quadro 1 - Indicadores e metas 

OBJETIVOS AÇÃO INDICADOR 
METAS 

2016 2017 2018 2019 2020 

OBJETIVO 1: Implantar programas e 
cursos de educação superior em nível 
de pós-graduação em áreas 
estratégicas para o desenvolvimento 
institucional e sócio- econômico da 
saúde pública, da ciência e da 
tecnologia no âmbito do município de 
Florianópolis e região. 

Ofertar Programa de Residência Médica 
próprio em Medicina de Família e 
Comunidade 

Número de turmas de 16 residentes por ano 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 
1 

Ofertar, em parceria com a UDESC, o 
Programa de Residência Multiprofissional 
em Saúde da Família 

Número de turmas de 44 residentes por ano 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 
1 

Ofertar, em parceria com a UFSC, o 
Programa de Residência Multiprofissional 
em Saúde da Família 

Número de turmas de 13 residentes por ano 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 
1 

Criar o próprio Programa de Especialização 
Multiprofissional em Saúde da Família – 
modalidade residência 

Número de turmas de 16 residentes por ano 0 
1 

Não 
alcançada 

1 
Não 

alcançada 

1 
Não 

alcançada 
1 

Justificativas: Não foi possível criar Programa de Especialização Multiprofissional em Saúde da Família próprio da SMS em função do não credenciamento do Programa pela Comissão Nacional de Residências 
Uni e Multiprofissionais em Saúde. Destaca-se que, anualmente, a Secretaria Municipal de Saúde vem cadastrando sua proposta de curso junto à referida Comissão, aguardando sua aprovação. 

OBJETIVO 2: Implantar programas e 
cursos de educação a distância em 
áreas estratégicas para o 
desenvolvimento institucional e sócio- 
econômico da saúde pública, da 
ciência e da tecnologia no âmbito do 
município de Florianópolis e região. 

Ofertar e/ou divulgar cursos de educação a 
distância gratuitos de instituições públicas 
(Ministério da Saúde, Fiocruz, Telelab, etc) 

Número de Cursos ofertados e/ou divulgados 
10 

Alcançada 
15 

Alcançada 
15 

Alcançada 

20 
Em 

andamento 
20 

Ofertar cursos de educação a distância em 
parceria com o Núcleo Telessaúde de Santa 
Catarina 

Número de Cursos ofertados em parceria com o 
Núcleo Telessaúde de Santa Catarina 

1 
Alcançada 

2 
Alcançada 

3 
Alcançada 

3 
Em 

andamento 
3 

Ofertar cursos de educação a distância 
próprios, conforme identificação de 
demandas e necessidades 

Número de cursos ofertados 0 
1 

Não 
alcançada 

1 
Não 

alcançada 

2 
Em 

andamento 
2 

Justificativas: Não foi possível firmar a parceria com a área técnica de saúde mental para a oferta do curso à distância previamente planejado. 

OBJETIVO 3: Fomentar o 
desenvolvimento de cursos livres 
(eventos de educação internos e/ou 
externos), baseados na identificação e 
demandas das necessidades, para o 
aperfeiçoamento dos trabalhadores 
em saúde em áreas estratégicas para 
o desenvolvimento institucional e da 
saúde pública, da ciência e da 
tecnologia no âmbito do município de 
Florianópolis e região. 

Desenvolver cursos livres conforme 
avaliação das necessidades e demandas da 
atenção primária à saúde no âmbito da 
rede municipal de saúde de Florianópolis 
(CAMPOS*) 

Número de cursos livres realizados da atenção 
primária à saúde 

3 
Alcançada 

4 
Alcançada 

4 
Alcançada 

5 
Em 

andamento 
5 

Desenvolver cursos livres conforme 
avaliação das necessidades e demandas da 
média e alta complexidade no âmbito da 
rede municipal de saúde de Florianópolis 
(CAMPOS*) 

Número de cursos livres realizados da média e alta 
complexidade 

3 
Alcançada 

4 
Alcançada 

4 
Alcançada 

5 
Em 

andamento 
5 

Desenvolver cursos livres conforme 
avaliação das necessidades e demandas da 
gestão em saúde pública (CAMPOS*) 

Número de cursos livres realizados da gestão 
2 

Alcançada 
2 

Alcançada 
2 

Alcançada 

2 
Em 

andamento 
2 



 

14 
 

Desenvolver cursos livres conforme 
avaliação das necessidades e demandas da 
vigilância em saúde (CAMPOS*) 

Número de cursos livres realizados da vigilância em 
saúde 

3 
Alcançada 

4 
Alcançada 

4 
Alcançada 

5 
Em 

andamento 
5 

Desenvolver cursos livres conforme 
avaliação das necessidades e demandas 
dos núcleos de categoria profissional 
(NÚCLEOS*) 

Número de cursos livres realizados dos núcleos de 
categorias profissionais 

10 
Alcançada 

10 
Alcançada 

10 
Alcançada 

10 
Em 

andamento 
10 

Desenvolver cursos livres conforme 
avaliação das necessidades e demandas 
das unidades locais de saúde e de seu 
planejamento local (BASES*) 

Número de cursos livres realizados das unidades 
locais de saúde 

10 
Alcançada 

10 
Alcançada 

10 
Alcançada 

10 
Em 

andamento 
10 

Justificativas: 

OBJETIVO 4: Implantar programas, 
projetos e atividades de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico, 
conforme linhas prioritárias de 
pesquisa da rede municipal de saúde 
de Florianópolis. 

Realizar oficina para estabelecimento das 
linhas prioritárias de pesquisa da SMS, 
renovadas a cada 2 anos 

Número de oficinas para priorização das linhas de 
pesquisa realizadas 

1 
Alcançada 

0 
1 

Não 
alcançada 

0 1 

Desenvolver e apoiar o desenvolvimento 
de pesquisas na SMS 

Número de pesquisas desenvolvidas 
10 

Alcançada 
15 

Alcançada 
20 

Alcançada 

25 
Em 

andamento 
30 

Justificativas: Não foi possível realizar a oficina de priorização das linhas de pesquisa prevista para 2018, em função das articulações locais. 

OBJETIVO 5: Desenvolver extensão 
por meio de atividades de consultoria 
e assessoria no SUS 

Realizar assessoria e/ou consultorias 
técnicas em Atenção, Gestão, Ensino, 
Pesquisa e Extensão em Saúde, conforme 
necessidade e/ou demanda 

Número de assessorias e/ou consultorias a órgãos 
externos realizadas 

5 
Não 

alcançada 

5 
Não 

alcançada 

5 
Não 

alcançada 

5 
Em 

andamento 
5 

Justificativas: Não foi possível firmar parcerias para o desenvolvimento das atividades de consultoria e assessoria no SUS, previstas inicialmente, por falta de demanda. 

OBJETIVO 6: Desenvolver extensão 
por meio de atividades de educação 
popular em saúde, com vistas a 
melhoria dos indicadores de saúde e 
alinhadas ao planejamento das 
unidades de saúde e Conselhos de 

Saúde. 

Realizar a educação permanente de 
conselheiros de saúde 

Número de cursos ofertados aos conselheiros de 
saúde 

1 
Alcançada 

1 
Alcançada 

1 
Alcançada 

1 
Em 

andamento 
1 

Ofertar cursos de educação popular em 
saúde à comunidade, conforme 
necessidade e demanda 

Número de cursos ofertados à comunidade 
10 

Alcançada 
20 

Alcançada 
30 

Alcançada 

30 
Em 

andamento 
30 

Justificativas: 

OBJETIVO 7: Estabelecer cooperação 
técnica com instituições na área da 
saúde e da educação em saúde para o 
desenvolvimento das atividades 
planejadas. 

Firmar convênios e/ou termos de 
cooperação técnica com instituições da 
área da saúde e/ou educação para o 
desenvolvimento das ações planejadas 

Número de convênios e/ou termos de cooperação 
técnica firmados 

4 
Alcançada 

5 
Alcançada 

5 
Alcançada 

6 
Em 

andamento 
1 

Justificativas: Alteração da meta para o ano de 2020, buscando atender às orientações do Ministério da Saúde e Ministério da Educação, os quais estimulam os Contratos Organizativos de Ação Pública de 
Ensino-Saúde (COAPES). 

OBJETIVO 8: Prover infraestrutura 
física, tecnológica e logística para as 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão 

Implantar um sistema de gestão acadêmica Sistema implantado e/ou atualizado 0 
1 

Não 
alcançada 

1 
Não 

alcançada 

1 
Em 

andamento 
1 

Equipar auditórios e salas com itens 
adequados aos processos de ensino-
aprendizagem 

Número de auditório e/ou salas equipados 
adequadamente 

10 
Alcançada 

10 
Alcançada 

15 
Alcançada 

15 
Em 

andamento 
20 
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Construir prédio próprio da Escola de 
Saúde Pública de Florianópolis  

Prédio construído 0 0 
1 

Não 
alcançada 

0 0 

Justificativas: Não foi possível implantar um sistema de gestão acadêmica e construir um prédio próprio para a Escola por dificuldades operacionais internas. 

OBJETIVO 9: Divulgar as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão 
realizadas no âmbito da Escola de 
Saúde Pública de Florianópolis. 

Manter publicação anual da Revista de 
Saúde Pública de Florianópolis 

Número de edições  
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 

1 
Não 

alcançada 

1 
Em 

andamento 
1 

Manter site próprio com dados atualizados 
de ensino, pesquisa e extensão em 
desenvolvimento no âmbito da Escola de 
Saúde Pública de Florianópolis. 

Número de atualizações do site 
20 

Alcançada 
20 

Alcançada 
20 

Alcançada 

20 
Em 

andamento 
20 

Produzir material de divulgação das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão 
realizadas no âmbito da Escola de Saúde 
Pública de Florianópolis. 

Número de materiais produzidos  
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 

2 
Em 

andamento 
2 

Justificativas: 

OBJETIVO 10: Desenvolver métodos, 
estratégias, instrumentos e recursos 
tecnológicos para apoio à gestão dos 
processos de ensino, pesquisa e 
extensão desenvolvidas na Escola de 
Saúde Pública de Florianópolis. 

Desenvolver e/ou atualizar Manual de 
Gestão das Residências 

Número de Manuais produzidos e/ou atualizados 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 
1 

Desenvolver e/ou atualizar Manual de 
Integração Ensino-Serviço 

Número de Manuais produzidos e/ou atualizados 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 

1 
Em 

andamento 
1 

Desenvolver e/ou atualizar Manual de 
Orientação ao desenvolvimento de 
pesquisas na rede municipal de saúde de 
Florianópolis  

Número de Manuais produzidos e/ou atualizados 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 
1 

Alcançada 

1 
Em 

andamento 
1 

Criar e/ou atualizar Ambiente Virtual de 
Aprendizagem como apoio às atividades de 
ensino, especialmente nas residências 

Número de cursos utilizando o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

1 
Alcançada 

2 
Alcançada 

2 
Alcançada 

3 
Alcançada 

3 

Justificativas: 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

3.1 Histórico da formação da Escola de Saúde Pública de Florianópolis 

As preocupações com a educação permanente são históricas na Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) e a parceria com o Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) marca todo o seu desenvolvimento. Na década de 80, já existiam as primeiras 

iniciativas de estágio, ainda extracurriculares, para os acadêmicos de diferentes áreas de saúde nas 

unidades de saúde da SMS. Na década de 90, acolhendo as iniciativas do GERUS (Treinamento para 

Gerentes) e do Planejamento Ascendente/Territorialização em Saúde, ambos apoiados pela 

Organização Pan-America da Saúde (OPAS), os técnicos da SMS desenvolveram uma metodologia 

que integrava essas duas formulações, conferindo-lhes um caráter mais prático e voltado para a 

realidade local. Este planejamento foi realizado em toda a rede de saúde municipal com participação 

de todos os técnicos do nível central e do nível local, tendo adquirido um caráter permanente desde 

então. Essa iniciativa em conjunto com a parceria com a UFSC constituiu a base para o 

desenvolvimento da atenção primária à saúde no município. Posteriormente, políticas de valorização 

profissional tornaram o trabalho na SMS mais atrativo tanto do ponto de vista técnico como salarial, 

tendo como resultado um corpo técnico muito qualificado em suas diferentes áreas. 

As discussões sobre Educação Permanente em Saúde (EPS) na rede municipal de saúde de 

Florianópolis surgiram, claramente, como resultado do Plano Municipal de Saúde e da Programação 

Anual de Saúde desenvolvidos coletivamente e de forma ascendente no ano de 2010. Dentre os 

objetivos elencados, ficou estabelecido o de criar a Política Municipal de Educação Permanente em 

Saúde (PMEPS) da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis (SMS). A fim de garantir a 

execução deste objetivo, definiram-se lideranças para realizar as articulações necessárias para o 

desenvolvimento da EPS com metas e prazos estabelecidos. Como meta, estava criar a PMEPS da 

SMS e, como primeira ação, a criação de um Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS).  

Em agosto de 2010, por meio da Portaria SS/GAB 037, instituiu-se o NEPS, responsável pela 

condução do processo relacionado ao desenvolvimento da EPS e à criação da PMEPS. O 

estabelecimento do NEPS foi importante para que a responsabilidade não ficasse a cargo 

exclusivamente de um único indivíduo, o que poderia configurar uma ação centralizada política e 

administrativamente, permitindo, desta forma, discussões amplas, construção coletiva e 

responsabilidade compartilhada. Realizou-se, inicialmente, uma análise situacional das ações 

desenvolvidas no município e fluxos existentes, aprofundando-se em estudos na legislação vigente e 

na literatura da área. A partir disso, desenvolveu-se uma minuta da PMEPS que foi discutida por 

todos os coordenadores de unidades de saúde e amplamente divulgada a todos trabalhadores, que 

puderam contribuir por meio de consulta pública pelo site oficial da SMS durante um período de 2 

meses. Todas as sugestões foram analisadas e atendidas. Como resultado final dessa construção 

coletiva, em outubro de 2011, foi publicada a Portaria SS/GAB nº 41, que aprovou a Política 

Municipal de Educação Permanente em Saúde. Disponível em: 

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/06_10_2014_15.21.05.c0a18df455385ff8a5f538ca

9f55ae71.pdf  

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/06_10_2014_15.21.05.c0a18df455385ff8a5f538ca9f55ae71.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/06_10_2014_15.21.05.c0a18df455385ff8a5f538ca9f55ae71.pdf
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A partir da publicação da PMEPS, houve respaldo institucional para que diferentes ações e 

espaços já instituídos, como reuniões de categorias, reuniões de equipe e câmaras técnicas da SMS 

de Florianópolis, fossem legitimados como espaços de educação permanente, potencializando essas 

ações no município. Concomitantemente, seguiu a oferta de cursos livres para o desenvolvimento 

dos trabalhadores pela SMS, próprios ou em parceria com outras instituições, como a Secretaria 

Estadual de Saúde e Universidade Federal de Santa Catarina.  

No processo, em dezembro de 2013 a EPS passou a ter uma maior visibilidade institucional, 

com a criação do Setor de Educação em Saúde, pela Portaria SS/GAB 95/2013, vinculado diretamente 

à Assessoria em Gestão de Pessoas. O Setor de Educação em Saúde tinha como objetivo fomentar, 

planejar, ordenar e implementar ações de educação em saúde na rede municipal de saúde de 

Florianópolis, em consonância com a Política Municipal de Educação Permanente em Saúde. O NEPS 

passou a ficar vinculado a este Setor, com o objetivo de assessorar tecnicamente as discussões e 

deliberações neste âmbito.  

Pelo exposto, percebe-se um movimento crescente de expansão da EPS na rede municipal 

de saúde de Florianópolis, congruente com um cenário nacional de implementação do SUS, em que 

novas demandas na formação de profissionais para saúde têm sido apresentadas nos últimos anos. 

Esta diversidade de demanda na formação profissional nem sempre é contemplada na oferta de 

cursos oferecidos por instituições tradicionais de ensino, com propostas e docentes muitas vezes 

desarticulados com a realidade dos serviços de saúde, e, por isso, cada vez mais, tem se fomentado 

no âmbito da SMS o desenvolvimento de planos de formação próprios, alinhados com o diagnóstico 

de nossas necessidades. Neste movimento, percebeu-se um imenso corpo de trabalhadores com 

competências e expertise acadêmicas nas mais diversas áreas do campo da saúde, habilitados em 

atuarem como docentes de seus pares quando necessário. A partir disso, criou-se um Banco de 

Competências, que se trata de uma ferramenta de gestão que busca identificar, sistematizar e 

cadastrar o perfil dos trabalhadores da SMS de Florianópolis, para valorizar e reconhecer suas 

competências do trabalhador da SMS propiciando a troca de saberes e o desenvolvimento da 

educação permanente em saúde. Disponível em: 

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/index.php?cms=banco+de+competencias&menu=8.  

Além disso, historicamente a SMS de Florianópolis tem contribuído para a formação e 

ordenação de recursos humanos para o SUS, sendo campo de ensino e pesquisa para diversos cursos 

na área da saúde. Como destaque, um grande avanço na perspectiva do SUS como Escola ocorreu em 

2014 com a criação do próprio Programa de Residência Médica em Medicina de Família e 

Comunidade, autorizado pela Comissão Nacional de Residência Médica (instância conjunta do 

Ministério da Saúde e Ministério da Educação), por meio do parecer SISCNRM Nº 171/2014, com 

objetivo de formar Médicos de Família e Comunidade para atuar na atenção primária à saúde e redes 

de atenção à saúde com foco nas famílias e comunidades assistidas, comprometidos com a 

construção e consolidação do SUS e tendo por base os princípios da vigilância em saúde e o modelo 

de atenção da Estratégia de Saúde da Família ESF.  

Como um desfecho natural do processo até então descrito, decidiu-se pela criação de uma 

Escola de Saúde Pública própria, como uma estratégia para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e 

extensão conforme necessidades do SUS de Florianópolis e região. Têm-se ciência que a criação da 

Escola não é meramente resultado de mecanismos legais e jurídicos, mas depende, antes de tudo, de 

um coletivo de trabalhadores doutores, mestres e especialistas engajados num esforço de 

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/index.php?cms=banco+de+competencias&menu=8
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desenvolver ensino, pesquisa e extensão na área de Saúde Coletiva voltados para os problemas que 

se apresentam no desenvolvimento do SUS.  

Assim, como resultado de uma ampla discussão na gestão, refletindo uma iniciativa 

inovadora e um desejo reincidente dos trabalhadores da rede municipal de saúde, criou-se em 2016 

a Escola de Saúde Pública de Florianópolis, por meio do decreto municipal Nº 16.092, visando 

legitimar as ações desenvolvidas e avançar na expansão da educação permanente em saúde, com 

sustentabilidade na construção e produção de conhecimentos, na formação e qualificação das 

práticas e, em última análise, possibilitando o aprimoramento da atenção e da gestão no SUS. 

 

3.2 Caracterização da localidade e da área de influência  

Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, possui população de aproximadamente 

497 mil pessoas. O município se esforça para desenvolver uma Rede de Atenção à Saúde que permita 

ofertar uma atenção contínua e integral à população, coordenada pela Atenção Primária à Saúde e 

prestada com qualidade e de forma humanizada. Atualmente, Florianópolis é considerado um dos 

municípios com a Atenção Primária à Saúde mais avançada do País, o que exige a busca de 

profissionais com uma formação em saúde adequada para responder às demandas tanto no modelo 

avançado quanto no aprimoramento das ferramentas utilizadas. Atualmente, a Secretaria de Saúde 

conta com 49 Unidades Básicas de Saúde, 3 Policlínicas Regionais, 4 Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPs), 2 Unidades de Pronto Atendimento de Saúde (UPAs), 1 Centro de Zoonozes e 1 Laboratório 

Municipal, entre outros. Temos atualmente mais de 100 Equipes de Saúde da Família e de Saúde 

Bucal, 12 Equipes de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs) e 1 Equipe de Consultório de Rua, 

além dos Especialistas que compões a Equipe de Média Complexidade Municipal. 

É evidente o aumento na utilização dos serviços ofertados da Rede de Atenção, chegando em 

muitas Unidades Básicas de Saúde ao percentual próximo de 100% de utilização da população. Além 

disso, o desafio de implementar uma Rede de Atenção e não um Sistema fragmentado, sem 

continuidade do cuidado, é constante. Para isso, tem sido desenvolvidas diversas estratégias de 

implementação do modelo proposto, que podem vir a ser referência para outros municípios e 

também uma orientação para o desenvolvimento dos recursos humanos na saúde. A criação da 

Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde e da Política Municipal de Atenção Básica é uma 

delas.  Tratam-se de estratégias inovadoras, com evidências internacionais, sendo importantes 

ferramentas no serviço, tanto para assistência quanto para a avaliação e planejamento do mesmo.  

Outra iniciativa a ser destacada é a implantação pioneira do projeto Pack – em tradução livre, 

“Guia Básico para Cuidados de Saúde” - com apoio do Grupo de cientistas da Universidade do Cabo 

(África do Sul) e do BMJ Brasil (British Medical Journal), buscando melhorar a Atenção à Saúde e 

tornar-se referência para outras cidades brasileiras. Criado na Universidade da Cidade do Cabo, na 

África do Sul, o projeto está sendo adaptado por profissionais da Secretaria de Saúde de 

Florianópolis. Além da adaptação dos guias de prática, o Projeto Pack Brasil prevê também o 

treinamento dos profissionais e a implantação nos centros de saúde.  

A construção de protocolos avançados de enfermagem e a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem, alinhados à Carteira de Serviços, à Política Municipal de Atenção Básica e ao PACK é 

mais um projeto em andamento pelos profissionais da Secretaria de Saúde de Florianópolis. Outro 

http://knowledgetranslation.co.za/programmes/pack-adult/
http://knowledgetranslation.co.za/programmes/pack-adult/
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projeto desenvolvido foi o da implantação da Rede de Atenção junto ao CEPON (Centro de Pesquisas 

Oncológicas), envolvendo a sensibilização dos profissionais e a construção de fluxos de alta dos 

pacientes deste Nível de Alta Complexidade para a Atenção Primária, mantendo-se a continuidade 

do cuidado, que foi de extrema importância para a Rede. Estas são somente algumas iniciativas que o 

Serviço tem desenvolvido em busca de aprimorar cada vez a Rede da Atenção em Saúde.  

Este cenário dinâmico e progressista de implantação do SUS em Florianópolis tem colocado o 

município como referência nacional em saúde pública, sendo premiado diversas vezes pelo 

Ministério da Saúde. Para acompanhar este crescimento, que parece também ocorrer na região de 

Florianópolis, novas demandas na formação de profissionais para saúde estão sendo requeridas e, 

como um caminho natural, diversas parcerias com instituições de ensino públicas e privadas foram 

consolidadas para a realização da educação permanente dos profissionais do SUS. Entretanto, o que 

se observa é que elas nem sempre conseguem responder às demandas especificas dos serviços de 

saúde.  

Visando superar estas dificuldades e assegurar ensino voltado para as necessidades e 

demandas dos serviços de saúde, uma estratégia coerente é a criação de Escolas de Saúde Pública ou 

instâncias semelhantes como espaços privilegiados para planejamento e execução das atividades de 

ensino e pesquisa em saúde pública alinhadas aos serviços prestados.  

Acredita-se que a manutenção de uma Escola de Saúde Pública que atenda ao 

aperfeiçoamento profissional de trabalhadores atuantes no SUS de Florianópolis e região (a 

macrorregião de saúde da Grande Florianópolis contempla 22 municípios) pode gerar um aporte 

socioeconômico regional, por meio da valorização, fixação profissional, comprometimento com o 

SUS, melhoria das condições de trabalho e estrutura dos serviços de saúde e, em última análise, 

qualificação dos serviços públicos em saúde prestados e consequente melhoria das condições de 

saúde e qualidade de vida da população.  

Por fim, a criação da Escola de Saúde Pública de Florianópolis partiu de uma compreensão 

das novas demandas colocadas para o desenvolvimento de recursos humanos para saúde, 

assegurando o ensino voltado para suas necessidades e demandas, formando profissionais 

multiplicadores de estratégias e ferramentas inovadoras nos serviços de saúde do município de 

Florianópolis e região.  

 
 
  



 

20 
 

4. PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

O Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPI) da Escola de Saúde Pública de Florianópolis é 

um importante instrumento político, filosófico e teórico-metodológico que define diretrizes para as 

práticas acadêmicas e administrativas da Escola, constituído por um conjunto de políticas e 

posicionamentos construídos ao longo de sua trajetória e que estão em permanente atualização, 

buscando atender ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e em consonância com as 

diretrizes do Sistema Único de Saúde.  

O PPI norteia a realização da missão da Escola de Saúde Pública de Florianópolis, na medida 

em que estabelece as diretrizes e políticas institucionais, baseadas em análises sistemáticas do 

contexto inserido em um mundo em aceleradas transformações, orientado por valores e princípios 

ético-políticos que se desdobram em suas definições de orientação propriamente metodológico-

educacional. 

 

4.1 Pressupostos valorativos, políticos e institucionais da Escola no âmbito 

do SUS 

4.1.1 Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/1990) 

A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/1990) é a base do Sistema Único de Saúde (SUS). Ela traz 

que a “saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício formulando e executando políticas econômicas e sociais que 

reduzam os riscos de doenças e de agravos e estabelecendo condições que assegurem acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços de Saúde”.  

Nesta Lei, a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde está como um 

dos objetivos do SUS, contemplando todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação e a 

elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal.  

Conceitualmente, a Educação Permanente em Saúde (EPS) é a aprendizagem no trabalho, 

onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano, baseando-se na aprendizagem significativa 

e na possibilidade de transformar as práticas profissionais. Pode corresponder aos processos 

educativos relacionados à educação em serviço, educação continuada, educação formal de 

profissionais e, até mesmo, educação popular (CECCIM, 2005a). Desse modo, o conceito de Educação 

Permanente em Saúde foi adotado para dimensionar a tarefa da ampla aproximação entre formação, 

gestão, atenção e participação social em área específica de saberes e de práticas, mediante as 

intercessões promovidas pela educação na saúde, sendo que “a educação intercede pela saúde, 

ofertando suas tecnologias construtivistas e de ensino aprendizagem” (CECCIM, 2005b).  

Alguns instrumentos legais foram desenvolvidos nesse sentido, com destaque para a 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS nº. 330, de 04 de novembro de 2003, que resolve 

aplicar os Princípios e Diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS - NOB/RH – SUS como Política 

Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no âmbito do SUS (BRASIL, 2003) e a 

Portaria GM nº 1996, de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação 

da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 2007), voltada para a formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores do SUS e compreendida como uma proposta de ação formativa, 
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práticas pedagógicas e organização dos serviços, representando um recurso estratégico para 

identificação de problemas, construção de soluções e gestão do trabalho.  

A ESP-Floripa está alinhada a esses pressupostos, entendendo a formação em saúde como 

uma estratégia fundamental para a implementação do Sistema Único de Saúde, sendo a Educação 

Permanente uma importante ferramenta para o desenvolvimento de competências do profissional 

atuante do SUS. 

4.1.2 Política Nacional de Humanização 

A Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2004) está entre as políticas ordenadoras e 

transversais da Escola de Saúde Pública de Florianópolis. É possível destacar seus princípios 

norteadores: a valorização da dimensão subjetiva e social na atenção e gestão no SUS; o 

fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional; o apoio à construção de redes; a construção 

de autonomia e o protagonismo dos sujeitos e coletivos; a corresponsabilidade desses sujeitos; o 

fortalecimento do controle social; o compromisso com a democratização das relações de trabalho e a 

valorização dos profissionais de saúde, estimulando processos de educação permanente. Mas, estes 

aspectos convivem com uma realidade que dificulta colocar a humanização na prática do SUS, 

podendo citar: falta de formação, dificuldade de trabalhar a subjetividade, falta de integração das 

equipes multiprofissionais, sobrecarga de trabalho, individualidade, dentre outros. 

A construção dessa política veio no sentido de transformar as práticas de saúde presentes no 

SUS. A humanização se apresentou como estratégia de interferência no processo de produção de 

saúde levando em conta que sujeitos, quando mobilizados, são capazes de transformar realidades 

transformando-se a si próprios neste mesmo processo (BENEVIDES e PASSOS, 2005). Por isso, o 

estudo da humanização em saúde é de essencial relevância, necessitando a revisão das práticas 

cotidianas, de modo a valorizar a dignidade do profissional e do usuário. Humanizar a atenção e a 

gestão em saúde no SUS se apresenta como meio para a qualificação das práticas de saúde: acesso 

com acolhimento; atenção integral e equânime com responsabilização e vínculo; e, valorização dos 

trabalhadores e usuários com avanço na democratização da gestão e no controle social participativo 

(BENEVIDES e PASSOS, 2005). 

Apesar das atuais políticas do SUS estimularem a humanização da saúde, humanizar nossos 

processos de trabalho enrijecidos e viciados não é nada fácil, até porque isso extrapola o âmbito da 

saúde. Por outro lado, a transformação nas práticas em saúde exige interesse, disposição e 

envolvimento de atores sociais, institucionais e profissionais. Assim, a humanização deve ser tema de 

trabalho nas diversas arenas de discussão do SUS e, por isso, adotada como uma política transversal 

da Escola, pois tende a favorecer o protagonismo dos sujeitos, democratizar a gestão e, finalmente, 

ampliar a atenção à saúde da população, com responsabilização pactuada entre gestores, 

trabalhadores e usuários. 

4.1.3 Política Nacional de Promoção da Saúde  

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) também está entre as políticas 

ordenadoras e transversais da Escola de Saúde Pública de Florianópolis. Ela foi aprovada em 30 de 

março de 2006 pela Portaria GM nº 687 e compõe as prioridades do Pacto Pela Vida. 

O documento da PNPS retoma as discussões da 8ª Conferência Nacional de Saúde (BRASIL, 

1986) sobre a necessidade de inclusão da determinação social no processo saúde e doença. Trata-se 

de uma estratégia de produção da saúde, cuja especificidade é o fortalecimento da abordagem dos 



 

22 
 

determinantes sociais nas ações do setor Saúde, potencializando formas mais amplas de pensar e 

trabalhar junto aos sujeitos e às comunidades.  Nessa direção, as ações de Promoção da Saúde 

tomam como foco os modos de viver de sujeitos e comunidades, com base na disponibilidade de 

acesso a determinadas informações, políticas públicas, renda, moradia e bens de consumo, dentre 

outros fatores que constroem uma sociedade e são por ela construídos e que, a depender de como 

se constituem, podem produzir mais saúde ou mais adoecimento. 

4.1.4 Políticas relacionadas à Atenção Primária à Saúde 

O Ministério da Saúde vem utilizando nos últimos anos a definição operacional sistematizada 

da Atenção Primária à Saúde (APS) de Barbara Starfield (2004). Segundo esta autora, a APS é o nível 

de um sistema de saúde que oferece a entrada para todas as novas necessidades e problemas, 

fornece atenção à pessoa (não direciona para a enfermidade) no decorrer do tempo, coordena ou 

integra a atenção fornecida em algum outro lugar ou por terceiros e, em algumas situações, 

encaminha para especialistas. Em relação à resolubilidade da APS, diversos trabalhos apontam ser 

este o nível do sistema capaz de resolver 80% das demandas em saúde, desde que sejam 

reconduzidas as relações de trabalho, por meio da construção da clínica ampliada, ressignificação no 

uso da ferramenta da epidemiologia e incorporação de dispositivos como o vínculo e o acolhimento 

no fazer cotidiano  (CAMPOS, 2005a; CAMPOS, 2005b; CUNHA, 2005).  

A partir disso, podemos conceituar 4 atributos essenciais dos serviços de APS: acesso de 

primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde; longitudinalidade; integralidade; e 

Coordenação da Atenção. Existem, ainda, outras três características, chamadas de atributos 

derivados: Atenção à saúde centrada na família (Orientação familiar); Orientação comunitária; e, 

Competência cultural.  

Assim, um Serviço de APS dirigido à população em geral pode ser considerado provedor de 

atenção primária quando apresenta os quatro atributos essenciais, aumentando seu poder de 

integração com o individuo e com a comunidade ao apresentar também os atributos derivados. No 

momento em que os serviços de saúde são orientados fortemente para alcançar estes atributos, ele 

se torna capaz de prover uma atenção integral.  

4.1.4.1 Política Municipal de Atenção Básica (PMAB) 

Os serviços de saúde pública do município estão organizados por meio de Redes de Atenção 

à Saúde, onde a Atenção Primária, Secundária e Terciária devem comunicar-se fluidamente entre si e 

com os sistemas de apoio, sendo a primeira responsável pela coordenação do cuidado e 

continuidade da atenção. No conjunto das ações de saúde, a SMS destaca a Promoção da Saúde 

como um elemento fundamental do modelo de atenção, com ênfase nas ações voltadas para o 

empoderamento, fortalecimento e participação comunitária, atuação intersetorial e contribuição 

para a criação de ambientes sustentáveis e para a constituição de políticas públicas saudáveis. 

A organização da atenção, pautada no princípio da integralidade, deve articular o conjunto 

de serviços e ações de saúde (promoção, proteção, recuperação e reabilitação) sobre todos os 

indivíduos e sobre o ambiente visando o controle de agravos além da proteção de grupos vulneráveis 

ou expostos a riscos. Por fim, legitimando essa organização, operam a Participação Popular e o 

Controle Social no sentido de garantir os interesses da coletividade, na formulação das políticas de 

saúde.  
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4.1.4.2 Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade  da Atenção Básica (PMAQ) 

A questão da qualidade da gestão e das práticas das equipes de AB tem assumido maior 

relevância na agenda dos gestores do SUS. Nesse sentido, o Ministério da Saúde (MS) propõe várias 

iniciativas centradas na qualificação da AB e, entre elas, destaca-se o Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). O PMAQ foi instituído pela portaria de nº 1.654 

GM/MS do dia 19 de julho de 2011. O principal objetivo do Programa é induzir a ampliação do acesso 

e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável 

nacional, regional e localmente de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações 

governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde. 

Entre os seus objetivos específicos, podemos destacar: 

 Ampliar o impacto da AB sobre as condições de saúde da população e sobre a 

satisfação dos seus usuários, por meio de estratégias de facilitação do acesso e 

melhoria da qualidade dos serviços e ações da AB; 

 Fornecer padrões de boas práticas e organização das UBS (Unidades Básicas de 

Saúde) que norteiem a melhoria da qualidade da AB; 

 Promover maior conformidade das UBS com os princípios da AB, aumentando a 

efetividade na melhoria das condições de saúde, na satisfação dos usuários, na 

qualidade das práticas de saúde e na eficiência e efetividade do sistema de saúde; 

 Promover a qualidade e inovação na gestão da AB, fortalecendo os processos de 

Autoavaliação, Monitoramento e Avaliação, Apoio Institucional e Educação 

Permanente nas três esferas de governo; 

 Melhorar a qualidade da alimentação e uso dos Sistemas de Informação como 

ferramenta de gestão da AB; 

 Institucionalizar uma cultura de avaliação da AB no SUS e de gestão com base na 

indução e acompanhamento de processos e resultados; e 

 Estimular o foco da AB no usuário, promovendo a transparência dos processos de 

gestão, a participação e controle social e a responsabilidade sanitária dos 

profissionais e gestores de saúde com a melhoria das condições de saúde e 

satisfação dos usuários. 

O compromisso com a melhoria da qualidade deve ser permanentemente reforçado com o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de iniciativas mais adequadas aos novos desafios colocados 

pela realidade, tanto em função da complexidade crescente das necessidades de saúde da 

população, devido à transição epidemiológica e demográfica e ao atual contexto sociopolítico, 

quanto em função documento das expectativas da população em relação à eficiência e qualidade do 

SUS. 

O PMAQ se insere em um contexto no qual o Governo Federal, progressivamente, se 

compromete e desenvolve ações voltadas para a melhoria do acesso e da qualidade no SUS. Entre 

eles, é importante destacar o Programa de Avaliação para a Qualificação do SUS, que possui como 

objetivo principal avaliar os resultados da nova política de saúde, em todas as suas dimensões, com 

destaque para o componente da AB. Trata-se de um modelo de avaliação de desempenho dos 

sistemas de saúde, nos três níveis de governo, que pretende mensurar os possíveis efeitos da política 
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de saúde com vistas a subsidiar a tomada de decisão, garantir a transparência dos processos de 

gestão do SUS e dar visibilidade aos resultados alcançados, além de fortalecer o controle social e o 

foco do sistema de saúde nos usuários. 

 

4.1.4.3 Acreditação em Saúde 

Define-se acreditação como um sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços 

de saúde, através do qual se verifica e analisa de que forma os cuidados de saúde prestados aos 

cidadãos estão de acordo com os padrões definidos, com o objetivo de impulsionar a melhoria 

contínua da qualidade nas instituições de saúde e aproximar-se dos níveis de excelência 

organizacional (Organização Nacional de Acreditação).  O Sistema de Acreditação em Saúde de 

Florianópolis, inspirado em programas de acreditação de outros países, como o de Portugal, objetiva 

institucionalizar uma cultura de melhoria da qualidade e da segurança, considerando as melhores 

práticas e buscando fortalecer a confiança dos cidadãos e dos profissionais de saúde, nos serviços de 

saúde da SMS. A Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis considerando a melhoria contínua 

da qualidade como um imperativo e um objetivo a ser alcançado por todas as Unidades de Saúde, 

elegeu a acreditação como uma das prioridades estratégicas apresentadas no Plano de Saúde 2018-

2021 do município. 

 

4.1.5 Política Municipal de Educação Permanente em Saúde (PMEPS) 

4.1.5.1 Educação Permanente em Saúde 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) está centrada na valorização do trabalho como 

fonte de conhecimento, considerando o processo de trabalho como espaço de problematização, 

reflexão e diálogo, com possibilidades efetivas de transformação das práticas profissionais. Ainda 

que diversas políticas públicas de saúde estimulem o desenvolvimento da EPS no Sistema Único de 

Saúde (SUS), isso ainda não é realidade na maioria dos municípios brasileiros. 

A educação permanente parte do pressuposto da aprendizagem significativa e propõe que 

a transformação das práticas profissionais se baseie na reflexão crítica sobre as práticas reais de 

profissionais reais em ação na rede de serviços (HADDAD; ROSCHKE; DAVINI, 1994). Conforme 

definem Ceccim e Feuerwerker (2004), o quadrilátero de formação para a área da saúde (ensino, 

gestão, atenção e controle social) deve ser considerado a fim de construir e organizar uma educação 

responsável por processos interativos e de ação na realidade, para operar mudanças, mobilizar 

caminhos, convocar protagonismos e detectar a paisagem interativa e móvel de indivíduos, coletivos 

e instituições como cenário de conhecimentos e invenções. 

A educação permanente é descentralizadora, ascendente e transdisciplinar. Essa 

abordagem pode propiciar: a democratização institucional; o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem, da capacidade de docência e de enfrentamento criativo das situações de saúde; de 

trabalhar em equipes matriciais e de melhorar permanentemente a qualidade do cuidado à saúde, 

bem como constituir práticas técnicas críticas, éticas e humanísticas (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).  

Nesta lógica, a Política Municipal de Educação Permanente em Saúde (PMEPS) articulou a 

teoria com a prática, identificando os espaços geradores de reflexão, por meio de vivências 

espontâneas ou dirigidas, na qual o sujeito projeta sua história, explorando o espaço e as relações, 
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permitindo a construção e desenvolvimento profissional. A fim de legitimar os espaços de 

desenvolvimento da EPS de forma integrada ao processo de trabalho dos trabalhadores do SUS, a 

PMEPS categorizou quatro ambientes para o desenvolvimento da EPS: 

CAMPOS: educação permanente para um grande grupo de profissionais, de caráter 

multiprofissional e de distintas lotações, em geral demandada por necessidades da gestão; 

BASES: educação permanente para os profissionais de uma unidade de saúde, demandada 

pelas necessidades locais daquela unidade; 

NÚCLEOS: educação permanente para um grupo específico de profissionais, em geral 

demandas pela necessidade técnica da categoria profissional; 

INTERSECÇÕES: educação permanente em que há intercâmbio de conhecimento, onde um 

trabalhador ou um grupo aprende com as práticas de outra unidade de saúde e/ou profissionais. 

Deseja-se com a nossa PMEPS diminuir as demandas de campos, passando-as para 

articulação das bases e/ou núcleos e, partindo das experiências vivenciadas nestes espaços, 

disseminar as outras bases por meio da intersecção. 

4.1.5.2 Eixos prioritários da PMEPS 

A EPS constitui estratégia fundamental às transformações do trabalho, de maneira que seja 

um local de atuação crítica, reflexiva, compromissada e tecnicamente competente. Há necessidade, 

entretanto, de descentralizar e disseminar a capacidade pedagógica. Assim, utilizou-se a integração 

entre ensino, gestão, atenção e controle social como estratégia de ação da Política Municipal de 

Educação Permanente em Saúde. Desta forma, a EPS na rede municipal de saúde de Florianópolis foi 

categorizada em 3 Eixos distintos:  SUS como Escola; Desenvolvimento do Trabalhador e 

Observatório em Saúde. (PMEPS: 

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/06_10_2014_15.21.05.c0a18df455385ff8a5f538ca

9f55ae71.pdf ). 

Eixo SUS COMO ESCOLA 

O SUS como Escola é o eixo das relações inter e intrainstitucionais da saúde e educação, que 

promove a integração ensino-pesquisa-extensão-serviço-comunidade. O processo de integração do 

ensino e serviço em saúde é complexo e envolve múltiplos atores, cada um com suas expectativas, 

saberes e motivações. É necessário um intenso envolvimento entre as instituições de ensino e os 

gestores de saúde, com negociação de papéis, responsabilidades, recursos e contrapartidas para o 

alinhamento dos objetivos de cada instituição. 

A pactuação de interesses de instituições e rede tem que levar em conta não apenas oferecer 

a melhor formação possível aos futuros profissionais, mas também disponibilizar o ambiente e 

recursos para que as atividades de ensino sejam desenvolvidas em conjunto com as atividades de 

assistência, garantindo uma formação voltada para a realidade sem sobrecarregar os formadores e 

valorizando os profissionais e as atividades de educação em saúde. 

Portanto, compete às instituições envolvidas realizar a integração harmônica entre a 

formação de recursos humanos em saúde e os serviços assistenciais prestados à população, 

contribuindo para a reorientação da formação profissional em saúde de acordo com os princípios do 

SUS.  Ou seja, se por um lado as universidades e outras instituições de ensino têm como 

responsabilidade formar profissionais e para isso necessitam do território real de assistência do SUS, 

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/06_10_2014_15.21.05.c0a18df455385ff8a5f538ca9f55ae71.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/06_10_2014_15.21.05.c0a18df455385ff8a5f538ca9f55ae71.pdf
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por outro lado as secretarias de saúde têm como responsabilidade prestar assistência à população e 

para isso necessitam de profissionais formados com perfil para trabalhar nesse cenário. 

Eixo DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR 

Desenvolvimento do Trabalhador é o eixo responsável pela Educação Permanente dos 

trabalhadores do SUS, atuantes na atenção e/ou gestão. É responsável por organizar, divulgar e 

monitorar o calendário anual de qualificação e formação profissional, criando e mantendo um banco 

de dados dos profissionais capacitados, ordenando a participação em eventos e formulando 

propostas e estratégias pedagógicas. 

A Educação Permanente em Saúde, que pode corresponder aos processos educativos 

relacionados à educação em serviço, educação continuada, educação formal de profissionais e, até 

mesmo, educação popular (CECCIM, 2005a) tem sido vista como uma possibilidade de valorização 

profissional e de transformação das práticas em saúde. O conceito de Educação Permanente em 

Saúde foi adotado para dimensionar a tarefa da ampla aproximação entre formação, gestão, atenção 

e participação social em área específica de saberes e de práticas, mediante as intercessões 

promovidas pela educação na saúde, sendo que “a educação intercede pela saúde, ofertando suas 

tecnologias construtivistas e de ensino-aprendizagem” (CECCIM, 2005b). 

A EPS está fundamentada na concepção de educação como espaço de problematização, 

reflexão e diálogo, destacando a sua porosidade à realidade mutável e mutante das ações e dos 

serviços de saúde e a geração de autoanálise, autogestão, implicação, mudança institucional, enfim, 

pensamento e experimentação (CECCIM, 2005a). Refletir sobre a necessidade do desenvolvimento 

da EPS no cotidiano profissional é necessário, a fim de suprir a deficiência de formação existente na 

graduação dos profissionais de saúde e que refletem os modelos essencialmente conservadores, 

centrados em saberes e tecnologias biomédicas dependentes de procedimentos e equipamentos 

diagnósticos e terapêuticos (FEUERWERKER, 2002).  

Conforme Ceccim e Feuerwerker (2004), a formação para a área da saúde deveria estruturar-

se na problematização do processo de trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e cuidado às 

várias dimensões e necessidades de saúde das pessoas, dos coletivos e das populações. É importante 

refletir sobre desenvolver EPS contextualizada e utilizar outros espaços institucionais para além das 

tradicionais capacitações (que geram o esvaziamento de profissionais da rede), como reuniões de 

categoria profissional, reuniões da unidade de saúde, reuniões de equipe, entre outros, já que, 

conforme Ceccim (2005a), as capacitações não se mostram eficazes para possibilitar a incorporação 

de novos conceitos e princípios às práticas estabelecidas por trabalharem de maneira 

descontextualizada e se basearem principalmente na transmissão de conhecimentos. 

Eixo OBSERVATÓRIO EM SAÚDE 

O Observatório em Saúde é o eixo responsável pela transparência e acesso às informações 

sobre EPS em desenvolvimento no município de Florianópolis, possibilitando o monitoramento e a 

avaliação das ações desenvolvidas. Agrega informações estratégicas, como projetos, pesquisas, 

estudos e ações, disponibilizando dados à sociedade civil. Um site próprio 

(http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/) disponibiliza os principais dados de educação permanente e 

possibilita o desenvolvimento autônomo do trabalhador, por meio da busca de dados e informações 

e  realização de cursos de seu interesse. 

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/
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4.2 Referenciais conceituais e metodológicos  

4.2.1 Metodologias ativas e o aprender no SUS 

Os princípios filosóficos e metodológicos que norteiam as práticas educacionais da Escola de 

Saúde Pública de Florianópolis têm como referências as linhas de educação definidas no Relatório da 

Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI (DELORS, 2000). De acordo com o relatório, 

a educação deve organizar-se em torno de quatro pilares fundamentais: aprender a ser (atuar com 

autonomia, juízo, responsabilidade pessoal); aprender a conhecer (assimilar conhecimentos 

científicos e culturais gerais e específicos); aprender a fazer (adquirir procedimentos que ajudem a 

afrontar as dificuldades que se apresentem na vida e na profissão) e aprender a conviver 

(compreender melhor os demais, o mundo e suas inter-relações). 

Em consonância com esses pilares, a Escola de Saúde Pública de Florianópolis desenvolve 

suas diretrizes pedagógicas por meio das metodologias ativas de ensino-aprendizagem, utilizando, 

complementarmente, o conceito de competência como aquilo que o indivíduo sabe ou é capaz de 

fazer em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes (FRASER e GREENHALGH, 2001). 

Especificamente, competência profissional possui sete dimensões: cognitiva, técnica, integrativa, 

contextual, relacional, afetiva/moral e habitual (EPSTEIN e HUNDERT, 2002).  

Neste contexto de atenção e gestão em saúde, um destaque maior deve ser dado à 

competência emocional, a qual se refere à capacidade de lidar com as diferentes experiências 

subjetivas, com alto desempenho profissional e pessoal (GOLEMAN, 1995), tais como autoestima; 

autocontrole; comunicação e assertividade; habilidade relacional e de oferecer e receber feedback; 

empatia e leitura da realidade; motivação para transformar a realidade; liderança e resiliência. Ainda 

que muitas vezes a academia negligencie o seu desenvolvimento, a competência emocional é 

considerada virtude e habilidade e pode ser aprendida e aprimorada ao longo da vida, por meio de 

técnicas específicas, especialmente utilizando-se da palavra, do exemplo e de vivências.  

No contexto educacional da Escola de Saúde Pública de Florianópolis, a competência é a 

combinação de atributos pessoais mobilizados em contextos específicos para atingir determinados 

resultados, ou seja, o desenvolvimento prioritário da prática profissional em diferentes contextos. A 

aplicação desse conceito aproxima a educação e o mundo do trabalho. Isso significa que os desafios e 

requisitos de desempenho do servidor no exercício de seu trabalho fornecem os elementos para o 

desenho de sua formação profissional. O desenvolvimento de competências acontece na ação, no 

enfrentamento de problemas e em interação com o outro, porque é no exercício da ação que os 

recursos de capacidades do profissional são combinados e mobilizados. Assim, tendo o 

desenvolvimento de competências como a base do processo educativo, é fundamental considerar 

contexto e história individual no processo de aprendizagem, ou seja, o conhecimento deve ser 

construído e não transferido.  

Nesta lógica, destacamos algumas abordagens teóricas de fundamental importância para o 

alcance dos objetivos da Escola: os conceitos de Jean Piaget, em que o processo de aprendizagem 

parte de um desequilíbrio/problema e cabe ao professor guiar ao equilíbrio/resolução do problema; 

o sócio-construtivismo de Lev Vygotsky, em que a aprendizagem não pode estar desvinculada de seu 

contexto cultural e social; a aprendizagem significativa, de David Ausubel, quando uma nova 

informação se relaciona a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, o que se 
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contrapõe à aprendizagem mecânica; a aprendizagem de Adultos, de Malcolm Knowles, que refere 

as experiências de vida como núcleo fundamental dos processos educativos e, finalmente, os 

conceitos de Paulo Freire, que considera a importância da curiosidade do ser humano para conduzir 

a aprendizagem, somada à postura ética e ao contexto histórico-social, propondo uma educação 

dialógica e transformadora.  

Com estas abordagens, temos como norte filosófico da Escola de Saúde Pública de 

Florianópolis o processo de aprendizagem ocorrendo por meio de um desequilíbrio (ou 

problematização da realidade) e o processo de ensino conduzindo ao equilíbrio (transformação da 

realidade). Deseja-se nesta dinâmica que, diante de um conhecimento adquirido e praticado, o 

aprendiz desenvolva competência para formar seu próprio juízo de valores, decidindo, por si mesmo, 

como agir em diferentes circunstâncias da vida (ANTUNES, 2001). O desenvolvimento da 

competência profissional desejada irá conduzir para práticas em saúde mais assertivas e resultar um 

serviço público de saúde mais qualificado. 

Congruente a estas discussões, estão as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os 

cursos da área da saúde, que conferem às Instituições de Ensino novos graus de liberdade que 

possibilitam o desenho de currículos inovadores, adequados às realidades regionais e às respectivas 

vocações das escolas (BRASIL, 1996). As DCNs reforçam a necessidade de orientar a formação 

profissional em seu trabalho no SUS, destacando a aproximação da formação aos princípios do SUS e 

ampliação da formação humanista, tendo a integralidade como um valor no processo de formação 

(BRASIL, 2001), a fim de melhorar a qualidade da assistência à saúde. Conforme Ceccim e 

Feuerwerker (2004), a formação para a área da saúde deveria estruturar-se na problematização do 

processo de trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e cuidado às várias dimensões e 

necessidades de saúde das pessoas, dos coletivos e das populações. Nessa perspectiva, as DCN 

desafiam as formas tradicionais de ensino-aprendizagem visando à formação de profissionais-

cidadãos engajados na luta pela recuperação da dimensão essencial do trabalho em saúde: a 

produção de cuidados em resposta às demandas sociais (COTTA et al, 2013). Por isso, o uso de 

metodologias ativas e inovadoras significa apostar em uma educação que desenvolva processos 

críticos de ensino-aprendizagem, despertando a criatividade e um olhar questionador. 

Estas questões nos levam a questionar o método de ensino tradicional buscando o 

desenvolvimento de uma Escola que realmente possa transformar as práticas em saúde. Cyrino e 

Toralles-Pereira (2004) trazem alguns questionamentos que provocam outras reflexões: “Por que 

limitar-se a transmitir conhecimentos se os estudantes (trabalhadores) dispõem para isto, além da 

imprensa escrita, inventada há mais de 500 anos, outros meios de acesso às informações? Por que 

não privilegiar discussões em torno de temáticas levantadas junto aos alunos? Por que não prestigiar 

a aquisição de mentes criativas e inquiridoras, através de debates, de resoluções de problemas 

extraídos da própria realidade sociocultural?”. Assim, a opção da Escola pela adoção de referenciais 

pedagógicos baseados nas metodologias ativas parece representar um movimento inovador no 

contexto da educação na área da saúde, favorecendo rupturas e processos mais amplos de mudança 

e, consequente, qualificação dos serviços. 

Somado a estes referenciais pedagógicos, é importante pontuar que o ensino na Escola de 

Saúde Pública de Florianópolis se pautará na promoção do trabalho em equipe na lógica 

multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. A primeira situação é a mais comum na prática 

profissional, em que há vários profissionais na equipe, mas muitas vezes cada um com a sua 
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especificidade. Já a segunda situação, diz respeito ao aprendizado em equipe e a terceira é 

considerado a situação ideal, em que as ações podem ser feitas juntas porque se conhece (e 

respeita) profundamente o trabalho do outro, podendo inclusive haver transferência de 

conhecimento.  

A proposta do trabalho em equipe como norteador do processo formativo da Escola tem sido 

veiculada como estratégia para enfrentar o intenso processo de especialização na área da saúde. 

Esse processo tende a aprofundar verticalmente o conhecimento e a intervenção em aspectos 

individualizados das necessidades de saúde, sem contemplar simultaneamente a articulação das 

ações e dos saberes (PEDUZZI, 2001). O trabalho em equipe não pressupõe abolir as especificidades 

dos trabalhos, pois as diferenças técnicas expressam a possibilidade de contribuição da divisão do 

trabalho para a melhoria dos serviços prestados, à medida em que a especialidade permite 

aprimoramento do conhecimento e do desempenho técnico em determinada área de atuação. 

Complementarmente, Campos (2000) promove a reflexão acerca das equipes de saúde como base 

principal de organização dos serviços de saúde, criticando os modelos clássicos de administração 

(incluindo a gestão em saúde) relacionada à rígida e excessiva divisão do trabalho, à fragmentação 

das tarefas e à despersonalização do trabalho. 

Está claro, portanto, que aprender no SUS significa aprender na prática, ou seja, é preciso 

desenvolver um aprendizado complexo que não se limita à reprodução de uma sequência de 

procedimentos com segurança, mas que implica entender-se parte constituinte do estado, da ciência 

e das próprias práticas. A educação em saúde, como processo político-pedagógico norteador da 

Escola, requer o desenvolvimento de um pensar crítico e reflexivo, permitindo desvelar a realidade e 

propor ações transformadoras, que levem o trabalhador e, em consequência, o usuário do SUS, à sua 

autonomia e emancipação, enquanto sujeitos históricos e sociais capazes de propor e opinar nas 

decisões de saúde para a produção de cuidado e para o cuidar de si, de sua família e da coletividade 

(MACHADO et al, 2007). 

 

4.2.2 Seleção de conteúdos e áreas temáticas 

A seleção de conteúdos dos cursos na ESP-Floripa é feita com base nas competências 

requeridas para um bom desempenho dos servidores públicos, visando aumentar a capacidade 

técnica e a efetividade dos serviços públicos. 

A seleção de conteúdos está intimamente relacionada à própria Política Municipal de 

Educação Permanente em Saúde, respeitando os espaços de educação permanente em que ocorrem: 

Campos, Bases, Núcleos e Intersecções. Os conteúdos são identificados conforme o diagnóstico das 

demandas e necessidades verificadas em cada um desses espaços. Por exemplo, em núcleos, são 

diagnosticadas as necessidades conforme categoria profissional, condicionando-se a construção do 

curso e a seleção de conteúdos a essas necessidades. 

Baseando-se no espaço de educação permanente que se deseja desenvolver, estabelece-se o 

diagnóstico e então ocorre a identificação e a organização dos conteúdos, de acordo com a 

pertinência e a adequação em relação aos objetivos de capacitação, ao papel e ao campo de 

atribuições do profissional. Os conteúdos devem ser suficientes para situá-lo no contexto de saúde 

de seu local de trabalho, considerando, além dos aspectos técnicos, também os aspectos 
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socioeconômicos, políticos e institucionais, de forma que ele compreenda as finalidades e o 

significado concreto presentes para produzir uma aprendizagem significativa. 

Os conteúdos, em sua formulação interdisciplinar e aplicada aos processos concretos de 

trabalho do profissional de saúde no serviço público, são organizados em áreas temáticos que 

correspondem aos grandes blocos de atuação do setor saúde, onde se produzem políticas, ações e 

serviços. Assim, para fins didáticos, a oferta formativa da ESP-Floripa organiza-se nas seguintes 

grandes áreas temáticas: 

 Práticas de atenção do SUS; 

 Práticas de vigilância em saúde do SUS; 

 Práticas de gestão do SUS;  

 Práticas de Controle Social. 

 

4.3 Políticas Educacionais 

4.3.1 Pressupostos das Políticas Educacionais 

As políticas educacionais estão intimamente alinhadas ao perfil institucional da ESP-Floripa, 

considerando sua missão de desenvolver políticas e ações de ensino, pesquisa e extensão no campo 

da saúde, com inovação e sustentabilidade, para a construção e produção de conhecimentos, 

formação e qualificação das práticas, integrando ensino-serviço-comunidade e buscando o 

aprimoramento da atenção e da gestão no SUS. 

As políticas educacionais são norteadoras das atividades de ensino (pós-graduação e cursos 

livres), pesquisa e extensão e essas atividades são desenvolvidas considerando as grandes áreas 

temáticas da saúde pública: 

 Práticas e políticas de atenção do SUS; 

 Práticas e políticas de vigilância em saúde do SUS; 

 Práticas e políticas de gestão do SUS; e 

 Práticas e políticas de Controle Social. 

As políticas educacionais são executadas em conformidade com o PDI da ESP-Floripa e 

respeitam as questões acadêmicas e organizacionais da Escola. Assim, a criação de novos cursos deve 

obedecer ao planejamento da ESP-Floripa, com aprovação nas instâncias competentes, conforme 

previsto no Regimento Interno da Escola (Coordenação Geral; Colegiado Gestor; Coordenações 

Executivas). 

As políticas educacionais preveem incentivo e apoio acadêmico-administrativo na realização 

das ações de ensino, pesquisa e extensão, bem como divulgação e comunicação com a comunidade 

interna e externa. Essas ações poderão ser melhor compreendidas no Capítulo 6 – Principais 

Atividades em Desenvolvimento, em que estão destacadas conforme os eixos SUS como Escola, 

Desenvolvimento do Trabalhador e Observatório em Saúde. 
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4.3.2 Políticas de Ensino 

As políticas de ensino da ESP-Floripa estão fundamentadas em sua razão de ser enquanto 

escola de governo, alinhada ao seu objetivo institucional, que é promover a formação, o 

desenvolvimento e o aprimoramento de recursos humanos em saúde, por meio de políticas e ações 

em ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva da educação permanente em saúde, contribuindo 

para a qualidade da atenção e da gestão no SUS, no âmbito do município de Florianópolis e região. 

As políticas de ensino, congruentes ao perfil institucional e aos objetivos da Escola, norteiam 

a implantação de programas e cursos de educação superior em nível de pós-graduação e cursos 

livres na modalidade presencial e a distância, considerando a identificação das demandas e 

necessidades para aperfeiçoamento dos trabalhadores em saúde em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento institucional e socioeconômico da saúde pública, da ciência e da tecnologia.  

Deseja-se que ocorra o desenvolvimento de competências institucionais por meio do 

desenvolvimento de competências individuais e coletivas em saúde. A educação permanente dos 

servidores não abrange apenas a qualificação técnica, mas também busca-se desenvolver agentes 

públicos comprometidos com o fortalecimento do SUS e a efetividade dos serviços públicos 

prestados à sociedade, tendo em vista um desempenho eficiente e eficaz da administração pública 

em todos os seus processos de trabalho. 

Assim, para orientar as ações da ESP-Floripa na busca e na consolidação do ensino de 

qualidade  e transformador para seus trabalhadores e para futuros profissionais de carreira pública, 

serão adotadas as seguintes diretrizes: 

 Adoção plena do conceito de educação permanente em saúde, do conceito ampliado de 

saúde e do conceito de saúde coletiva; 

 Concepção de espaço de aprendizagem com reflexão, diálogo e transformação das 

práticas e da integração entre ensino, serviço, pesquisa e extensão; 

 Relação dialógica entre os atores da aprendizagem; 

 Construção coletiva de conhecimento como base de transformação social; 

 Avaliação como processo formativo e somativo, tendo como referência o contexto local; 

 Professores e alunos mediatizados pela realidade que apreendem e desenvolvem uma 

prática problematizadora dessa realidade; 

 Qualificação das práticas no SUS e atenção à saúde integral ao trabalhador; 

 Construção de redes que contemplem a finalidade e a missão da Escola de Saúde Pública 

de Florianópolis; 

 Criação e desenvolvimento de cursos descentralizados; 

 Atendimento às políticas de inclusão social e diversidade cultural. 

4.3.3 Políticas de Pesquisa 

As políticas de pesquisa estão alinhadas ao perfil institucional e consideram que todas as 

pesquisas a serem desenvolvidas na ESP-Floripa (próprias ou por parceiros) devem estar em 

conformidade com as linhas prioritárias de pesquisa da SMS de Florianópolis e do SUS local. 
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Cada proposta de pesquisa deve ser avaliada por um grupo multidisciplinar para análise de sua 

viabilidade, adequação e potencial de contribuição ao desenvolvimento do SUS. 

As políticas de pesquisa devem considerar as seguintes diretrizes: 

 Alinhamento às linhas de pesquisa prioritárias da SMS de Florianópolis; 

 Atendimento às exigências normativas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP); 

 Promoção de atividades interdisciplinares na área da saúde e sua interface com outras 

políticas setoriais; 

 Estímulo à realização de projetos de pesquisa aplicados às necessidades detectadas nos 

espaços de atuação profissional; 

 Articulação com pesquisas desenvolvidas nas universidades locais, Secretaria Estadual de 

Saúde e Ministério da Saúde; 

 Divulgação e transparência das pesquisas em desenvolvimento na rede municipal de 

saúde de Florianópolis e dos resultados posteriormente obtidos; 

 Estímulo da publicação das pesquisas, dando visibilidade aos trabalhos que apresentem 

qualidade compatível com as exigências científicas; 

 Desenvolvimento e manutenção anual da Revista de Saúde Pública de Florianópolis. 

4.3.4 Políticas de Extensão 

A extensão é um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa 

de forma indissociável e que possibilita a interação com a comunidade. Na ESP-Floripa, essas 

atividades reforçam o compromisso não só com a qualificação dos trabalhadores da saúde, mas com 

a sociedade em que se insere. 

Alinhadas aos objetivos institucionais, as políticas de extensão consideram as atividades de 

consultoria e assessoria no SUS e também o desenvolvimento de atividades de educação popular em 

saúde, com vistas à melhoria dos indicadores de saúde, de forma alinhada ao planejamento das 

unidades de saúde e Conselhos de Saúde. 

O desenvolvimento das atividades de extensão alicerça-se nas seguintes diretrizes: 

 Apoio, consultoria e assessoria na área de saúde coletiva, saúde pública e SUS; 

 Articulação com o Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Locais de Saúde; 

 Priorização das políticas públicas na área da Saúde; 

 Atendimento das demandas sociais com foco em determinados grupos de interesse 

sanitário e com vulnerabilidades; 

 Articulação e subsídio de atividades de extensão de iniciativa de diferentes instituições e 

grupos; 

 Fomento à interdisciplinaridade e à intersetorialidade; 

 Desenvolvimento de ações e atividades baseadas na problematização das necessidades 

locais. 
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5 GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

5.1 Estrutura Organizacional 

A organização acadêmica e administrativa da Escola de Saúde Pública de Florianópolis está 

apresentada na figura 1 e compreende:  

 Coordenação Geral;  

 Colegiado Gestor;  

 Coordenações Executivas (SUS como Escola; Desenvolvimento do Trabalhador; 

Observatório em Saúde);  

 Secretaria Executiva  

 Assessorias (Jurídica e de Comunicação). 

Figura 1 - Organograma da ESP-Floripa 
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A descrição do atual corpo dirigente da ESP-Floripa, a partir desta estrutura organizacional, 

está detalhada no Anexo D. 

5.1.1 Coordenação Geral 

A Coordenação Geral (coordenador geral e vice-coordenador) é responsável por coordenar e 

supervisionar as atividades da ESP-Floripa. O coordenador geral e o vice-coordenador são escolhidos 

entre os trabalhadores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, comprovadas suas 

competências técnicas e acadêmicas, nomeados pelo Secretário Municipal de Saúde. 

São atribuições da coordenação geral: 

 Dirigir, orientar e coordenar os trabalhos da ESP-Floripa e representá-la em suas 

relações externas; 

 Opinar sobre todos os assuntos relativos às atividades da ESP-Floripa; 

 Definir as chefias que compõem a estrutura da escola e seus substitutos; 

 Expedir ordens de serviço; 

 Autorizar a expedição de documentos requeridos à ESP-Floripa; 

 Apresentar, anualmente, à Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis o Plano de 

Ação Anual e o Relatório de Gestão Anual, dos trabalhos programados e 

desenvolvidos pela ESP-Floripa respectivamente; 

 Firmar, junto à Secretaria Executiva, certidões, declarações, certificados e diplomas 

expedidos; 

 Prestar assessoria técnica na sua área de competência; 

 Executar outras tarefas que lhe forem atribuídas na sua área de competência. 

5.1.2. Colegiado Gestor  

O Colegiado Gestor é composto pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), 

instituído pela Portaria GAB/SS 94/2013. É uma instância política, administrativa, de caráter 

permanente da EPS, norteado pela Política Municipal de Educação Permanente em Saúde, com 

representações de todos os segmentos da SMS e ESP-Floripa, e é responsável pela condução dos 

processos de avaliação internos da ESP-Floripa.  

O Colegiado Gestor tem por atribuições:  

 Colaborar na formulação do planejamento, das diretrizes e normas gerais da Escola;  

 Colaborar na definição das ações de educação em saúde a serem desenvolvidas;  

 Colaborar na construção das diretrizes para cooperações técnicas e parcerias; 

 Colaborar no monitoramento e avaliação do desempenho institucional;  

 Assessorar gestores na discussão sobre EPS;  

 Elaborar e apoiar o desenvolvimento de projetos;  

 Monitorar e avaliar as ações e estratégias de EPS implantadas. 
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A integração entre a Coordenação Geral e Colegiado Gestor deve se dar a partir do 

estabelecimento de um calendário de reuniões ordinárias e de um canal de comunicação efetivo.  

5.1.3 Coordenações Executivas 

5.1.3.1 Coordenação Executiva SUS como Escola  

A Coordenação Executiva SUS como Escola tem como objetivo fomentar, planejar, ordenar e 

implementar ações relacionadas à integração do ensino e serviço, em consonância com o eixo I  da 

Política Municipal de Educação Permanente em Saúde, com intuito de formar profissionais da saúde 

de acordo com os princípios do SUS. É responsável pelas relações inter e intrainstitucionais da saúde 

e educação, promovendo a integração ensino-pesquisa-extensão-serviço-comunidade e orientando 

as linhas de pesquisa em saúde no âmbito da SMS.   

A Coordenação Executiva SUS como Escola tem como atribuições:  

 Promover a aproximação entre a formação de recursos humanos em saúde e os serviços da 

Rede Municipal de Saúde de Florianópolis;  

 Contribuir para a reorientação da formação profissional em saúde e a implantação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, objetivando formar profissionais da saúde de acordo com 

os princípios do SUS;  

 Instituir trabalho intersetorial entre a SMS as Instituições de Ensino Superior e cursos 

técnicos da área da saúde para orientar programas conjuntos e decisões relacionadas à 

formação dos profissionais da saúde;  

 Promover a integração ensino, pesquisa e extensão, serviço e comunidade, favorecendo a 

ampliação da atenção à saúde de qualidade e propiciando a formação dos profissionais da 

saúde voltada para os princípios dos SUS;  

 Colaborar na formação de profissionais da saúde, por meio de Programas de Residência, em 

articulação com instituições de ensino; 

 Buscar estratégias que promovam a integração entre a gestão, a atenção, o controle social e 

o ensino, conforme necessidades do SUS;  

 Estabelecer políticas que integrem as necessidades dos serviços em saúde no SUS com a 

adequação de campos de ensino para a formação de profissionais de saúde; 

 Coordenar as atividades da Comissão de Acompanhamento dos Projetos de Pesquisa em 

Saúde – CAPPS, a qual avalia, autoriza e monitora as pesquisas a serem desenvolvidas na 

rede municipal de saúde de Florianópolis, considerando a relevância e interesse para a 

instituição; 

 Planejar, acompanhar, coordenar e assessorar atividades e projetos de pesquisa, de acordo 

com as diretrizes e linhas de pesquisa da ESP.  

5.1.3.2 Coordenação Executiva Desenvolvimento do Trabalhador  

A Coordenação Executiva Desenvolvimento do Trabalhador tem como objetivo fomentar, 

planejar, ordenar e implementar ações relacionadas à educação na saúde e desenvolvimento do 

trabalhador, em consonância com o eixo II da Política Municipal de Educação Permanente em Saúde 

e é responsável por organizar, divulgar e monitorar o calendário anual de eventos de educação. É 
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responsável por criar e manter um banco de dados dos profissionais capacitados, ordenando a 

participação em eventos e formulando propostas e estratégias pedagógicas. 

  A Coordenação Executiva Desenvolvimento do Trabalhador tem como atribuições: 

 Fomentar o desenvolvimento da Política Municipal de Educação Permanente em Saúde; 

 Elaborar e atualizar as normatizações relacionadas aos Eventos de Educação Internos e 

Externos; 

 Planejar e coordenar ações de educação na saúde, por meio de articulações intra e 

intersetoriais; 

 Participar da proposição e do acompanhamento da educação dos profissionais de saúde, 

tendo como base o diagnóstico de necessidades locais e a educação permanente;  

 Apoiar a realização de eventos de educação na saúde promovidos pela Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) de Florianópolis; 

 Identificar as potencialidades dos trabalhadores como apoiadores de educação permanente, 

por meio do Banco de Competências; 

 Fomentar a Educação Permanente em Saúde em todos os âmbitos da SMS;  

 Estabelecer políticas e processos para o desenvolvimento profissional em programas 

institucionais, multiprofissionais e de caráter interdisciplinar, tendo em vista a atenção 

integral à saúde; 

 Monitorar e avaliar as ações e estratégias de EPS implantadas no município. 

5.1.3.3 Coordenação Executiva Observatório em Saúde 

A Coordenação Executiva Observatório em Saúde tem como objetivo dar transparência e 

acesso às informações sobre educação permanente em saúde em desenvolvimento na ESP-Floripa, 

em consonância com o eixo III da Política Municipal de Educação Permanente em Saúde, 

possibilitando a publicização, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas. É responsável por 

agregar informações estratégicas, como projetos, pesquisas, estudos e ações, disponibilizando dados 

a toda comunidade acadêmica e civil. 

A Coordenação Executiva Observatório em Saúde tem como atribuições: 

 Manter um canal de comunicação e divulgação das atividades de educação permanente em 

saúde em desenvolvimento na ESP-Floripa, tais como atualização diária dos eventos de 

educação internos realizados na SMS; atualização peródica da lista de cursos EaD de 

interesse dos trabalhadores; atualização periódica da lista de pesquisas realizadas no âmbito 

da SMS, expondo os resultados finais destas; relatórios de gestão periódicos das atividades 

da ESP-Floripa; disponibilização de documentos e legislações da ESP-Floripa de interesse da 

comunidade acadêmica e civil; entre outros. 

 Publicar uma edição anual da Revista de Saúde Pública de Florianópolis; 

 Divulgar e utilizar o Banco de Competências como base para identificação e valorização de 

trabalhadores como docentes e facilitadores de educação permanente em saúde da ESP-

Floripa. 
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5.1.4 Secretaria Executiva 

A Secretaria Executiva é o órgão responsável pelo controle administrativo e acadêmico da 

ESP-Floripa. Suas atribuições são subdivididas em administrativas e acadêmicas. 

São atribuições administrativas: 

 Assessorar a coordenação geral, colegiado gestor e coordenações executivas nas 

questões técnico-administrativas e tecnologia da informação;  

 Planejar, acompanhar, coordenar e executar as atividades de apoio à organização e 

infraestrutura da ESP, envolvendo a gestão financeira, de recursos humanos, de 

materiais e equipamentos e de informática.  Também executa outras atividades 

correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas; 

 Realizar atendimento ao público externo e interno; 

 Expedir a emissão de documentos (certificados, declarações, diplomas, etc.); 

 Tramitar a celebração de convênios, contratos, acordos e cooperações; 

 Participar do processo de planejamento, operacionalização, acompanhamento e 

avaliação dos programas, projetos e ações da ESP; 

 Atender às solicitações dos órgãos competentes no que se refere ao funcionamento 

da ESP-Floripa; 

 Ter sob sua guarda livros, documentos, materiais e equipamentos da secretaria; 

 Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pela direção da ESP-Floripa, 

na sua esfera de atuação. 

São atribuições acadêmicas: 

 Realizar os registros acadêmicos e acadêmico-administrativos de todas as atividades 

educativas desenvolvidas pela ESP ou com sua participação; 

 Realizar articulação e definição dos campos de estágio; 

 Elaborar, reformular e aplicar as normas regimentais, disciplinares e organizacionais; 

 Realizar intercâmbio com professores visitantes, consultores e pesquisadores; 

 Manter a coordenação geral da ESP-Floripa informada e atualizada sobre toda a 

rotina acadêmica; 

 Organizar e controlar o registro das avaliações, documentos e dados referentes aos 

estudantes, mantendo documentação atualizada sobre sua vida escolar na ESP-

Floripa; 

 Manter documentação atualizada sobre o corpo docente e outros profissionais que 

desenvolvem atividades na ESP-Floripa; 

 Manter atualizado os apontamentos relativos às aulas e outras atividades didáticas 

que compõem a grade curricular dos cursos e de outras programações desenvolvidas 

pela ESP-Floripa; 
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 Reunir as informações necessárias à elaboração dos relatórios de cursos e do 

relatório anual à coordenação geral; 

 Organizar e encaminhar aos professores os registros das atividades: folha de 

frequência, registro de avaliação, registro de sumário das aulas e extrato do 

regimento da ESP-Floripa e regulamento de curso; 

 Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pela direção da ESP-Floripa, 

na sua esfera de atuação. 

5.1.5 Assessorias 

5.1.5.1.  Assessoria de comunicação 

A Assessoria de Comunicação da ESP é representada pela Assessoria de Comunicação da 

SMS. Tem por finalidade assessorar a coordenação geral, colegiado gestor e coordenações executivas 

na política institucional de comunicação e no relacionamento com a imprensa. 

5.1.5.2.  Assessoria Jurídica 

A Assessoria Jurídica da ESP é representada pela Assessoria Jurídica da SMS.  Tem por 

finalidade assessorar e orientar no âmbito administrativo e jurídico nas questões relacionadas à Lei e 

ao Direito. 

 

5.2 Caracterização do Corpo Técnico-Administrativo 

O Corpo Técnico-Administrativo da ESP-Floripa é composto por trabalhadores efetivos 

vinculados a Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Florianópolis ou na condição de 

ocupantes de cargos em comissão ou de servidores públicos cedidos pelas instâncias federal, 

estadual e municipal, o que não onera a Escola.  

Considera-se estratégico para o bom funcionamento da Escola, tanto em termos de 

atividades fins quanto de atividades meio, que as equipes técnicas e administrativas permanentes da 

Escola sejam compostas de servidores públicos, dotados das competências necessárias ao 

planejamento, monitoramento e avaliação da oferta formativa, realizando a interlocução com os 

docentes nos processos de desenho e implementação dos programas educacionais, bem como 

atuando nos processos que dão suporte às atividades que contribuem diretamente para os 

resultados institucionais. 

Destaca-se que os trabalhadores são regidos pelo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos 

dos Servidores Públicos do Quadro de Pessoal Civil da Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional do Poder Executivo Municipal de Florianópolis, instituído pela Lei Complementar nº 503 

de 2014, o qual se orienta pelas seguintes diretrizes:  

 Profissionalização e valorização da administração pública e do servidor público na 

carreira, possibilitando o desenvolvimento de suas competências pessoais e 

profissionais; 

 Desenvolvimento funcional com base na igualdade de oportunidades, no mérito 

profissional, no esforço pessoal e na contribuição para o alcance dos objetivos da 

instituição; 
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 Transparência das práticas de remuneração, buscando a valorização do servidor 

quando de seu desenvolvimento na estrutura da carreira, bem como adoção de 

remuneração compatível com a complexidade, responsabilidade e escolaridade do 

cargo e o desenvolvimento de suas respectivas funções; 

 Aperfeiçoamento profissional do servidor com aplicabilidade no cotidiano das 

atividades inerentes ao cargo. 

Além do corpo técnico-administrativo da ESP-Floripa, apresentado no quadro abaixo, 

também é possível contar, conforme demanda, com toda a equipe administrativa da Secretaria 

Municipal de Saúde (mantenedora).  

Quadro 2 - Corpo técnico-administrativo 

CARGO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA VÍNCULO 

Analista nível superior 4 30h Servidor estável 

Analista nível superior 2 20h Servidor estável 

Técnico administrativo 2 30h Servidor estável 

Estagiários 2 30h Estagiário 

 

5.3 Caracterização do Corpo Docente  

A composição do corpo docente da Escola de Saúde Pública de Florianópolis está orientada 

pela diretriz da indissociabilidade entre atenção, gestão, ensino e pesquisa na saúde. Desta forma, o 

Corpo Docente é composto pelos trabalhadores estatutários vinculados à Secretaria Municipal de 

Saúde/Prefeitura Municipal de Florianópolis ou na condição de ocupantes de cargos em comissão ou 

de servidores públicos cedidos pelas instâncias federal, estadual e municipal, além de docentes 

colaboradores e convidados de instituições conveniadas.  

A ESP-Floripa, assim como as escolas de governo de um modo geral, é muito diferenciada em 

relação às instituições de ensino superior e adota um modelo de organização que não prevê corpo 

docente permanente, valendo-se da utilização de professores provenientes do seu próprio corpo 

funcional e dos demais órgãos e entidades da administração pública, além de professores de 

instituições acadêmicas públicas e privadas, parte significativa deles com atuação direta em órgãos 

da administração pública.  

Os docentes deverão possuir experiência e/ou titulação acadêmica demandada para cada 

curso em funcionamento. O objetivo é possibilitar que, permanente e prioritariamente, a docência 

ocorra pelos profissionais atuantes na SMS, com dedicação de carga horária, total ou parcial, para a 

docência. A prioridade de atuação docente feita pelos próprios trabalhadores com expertise 

reconhecida promove a valorização profissional, o ensino contextualizado e menor investimento 

financeiro. 

O corpo docente é composto por trabalhadores com formação mínima de Especialização e 

experiência profissional de no mínimo 3 anos, ampliando para Mestrado e/ou Doutorado a depender 

da atividade que irá realizar. Para a construção do quadro docente, a ESP de Florianópolis adotou o 

banco de competências (melhor descrito no Capítulo 6, item 6.3.1), identificando a partir dele os 

potenciais docentes, que são demandados conforme necessidade do curso/disciplina a ser 

desenvolvido, de acordo com sua área de atuação, formação e competência. O quadro completo dos 

docentes da ESP de Florianópolis está descrito no apêndice A. A seleção do docente a atuar em 
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determinado curso é feita por análise de currículo, baseada nos dados constantes no Banco de 

Competências e/ou Currículo Lattes. 

Conforme a fixação do quadro de docentes para determinado curso/programa, é construído 

um plano de ação para formação docente que inclui oficinas periódicas de formação docente, 

especialmente quanto ao uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, incentivo na 

participação de congressos e outros eventos externos, pagamento de gratificação financeira, 

conforme carga horária dedicada, entre outras ações que podem englobar o plano de ação de 

formação docente, conforme o curso/programa ao qual o docente se vincula. 

Considerando esta lógica de Escola de Governo, em que o Corpo Docente é prioritariamente 

formado por trabalhadores da própria instituição, destaca-se que os trabalhadores são regidos pelo 

Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Pessoal Civil da 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal de Florianópolis, 

instituído pela Lei Complementar nº 503 de 2014, o qual valoriza, entre outras atividades de 

desenvolvimento profissional, a docência (tutoria e preceptoria) e a publicação técnica e científica. 

 

5.4 Regimento Interno 

A Escola de Saúde Pública de Florianópolis, criada pelo decreto Nº 16.092, reger-se-á por 

Regimento Interno próprio, aprovado pelo como dirigente da ESP-Floripa pelo Secretário Municipal 

de Saúde (dirigente da Mantenedora). O Apêndice B apresenta a do Regimento Interno da ESP-

Floripa. 

 

5.5 Parcerias com Outras Instituições 

A ESP-Floripa dispõe de convênios e/ou termos de cooperação técnica, principalmente tendo 

como objeto a oferta de campos de estágio para a formação de profissionais de saúde em 

instituições de ensino, em níveis de graduação, pós-graduação e técnico. 

Tais parcerias permitem que a ESP-Floripa garanta algumas contrapartidas importantes para 

ampliar as possibilidades de desenvolvimento das ações da escola, tais como: salas de aula; 

auditórios; apoio administrativo na realização de capacitações; apoio docente em aulas e/ou cursos; 

desenvolvimento de pesquisas de interesse; etc. 

5.6 Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Financeira 

O decreto Nº 16.092, o qual cria, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a Escola de 

Saúde Pública de Florianópolis, vinculada ao Gabinete do Secretário, estabelece, em seu artigo 

terceiro, que compete à Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis promover adequadas 

condições de funcionamento e sustentabilidade da Escola de Saúde Pública de Florianópolis, 

incumbindo-lhe a administração orçamentária e financeira.  

Em consonância com os objetivos estratégicos da ESP - Florianópolis e com vistas à 

consecução de suas atividades, anualmente é realizado o planejamento orçamentário e financeiro 

buscando assegurar as condições necessárias ao funcionamento adequado da Escola e ao 
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atendimento de suas perspectivas futuras. A proposta de orçamento é elaborada a partir das 

prioridades estabelecidas no Planejamento Estratégico da Escola, conduzidas pelo coordenador geral 

da Escola e Colegiado Gestor, observando os limites do Fundo Municipal de Saúde de Florianópolis 

para a elaboração da proposta orçamentária, e aprovada, posteriormente, no âmbito da lei 

orçamentária anual (LOA) do município. 

Portanto, a capacidade e a sustentabilidade financeira da ESP - Florianópolis se dá com 

recursos orçamentários próprios, oriundos do Fundo Municipal de Saúde, que estima a receita e fixa 

a despesa para cada exercício financeiro e incorpora na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO).  

Além de recursos próprios, há também recursos advindos de terceiros (especialmente do 

Ministério da Saúde) em editais específicos e, principalmente, no fornecimento de bolsas para 

especializandos. 

Assim, o cronograma de execução financeira/orçamentária está diretamente vinculado às 

fontes de financiamento, visto que projetos de cursos (lato sensu e extensão) e pesquisas dependem 

da publicação de editais específicos. Neste caso, o cronograma é estabelecido por projetos. As 

despesas cotidianas, especificamente com materiais de consumo, são programadas a partir de 

orientações dadas pela Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde de Florianópolis. 

Cabe destacar que os discentes não representam encargos financeiros, uma vez que os 

cursos são gratuitos. Podem, em alguns momentos, assumir despesas tais como deslocamento, 

hospedagem e alimentação. Para os programas de especialização lato sensu na modalidade de 

residência, há o fornecimento de bolsa financiada pelo Ministério da Saúde e, no caso da residência 

em Medicina de Família e Comunidade, esta bolsa complementada pela Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, com fins de incentivo financeiro ao residente.  

O quadro 3 apresenta o detalhamento de investimentos mensais para a ESP-Floripa para o 

ano de 2019. 

Quadro 3 - Investimentos mensais para o ano de 2019 

DESCRIÇÃO 
ORIGEM DO 

RECURSO 
VALOR  

UNITÁRIO 
QUANT. 

INVESTIMENTO 
TOTAL 

Pagamento mensal de complemento de bolsa para residentes da 
Residência em Medicina de Família e Comunidade. 

Fundo Municipal 
de Saúde 

R$ 3.330,43 60 R$ 199.825,80 

Pagamento de gratificação de preceptoria para Residência em 
Medicina de Família e Comunidade. 

Fundo Municipal 
de Saúde 

R$ 750,00 a R$ 
1.000,00 

31 R$ 28.250,00 

Pagamento de gratificação de preceptoria para Residência 
Médica em Urgência e Emergência 

Fundo Municipal 
de Saúde 

R$ 750,00 a R$ 
1.000,00 

02 R$ 2.000,00 

Pagamento de gratificação de preceptoria para Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família (parceria UDESC). 

Fundo Municipal 
de Saúde 

R$ 750,00 a R$ 
1.000,00 

52 R$ 46.500,00 

Pagamento de gratificação de preceptoria para Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família (parceria UFSC).  

Fundo Municipal 
de Saúde 

R$ 750,00 a R$ 
1.000,00 

12 R$ 8.750,00 

Pagamento de gratificação de coordenação de curso 
Fundo Municipal 
de Saúde 

R$ 1.000,00 2 R$ 2.000,00 

Pagamento de gratificação de tutoria 
Fundo Municipal 
de Saúde 

R$ 1.000,00 7 R$ 7.000,00 

Material de Consumo / Custos Operacionais 
Fundo Municipal 
de Saúde 

R$ 1.000,00 1 R$ 1.000,00 

Programa de Desenvolvimento Gerencial (execução pela UDESC) 
Fundo Municipal 
de Saúde 

R$ 4.792,59 1 R$ 4.792,59 

Pagamento mensal de bolsa para residentes da Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família. 

Ministério da 
Saúde 

R$ 3.330,43 88 R$ 293.077,84 

Pagamento mensal de bolsa para residentes da Residência em 
Medicina de Família e Comunidade. 

Ministério da 
Saúde 

R$ 3.330,43 40 R$ 133.217,20 

TOTAL R$ 726.413,43 
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5.7 Ações Institucionais de Comunicação Interna e Externa 

A Escola de Saúde Pública de Florianópolis desenvolve um plano de ações relacionado à 

comunicação cujo objetivo é estabelecer estratégias e implementar ações para consolidar a imagem 

positiva da Escola junto ao público interno e externo, de forma a dar visibilidade às realizações da 

Escola.  

Os principais canais de comunicação da ESP-Floripa com seu público interno são por email, 

plataforma de ensino a distância Moodle e site próprio. Com o objetivo de manter um canal de 

comunicação aberta e divulgação das atividades de educação permanente em saúde em 

desenvolvimento na Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito da Escola de Saúde Pública, criou-se o 

Portal da Escola de Saúde Pública de Florianópolis (http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/) onde as 

principais informações são publicizadas, tais como atualização dos cursos livres (eventos de educação 

internos), realizados na SMS em formato de agenda interativa; atualização da lista de cursos EaD de 

interesse dos trabalhadores; atualização da lista de pesquisas realizadas no âmbito da SMS, expondo 

os resultados finais destas; relatórios de gestão das atividades da ESP-Floripa; disponibilização de 

documentos e legislações da ESP-Floripa de interesse da comunidade acadêmica e civil; entre outros. 

A comunicação por email ocorre em situações particulares ou é utilizada quando a 

informação a ser disponibilizada é considerada de urgência ou de alta relevância, sendo direcionada 

a todo o conjunto da Escola. O uso das ferramentas de comunicação da Plataforma Moodle também 

serve para comunicações internas relacionadas ao um determinado curso. 

O Portal da Escola de Saúde Pública de Florianópolis (http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/) é 

o principal canal de comunicação com o público externo. O portal atual da Escola disponibiliza acesso 

simplificado a todos os serviços oferecidos e informações de interesse a sociedade civil, como 

descrito anteriormente. Fornece, também, informações de cunho geral, publica notícias sobre cursos 

e eventos, processos seletivos para colaboradores e discentes, agenda de eventos realizados nas 

instalações da Escola, entre outras. 

A Revista de Saúde Pública de Florianópolis, de publicação anual, 

(http://moodle.saude.pmf.sc.gov.br/revista/index.php/rspf/index) é uma publicação científica que 

visa divulgar artigos científicos, relatos de experiências, produção de iniciação científica e artigos de 

revisão sobre temas variados na área de saúde pública, tanto no âmbito da atenção como da gestão, 

privilegiando os trabalhos produzidos na própria rede municipal. Esta publicação é um importante 

instrumento de divulgação e compartilhamento das práticas científicas em atenção e gestão no SUS, 

permitindo a publicização e reconhecimento de nossas práticas como contribuições importantes na 

construção e concretização de um SUS de qualidade. 

 

5.8 Autoavaliação Institucional 

Tendo em vista a manutenção da qualidade do ensino em saúde pública, a ESP-Floripa 

programa a realização da autoavaliação institucional de forma sistemática. Anualmente é realizado 

um seminário de avaliação institucional, conduzido pela Comissão de Avaliação, contando com a 

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/
http://moodle.saude.pmf.sc.gov.br/revista/index.php/rspf/index
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participação dos diversos atores relacionados à ESP-Floripa e aos cursos ofertados, para reforçar e 

consolidar a integração e a comunicação horizontal entre todos os envolvidos: estudantes, 

profissionais de saúde, preceptores, tutores, gestores e comunidade. 

Entende-se como fundamental que as avaliações tornem-se públicas, de tal forma que as 

interpretações oriundas dos processos avaliativos possam gerar novas práticas, apresentando com 

clareza os seus parâmetros, critérios e padrões de referência. 

A constituição da CPA obedecerá às seguintes diretrizes: 

 Constituição por ato do dirigente máximo, ou por previsão no seu próprio estatuto 

ou regimento, assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica e da sociedade civil organizada, e vedada a composição que privilegie a 

maioria absoluta de um dos segmentos; 

 Atuação autônoma em relação aos conselhos e demais órgãos colegiados existentes 

na Escola. 

 
A autoavaliação institucional deverá ser norteada pelos seguintes princípios: 

 Globalidade: a avaliação não se restringirá a uma ou algumas atividades; 

 Comparatividade: princípio que requer alguma padronização de conceitos ou 

indicadores; 

 Caráter não punitivo nem premiativo; 

 Adesão voluntária: o que requer a construção de uma cultura de avaliação de modo 

que o ato avaliativo se torne exercício rotineiro das funções acadêmicas; 

 Legitimidade: dado que requer a adoção de metodologias e construção de 

indicadores capazes de conferir significado às informações; 

 Continuidade: permitindo comparação dos dados em diferentes momentos; 

 Pertinência: reconhecimento por todos os agentes da legitimidade do processo 

avaliativo, seus princípios norteadores e seus critérios; 

 Participação coletiva: envolvimento direto de toda a comunidade acadêmica no 

processo avaliativo. 

 

De forma didática, o trabalho da CPA está resumido em três etapas: 

 Etapa 1: planejamento das atividades e sensibilização da comunidade institucional; 

 Etapa 2: desenvolvimento da autoavaliação, com a realização de reuniões, coletas de 

dados e análise de informações; 

 Etapa 3: elaboração e divulgação do relatório final e balanço crítico do processo 

avaliativo. 

O resultado final das atividades da CPA deve apresentar a análise da autoavaliação, seus 

resultados, reflexões e proposições, a fim de subsidiar o planejamento, ações e tomada de 
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decisões. Deve ser amplamente divulgado na comunidade acadêmica e publicizado no site próprio 

da ESP-Floripa para fins de transparência e compartilhamento das informações. 

A partir do relatório final das atividades da CPA, a ESP-Floripa pode verificar as 

possibilidades de intervenção no curto, médio e longo prazo, em todas as dimensões avaliadas. 

Os resultados da conclusão do trabalho têm potencial de revisar ações e iniciativas, bem como de 

redirecionar estratégias de atuação da Escola e, por isso, os trabalhos da CPA servem de 

instrumento de planejamento e gestão. 

 

5.9 Responsabilidade Social e Políticas Inclusivas 

A ESP-Floripa entende que a responsabilidade social é inerente à sua natureza enquanto 

escola de governo, criada e mantida para dedicar-se à formação e ao aperfeiçoamento dos 

agentes públicos. Contribuir para o desenvolvimento da atenção e gestão da saúde pública, 

assegurando o seu compromisso com o desenvolvimento de pessoas e com os valores humanos, 

é, assim, expressão de sua responsabilidade social.  

A ESP-Floripa tem função de relevância social por ser uma instituição que visa a 

qualificação da atenção e da gestão pública da saúde por meio da formação permanente dos 

trabalhadores no SUS, colaborando, assim, para o aprimoramento dos serviços prestados. 

Acredita-se que, com servidores qualificados e competentes, tende-se a avançar no que tange ao 

oferecimento de serviços de saúde de qualidade à população. Ao mesmo tempo, cumpre-se um 

papel social relacionado ao próprio direito dos trabalhadores de terem possibilidade de se 

aperfeiçoarem. 

Dessa forma, ao elencar entre seus valores o comprometimento com o SUS, o diálogo, 

cooperação e integração, o compromisso com a qualidade, o respeito e ética, a gestão compartilhada 

e a democratização do conhecimento, a ESP-Floripa assume que sua responsabilidade social deverá 

estar expressa de forma transversal em suas diferentes ações. Assim, as ações de 

responsabilidade social empreendidas estão contempladas tanto em programas e projetos 

específicos destinados aos públicos interno e externo quanto nas atividades de ensino ofertadas 

para seu público-alvo. 

Além disso, a ESP-Floripa desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão que 

consideram as políticas afirmativas de inclusão social, que refletem o papel social da Escola, no 

contexto da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis.  

5.9.1 Capital Criança 

O Programa Capital Criança visa maximizar a qualidade e a quantidade de vida do cidadão 

florianopolitano através da seleção, implantação e acompanhamento de intervenções e geração 

de parcerias que foquem a proteção, promoção e recuperação da saúde da criança de zero a dez 

anos, incompletos, residentes no município de Florianópolis.  

Os Centros de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, através das Equipes de Saúde da 

Família, realizam o Acompanhamento de Crescimento e Desenvolvimento da criança e 

encaminham as crianças em risco nutricional e baixo peso, com a avaliação da nutróloga da rede, 

para o Programa de Fórmulas Especiais (para crianças até 2 anos).  
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Todas as mães de Florianópolis são visitadas diariamente nas maternidades, inclusive na 

Maternidade do Hospital Regional de São José, pelas Agentes Educadoras deste Programa. Nesta 

visita, as Agentes Educadoras, também orientam sobre o uso dos itens que acompanham a bolsa 

do Capital Criança, quanto ao agendamento do recém nascido para triagem auditiva – “Teste da 

orelhinha”, quanto ao teste do reflexo vermelho – “teste do olhinho” e orientam também quanto 

à realização do teste do pezinho em torno do 3o ao 5o dia de vida nos Centros de Saúde. 

Desde abril de 2007, o Programa Capital Criança com a finalidade de reduzir a 

morbimortalidade das doenças imunopreveníveis, iniciou a vacinação contra a tuberculose (BCG) 

e a primeira dose da vacina contra Hepatite B nas primeiras 12 horas de vida dos recém-nascidos 

nas Maternidades públicas e privadas de Florianópolis. Diariamente, incluindo feriados, sábados e 

domingos, as vacinadoras realizam estas vacinas (BCG e Hepatite B) e após encaminham estes 

bebês para os Centros de Saúde mais próximos a sua residência, para dar continuidade ao 

esquema vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde. 

5.9.2 Capital Idoso 

Em consonância com as Diretrizes da Política Nacional da Saúde do Idoso, o município 

planejou e implantou o Programa de Saúde do idoso, denominado Capital Idoso em 12 de outubro 

de 2006. O Capital Idoso surgiu com a finalidade primordial de promover, manter, e recuperar a 

saúde da pessoa idosa. Assim como, reduzir as comorbidades e mortes prematuras. Preservar a 

autonomia e independência dessa população, resultando assim, em qualidade de vida para o 

idoso e família. 

Dentre as iniciativas, destacamos as Ações de Vigilância e Prevenção a violência contra o 

idoso – interface com Núcleo de Atenção e Prevenção contra à Violência (NUPREVI) e Serviço de 

Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias (SEPREDI) e o 

agendamento por telefone das consultas nas unidades de saúde do município de Florianópolis 

para pacientes idosos e pessoas com deficiência, conforme Lei 8752 de 07 de dezembro de 2011. 

5.9.3 Ambulatório de Atenção Primária para Pessoas Transexuais e Travestis 

Enquanto a expectativa de vida do brasileiro aproxima-se dos 75 anos, as pessoas 

transexuais e travestis não costumam ultrapassar os 35 anos de idade. Para atender esta 

população, foi criado em Florianópolis, no início de agosto de 2015 o Ambulatório de Atenção 

Primária para Pessoas Transexuais e Travestis, voltado às pessoas que não se identificam com o 

gênero (masculino ou feminino) atribuído no momento do nascimento. A iniciativa foi dos 

residentes de Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde de 

Florianópolis e visa garantir o atendimento integral à saúde da população travesti e transexual.  

A ideia é que haja proteção de possíveis casos de discriminação por orientação sexual ou 

identidade de gênero, respeitando o uso do nome social do paciente e oferecendo, também, 

hormonioterapia, pois segundo o Ministério da Saúde, o acompanhamento ao tratamento 

hormonal, que garante a transformação física, é imprescindível para evitar o aparecimento de 

trombose e câncer. Além do atendimento clínico, o ambulatório oferece hormonioterapia e o 

cartão do SUS utiliza o nome social do paciente.  

5.9.4 Comitê Municipal de Saúde da população Negra 

Criado em julho de 2011, através do Decreto Municipal 8958, o Comitê Técnico Municipal 

de Saúde da População Negra formula, sistematiza, apoia, monitora e avalia a implementação da 
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Política Municipal de Atenção Integral à Saúde da População Negra. O objetivo é avançar em 

ações para a promoção da equidade em saúde.  

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra volta-se para a melhoria das 

condições de saúde. A proposta inclui ações de cuidado, atenção, promoção à saúde e prevenção 

de doenças. Também estão previstos gestão participativa, participação popular e controle social, 

produção de conhecimento, formação e educação permanente para trabalhadores de saúde.  

Destaca-se que a raça negra possui algumas especificidades que precisam ser 

reconhecidas e respeitadas e que os integrantes desta etnia são mais suscetíveis a doenças como 

o Diabetes Mellitus, a Hipertensão, a Anemia Falciforme e Traços Falciformes, embora desde 2009 

a Rede de Saúde do município já esteja atenta a estas questões.  

5.9.5 Acolhimento de  imigrantes haitianos e senegaleses 

A chegada de imigrantes haitianos e senegaleses no município de Florianópolis foi 

acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde. No processo de acolhimento aos imigrantes, 

realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, todos passaram por uma triagem e 

recebem vacinas contra tétano, hepatite B, gripe, febre amarela e tripla viral. Além disso foi 

realizado atendimento médico e avaliação de riscos epidemiológicos, em uma triagem que 

confere os dados dos viajantes e as condições de saúde. 

5.9.6 Rede de Atenção Integral às Vítimas de Violência Sexual – RAIVVS 

O município de Florianópolis conta, desde 2000, com a Rede de Atenção Integral às 

Vítimas de Violência Sexual (RAIVVS). Trata-se de uma rede interinstitucional que atua em 

consonância com o documento “Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência 

Sexual contra Mulheres e Adolescentes”, publicado pelo Ministério da Saúde em 1999.   

A rede visa prevenir e tratar os agravos resultantes da violência sexual contra mulheres, 

crianças e adolescentes; prevenir a violência doméstica e, em especial, a violência de gênero, 

proporcionar atendimento integral às vítimas de violência sexual; evitar a revitimização; realizar 

prevenção e profilaxia do HIV e de outras infecções de transmissão sexual; realizar a interrupção 

legal da gravidez, quando esta decorrer da violência sexual; incentivar a denúncia das agressões 

sexuais e favorecer a coleta de provas para diminuir a impunidade dos agressores sexuais. 

5.9.7 Disciplina Optativa de Libras 

Considerando a necessidade de inclusão social dos portadores de deficiência auditiva, a 

ESP-Floripa oferece, a disciplina optativa de libras aos residentes das Residências 

Multiprofissional em Saúde da Família e de Medicina de Família e Comunidade e aos profissionais 

da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, em parceria com o Departamento de Libras da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Essa ação se demonstra como de fundamental relevância considerando-se a necessidade 

de ofertar o melhor acesso e cuidado possível nas Unidades de Saúde do município à população 

de maneira geral e, em especial, àqueles que possuem algum tipo de necessidade especial.  
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1. PRINCIPAIS ATIVIDADES EM DESENVOLVIMENTO 

A ESP-Floripa tem desenvolvido diversas ações com intuito de promover a formação, o 

desenvolvimento e o aprimoramento de recursos humanos no SUS. As atividades em educação da 

SMS contemplam um público-alvo de cerca de 2500 trabalhadores do SUS e, eventualmente em 

alguns cursos, este número se amplia com a participação da comunidade, estudantes e docentes das 

instituições de ensino parceiras. Além disso, diversas outras atividades, ações e políticas em ensino, 

pesquisa e extensão, vem sendo expandidas, na perspectiva da educação permanente em saúde, 

com vistas a contribuir para a qualidade da atenção e da gestão no SUS, no âmbito do município de 

Florianópolis e região. 

A seguir, destacamos algumas atividades em desenvolvimento, relacionadas aos eixos SUS 

como Escola, Desenvolvimento do Trabalhador e Observatório em Saúde, conforme conceituados no 

Projeto Pedagógico Institucional (Capítulo 4), que se vinculam às respectivas Coordenações 

Executivas da Escola. 

 

6.1 Relacionadas ao Eixo SUS COMO ESCOLA 

6.1.1 Rede Docente Assistencial 

A integração do ensino com a Atenção Primária à Saúde iniciou-se em Florianópolis na 

década de 1970, com estágios extracurriculares dos cursos de graduação em medicina e enfermagem 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Na década de 80 configurou-se o Programa 

Docente Assistencial (PDA), um modelo de articulação Universidade - Sistema de Saúde, estabelecido 

formalmente por meio de um convênio e cogerenciado pelas instituições envolvidas - Centro de 

Ciências da Saúde (CCS) da UFSC, Secretaria Municipal da Saúde de Florianópolis (SMS) e Hospital 

Universitário Polydoro Hernani de São Thiago (HU), com o pressuposto de que todos os níveis do 

sistema de saúde são locais adequados e necessários para a formação e capacitação na área da 

saúde. 

A partir de 2005, impulsionada pela relevância da questão que envolve a formação de 

recursos humanos para a saúde e pelas políticas indutoras do Governo Federal (Pro-Med e Pró-

Saúde), foram estabelecidas metas para trabalhar as especificidades relacionadas à organização do 

PDA. Instituiu-se uma comissão interinstitucional SMS/UFSC para reorganizar o processo de 

integração ensino-serviço. Por conseguinte, constituiu-se a Rede Docente Assistencial (RDA) com 

diretrizes de funcionamento norteadas por um regimento interno, considerando a rede de saúde e 

todas as relações que envolvem os atores e instâncias relacionadas ao processo de formação dos 

estudantes.  Além dos cursos próprios do CCS, a SMS expandiu o diálogo com os demais Centros de 

Ensino da UFSC abrangendo outras profissões que compõem a equipe multidisciplinar em saúde e 

também para outras instituições formadoras da região, tais como a Universidade Estadual de Santa 

Cataria e a Universidade do Sul de Santa Catarina.  

De forma prática, a RDA buscou desenvolver programas de formação e educação 

permanente de recursos humanos para a saúde, na perspectiva do SUS e do modelo assistencial da 

Estratégia de Saúde da Família; promover o trabalho coletivo multidisciplinar e gestão 

compartilhada; favorecer a reestruturação curricular dos cursos da área da saúde; articular 
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conhecimentos contextualizado com a realidade; consolidar modelos de aprendizagem; favorecer a 

melhoria da assistência, do ensino e da pesquisa e desenvolver mecanismos de avaliação das ações.  

Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde oferece campo de prática educacional para 12 

cursos de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina e para 4 cursos de graduação da 

Universidade do Estado de Santa Catarina. A relação dos cursos de graduação atendidos pela 

Secretaria, assim como o quantitativo de alunos contemplados com campo de estágio, estão 

dispostos no quadro 4. 

Quadro 4 - Distribuição de alunos de graduação 

ALUNOS DE GRADUAÇÃO 

CURSO 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 

ADM. PÚBLICA UDESC 40 32 32 30 43 34 37 26 25 20 

AGRONOMIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

ED. FÍSICA 19 99 86 86 116 103 103 103 94 96 

ED. FÍSICA UDESC 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 

ENFERMAGEM 230 226 300 305 223 214 185 191 217 249 

ENGENHARIA SANITÁRIA E 
AMBIENTAL 

0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 

FARMÁCIA 85 112 250 251 317 328 165 136 128 125 

FISIOTERAPIA UDESC 50 207 60 95 116 109 115 102 108 103 

FONOAUDIOLOGIA 85 456 89 72 56 50 20 20 24 36 

MEDICINA 596 597 498 514 500 522 490 511 529 523 

MEDICINA VETERINÁRIA UDESC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

NUTRIÇÃO 19 121 116 111 220 120 216 219 174 225 

ODONTOLOGIA 285 308 319 310 328 355 356 361 310 303 

PSICOLOGIA 28 26 32 24 24 21 21 14 18 29 

SERVIÇO SOCIAL 2 5 5 0 6 10 10 7 6 6 

INTERCAMBISTAS 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 

TOTAL 1439 2189 1799 1810 1954 1868 1718 1693 1636 1719 

 

A rede municipal de saúde atua, ainda, como campo de estágio para 7 programas de 

Residência. Além dos programas de Residência Médica próprios da SMS (Residência em Medicina de 

Família e Comunidade e Residência Médica em Urgência e Emergência e dos Programas de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família desenvolvidos em parceria coma UDESC e com a 

UFSC, outros residentes de Florianópolis e de outros municípios acessam a rede municipal de saúde 

como residentes visitantes, realizando estágios em diversas unidades de saúde.  

 A rede municipal de saúde atente também 3 cursos técnicos da área da saúde, alcançando 

cerca de 2000 estudantes que frequentam a rede municipal a cada semestre, conforme pode ser 

obervado no gráfico 1. Dessa forma, fortalecendo a tradição na integração do ensino e serviço na 

formação de profissionais de perfil desejado para o trabalho no SUS. 
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Gráfico 1 - Quantitativo de estudantes na SMS 2014 - 2018 

 
Fonte: Setor de Educação em Saúde (2019). 
 

Por meio desta integração efetiva com as Instituições de Ensino, a SMS promove a inserção 

precoce e contínua dos estudantes e professores na Atenção Primária à Saúde e em outros pontos de 

atenção em saúde, contribuindo e fortalecendo a implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais das profissões da saúde.  Adicionalmente, contribui para o fortalecimento da função social 

da educação superior, consolidando parcerias interinstitucionais, promovendo o trabalho em equipe 

multiprofissional para qualificar a assistência à saúde e o ensino na perspectiva de consolidar as 

Redes de Atenção à Saúde.  

6.1.2 Oficinas de Integração Ensino e Serviço 

Desde o segundo semestre de 2013, a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis está 

em processo de reestruturação da relação ensino e serviço, especialmente com a Universidade 

Federal de Santa Cataria (UFSC), nossa parceira mais expressiva. Como uma ação prioritária, foi 

discutida a Interação Comunitária do curso de Medicina da UFSC e o modelo proposto traz como 

principais pressupostos a vinculação estável e longitudinal dos alunos aos Centros de Saúde e/ou 

equipes, de forma que o estudante, como membro ativo da equipe a qual se vincula, auxilie no 

cumprimento das atribuições da Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde e em outras 

atividades e pactuações planejadas pela equipe. A partir de então, a discussão foi ampliada para os 

demais cursos, tendo como um dos objetivos a mudança cultural da formação, podendo os 

estudantes já vivenciarem a prática multiprofissional nas unidades de saúde. 

Considerando que a participação das equipes no planejamento das atividades propostas aos 

alunos é a base para o desenvolvimento de uma integração ensino e serviço sustentável, têm-se 

procurado realizar sistematicamente Oficinas de Integração Ensino-Serviço com os profissionais das 

unidades de saúde, a fim de discutir e definir diretrizes mínimas para a qualificação da integração do 

ensino e serviço. Em geral elas ocorrem no início e fim de cada semestre, com os profissionais das 

mesmas categorias dos cursos de graduação, a fim de equacionar as necessidades de formação com 

as necessidades da assistência. Percebe-se que a participação e a colaboração entre os atores 

envolvidos no processo de integração do ensino-serviço-comunidade em saúde são fundamentais 

para a pactuação e o planejamento de ações, permitindo a continuidade e a sustentabilidade, bem 

como a qualidade da formação dos futuros profissionais. 
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6.1.3 Manual de Preceptoria da Interação Comunitária do Curso de Medicina 

Considerando que a participação das equipes no planejamento das atividades propostas aos 

alunos é a base para o desenvolvimento de uma integração ensino e serviço sustentável, realizou-se, 

em fevereiro de 2014, uma oficina com os profissionais das unidades de saúde docente-assistenciais, 

professores e estudantes, a fim de problematizar a integração do ensino e serviço relacionada à 

Interação Comunitária na Atenção Primária à Saúde de Florianópolis. Como uma demanda 

generalizada da Oficina, surgiu a necessidade da estruturação de um Manual de Preceptoria para 

orientar as atividades dos profissionais e equipes que recebem alunos.  

A partir disso, o Manual de Preceptoria da Interação Comunitária do Curso de Medicina foi 

construído por um grupo de trabalho composto por profissionais (preceptores e gestores) da 

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e professores e estudantes da Universidade Federal 

de Santa Catarina, com o intuito de ser um documento norteador, contendo diretrizes mínimas para 

o processo de preceptoria da Interação Comunitária, organizadas em 3 eixos: acesso, vigilância e 

cuidado. O Manual traz os planos de estágio para cada fase do curso, com sugestão de atividades 

cotidianas e responsabilidades dos profissionais das equipes preceptoras, além de diversos 

instrumentos de apoio à preceptoria, tais como Diário de Campo, Contrato de Ensinagem, 

Instrumento de Avaliação; Sugestão de Projetos, entre outros. O documento está disponível em:  

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/index.php?cms=guias+e+manuais&menu=6  

O Manual tem sido aplicado com sucesso pelas equipes preceptoras de alunos e tem sido 

utilizado como um modelo na construção de Manuais para os demais cursos de graduação bem 

como para outros municípios, a fim de que a preceptoria tenha um padrão mínimo de qualidade e 

que seja de fato um instrumento eficaz e sustentável no apoio aos processos de ensino em serviço. 

 

6.1.4 Residência Médica 

6.1.4.1 Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade 

Em 2014, a SMS instituiu seu próprio Programa de Residência Médica em Medicina de 

Família e Comunidade, autorizado pelo parecer SISCNRM Nº: 171/2014, com objetivo de formar 

Médicos de Família e Comunidade (MFC) para atuar na atenção primária à saúde (APS) e redes de 

atenção à saúde (RAS) com foco nas famílias e comunidades assistidas, comprometidos com a 

construção e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e tendo por base os princípios da 

vigilância em saúde e o modelo de atenção da Estratégia de Saúde da Família (ESF).  

Este Programa de Residência Médica se baseia nos pressupostos da Aprendizagem 

Significativa, que acontece de maneira constante nos diversos contextos de formação, valorizando o 

conhecimento prévio dos residentes e a integração dos atores do cenário em estudo. As experiências 

pessoais e profissionais do residente são constantemente agregadas à formação médica e cabe ao 

preceptor a função mediadora, com o objetivo de diminuir a discrepância entre a formação atual e a 

desejada, favorecendo o desenvolvimento das competências definidas no projeto pedagógico.  

A cada ano, ingressam 20 novos médicos residentes, que permanecem em processo de 

treinamento em serviço durante 2 anos na rede municipal, de saúde de Florianópolis, recebendo, 

para isso, bolsa oriunda do Ministério da Saúde e bolsa complementar da Secretaria Municipal de 

Saúde de Florianópolis. 

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/index.php?cms=guias+e+manuais&menu=6


 

51 
 

Durante o primeiro ano de residência (R1) o médico é inserido, na maior parte do tempo, 

junto a uma equipe da estratégia de Saúde da Família e recebe supervisão em tempo integral, 

dividindo os atendimentos à população de sua área com um profissional. No segundo ano (R2), o 

médico mantém sua agenda nos centros de saúde, participa das atividades da equipe e realiza a 

maior parte dos estágios em outros níveis de atenção e serviços de referência. Também estão 

previstos nesse período os estágios optativos, de acordo com o perfil e a programação de cada 

residente. 

Em 2018, foi implantado o ano adicional da especialidade (terceiro ano), com a oferta de 10 

vagas anuais e bolsa financiada pela Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. O objetivo é 

formar profissionais diferenciados para atuação nos cenários contemporâneos de Atenção Primária 

por meio do desenvolvimento de competências em áreas de atuação específica  do campo da 

medicina de família e comunidade, como atenção individual a casos complexos, preceptoria médica e 

docência e gestão da clínica no contexto das Redes de Atenção à Saúde. 

6.1.4.2 Residência Médica em Psiquiatria - SES 

O Programa de Residência Médica (PRM) em Psiquiatria nasceu da necessidade do Estado em 

ter uma formação em Psiquiatria e da iniciativa de um grupo de médicos do Instituto de Psiquiatria 

de Santa Catarina (IPq/SC) e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Durante segundo ano (R2), os Médicos Residentes continuam seu treinamento em 

enfermarias psiquátricas de pacientes agudos, em psicoterapia de grupo nos ambulatórios de 

transtornos do humor e esquizofrenia, em psicoterapias (orientação analítica), ambulatórios de 

transtornos alimentares, de psiquiatria da infância e adolescência, Psiquiatria na Saúde Mental (em 

parceria com a Rede de Assistência em Saúde Mental da Prefeitura Municipal de Florianópolis), além 

de seminários teóricos diversos e plantões no serviço de emergência psiquiátrica. 

Durante o terceiro ano (R3), os Médicos Residentes seguem seu treinamento em psicoterapia 

individual e de grupo (orientação analítica e Terapia Congnitivo Comportamental), nos ambulatórios 

de Psiquiatria Geral, Casos Refratários, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (adultos), 

Psicogeriatria e Demências, Psiquiatria na Saúde Mental (em parceria com a Rede de Assistência em 

Saúde Mental da Prefeitura Municipal de Florianópolis), além de seminários teóricos diversos. 

Para viabilizar contribuir com a formação dos residentes em psiquiatria, as SMS recebe 

anualmente 12 residentes.  

6.1.4.2 Residência Médica em Urgência e Emergência 

Com o objetivo de formar médicos em Medicina de Emergência, qualificados para liderar o 

atendimento nos diferentes níveis de gravidade em diversas áreas da medicina, tanto clínicas quanto 

cirúrgicas, incluindo desde o atendimento pré‐hospitalar ao atendimento intensivo, alinhado com as 

leis, portarias e diretrizes do Sistema Único de Saúde, foi criada em 2019 a Residência Médica em 

Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis com a oferta de 4 vagas 

anuais e financiamento de bolsa pelo Ministério da Saúde.  

Busca-se, assim, formar com base na atuação clínica de excelência, informada pelas melhores 

evidências, garantindo competência nas habilidades de comunicação e nos principais tópicos da 

medicina de emergência em favor dos pacientes, integrando diferentes recursos e buscando as 

melhores estratégias de cuidado e acompanhamento de acordo com as especificidades. 
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O Programa conta com a retaguarda do termo de cooperação técnica Nº2013TN001695 de 

2013, firmado entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a Secretaria de Estado da Saúde de 

Santa Catarina (SES), que mantém cooperação docente assistencial entre os programas de residência 

médica de ambas as instituições. As atividades previstas em outros níveis de atenção incluem 

estágios junto ao Hospital Infantil Joana de Gusmão (emergência), Hospital Governador Celso Ramos 

(emergência), Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (emergência). Da mesma forma, o convênio 

existente entre a UFSC e SMS (FMS) estabelece cooperação docente assistencial em conjunto com o 

Hospital Universitário Polydoro Santiago. 

 

6.1.5 Residência Multiprofissional  

6.1.5.1 Residência Multiprofissional em Saúde da Família - UDESC 

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família objetiva formar 

profissionais de saúde, através da educação em serviço (aprender-fazendo), buscando qualificá-los 

para o desempenho de suas atividades no Sistema Único de Saúde (SUS), visando o alcance das 

competências técnica, política e ética da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Para tanto, está 

estruturado teórica e metodologicamente em acordo com diretrizes das atuais Política Nacional de 

Atenção Básica e Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, do Ministério da Saúde, 

tornando evidente a necessidade de embasar o processo de mudança das estratégias de organização 

e do exercício da atenção em saúde a partir da prática concreta das equipes.  

Este indicativo reforça a necessidade da formação de profissionais de saúde na modalidade 

Residência. Como estratégia de educação permanente, a REMULTISF (Residência Multiprofissional 

em Saúde da Família) oportuniza a aprendizagem em equipe inserida na realidade concreta dos 

serviços de saúde, cujo processo de trabalho pode ser potencialmente construído no cotidiano da 

Atenção Primária em Saúde (APS), buscando articular o conhecimento e a prática interdisciplinar e 

intersetorial. Esse esforço pedagógico certamente se faz importante para a construção e a 

consolidação das políticas e dos saberes e práticas que constroem o Sistema Único de Saúde.  

A cada ano ingressam 44 novos residentes das áreas de educação física, enfermagem, 

farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social, que permanecem em 

processo de treinamento em serviço durante 2 anos na rede municipal de saúde de Florianópolis, 

recebendo, para isso, bolsa financiada pelo Ministério da Saúde. 

6.1.5.2 Residência Multiprofissional em Saúde da Família - UFSC 

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família é promovida pela Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. O 

modelo pedagógico do Programa de Residência compreende o aprender fazendo e seu significado: 

metodologias ativas de ensino aprendizagem, que busquem valorizar a relação dos educandos e 

educadores como uma relação de sujeitos construtores do processo. Metodologias de avaliação 

intimamente relacionadas com a metodologia do aprender fazendo; a educação permanente como 

espaço efetivo de garantia do modelo. 

A cada ano ingressam 13 novos residentes, distribuídos nas seis profissões integrantes do 

programa: Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Odontologia e Serviço Social. O custeio 

do Programa se dá por meio do Ministério da Educação (pagamento de bolsa para os residentes), 
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com contrapartida da UFSC (disponibilidade de corpo docente, espaço físico e material permanente) 

e da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis (disponibilização de preceptores, espaço físico, 

pagamento de gratificação de preceptoria e condições de trabalho nos centros de saúde da rede 

municipal). 

6.1.5.3 Residência Integrada Multiprofissional em Saúde – HU/UFSC 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS) é uma modalidade de Pós-

graduação lato sensu caracterizada pela formação em serviço, supervisionada por profissionais 

capacitados (preceptoria e tutoria), em regime de dedicação exclusiva, com atividades desenvolvidas 

no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC). 

O projeto está estruturado em três áreas de concentração – Atenção em Urgência e 

Emergência, Atenção em Alta Complexidade e Atenção em Saúde da Mulher e da Criança – e conta 

com profissionais das áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, 

Odontologia, Serviço Social e Psicologia.  

O programa de Residência tem por objetivo formar profissionais de saúde, por meio da 

educação em serviço, para atuar em equipe multiprofissional na atenção em urgência e emergência, 

alta complexidade e saúde da mulher e da criança, fundamentadas nos princípios e diretrizes 

propostos pelo SUS. 

Para contribuir com a formação destes residentes, as SMS recebe anualmente 30 residentes 

em estágios em diferentes pontos de atenção à saúde do município. Maiores informações são 

disponibilizadas no site da própria residência: http://www.hu.ufsc.br/setores/rims/ 

6.1.5.4 Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência em Cuidados Intensivos – HRSJ/SES 

Santa Catarina 

A Secretaria de Estado da Saúde desenvolve o Programa de Residência Multiprofissional no 
Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, com a oferta de 5 vagas anuais distribuídas nas áreas 
de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e farmácia para a área de Urgência e 
Emergência em Cuidados Intensivos. Todas as vagas são credenciadas pelo MEC e com bolsas 
garantidas.  

Contribuindo com a formação destes residentes, a Secretaria Municipal de Saúde passará, a 
partir de 2020, a receber os residentes anualmente para o desenvolvimento de estágios na rede 
municipal de saúde. 

6.1.6 Campo de Pesquisa acadêmica 

A Secretaria Municipal de Saúde instituiu a Comissão de Acompanhamento dos Projetos de 

Pesquisa em Saúde (CAPPS) para avaliar e autorizar as pesquisas que envolvem a rede municipal de 

saúde de Florianópolis. A análise dos projetos considera, entre outros fatores, a relevância e 

interesse para a instituição. 

Atualmente todos os projetos de pesquisa que envolvem a rede municipal de saúde devem 

ser submetidos à avaliação da comissão. O processo de submissão e acompanhamento da análise é 

feito eletronicamente pelo próprio Portal da Escola de Saúde Pública: 

<http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/index.php?cms=capps&menu=7>. 

O gráfico 2 apresenta o número de projetos submetidos à CAPPS nos anos de 2014 e 2018 e, 

destes, cerca de 80% são projetos aprovados. O objetivo maior da CAPPS é fazer o alinhamento das 

http://www.hu.ufsc.br/setores/rims/
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/index.php?cms=capps&menu=7
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propostas de pesquisa com as necessidades do serviço, para que as pesquisas em desenvolvimento 

na rede municipal de saúde possam, além de gerar produção científica acadêmica, ser 

transformadoras das práticas em saúde de gestão e atenção no SUS, contribuindo para a qualificação 

de todo o sistema.  

 

Gráfico 2 - Quantitativos de projetos submetidos à CAAPS (2014 -2018) 

 
 

6.1.7 Agenda de Prioridades de Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis 

A comissão tem recebido um número elevado de solicitações para realização de pesquisas 

nas unidades de saúde da SMS. A submissão dos projetos é feita online e a avaliação é feita em 

conjunto pelos membros da comissão. Apesar de todo o processo ser transparente, ainda não se 

fazia a avaliação dos projetos com base em uma Agenda Prioritária de Pesquisas para a SMS, nesse 

contexto, foi desenvolvido um projeto para a construção da Agenda de Prioridades de Pesquisa da 

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. 

Acredita-se que a definição da Agenda Prioritária de Pesquisa contribuirá para a melhoria dos 

serviços de saúde e na gestão do SUS, ao identificar temas de pesquisa de interesse institucional, que 

poderão ajudar a subsidiar decisões técnicas e de políticas públicas, além de tornar a relação com as 

instituições de ensino proveitosa para ambas as partes. 

O projeto objetivou definir, por meio da Escola de Saúde Pública de Florianópolis (ESP-

Floripa), as linhas de pesquisa prioritárias que irão nortear a realização de pesquisas no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde, com base nas prioridades e necessidades locais, a fim de subsidiar 

ações no âmbito da instituição e de qualificar a relação com as instituições de ensino ao se beneficiar 

da produção de conhecimento acadêmico. 

O projeto percorreu os seguintes passos: 

a) Consolidar o fluxo de submissão, avaliação e devolutiva dos projetos de pesquisa no 

âmbito da SMS/Florianópolis; 

b) Definir Áreas de Concentração da SMS/Florianópolis. 

c) Definir linhas de pesquisa prioritárias para a SMS/Florianópolis; 
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d) Divulgar Linhas de Pesquisa Prioritárias da SMS;  

e) Definir fluxo de encaminhamento/divulgação dos resultados das pesquisas realizadas 

no âmbito da SMS/Florianópolis para subsidiar as ações desenvolvidas; e 

f) Construir regimento de Pesquisa da ESP-Floripa/ SMS. 

 

A Agenda Prioritária de Pesquisa representa temas aglutinadores de estudos científicos que 

se fundamentam em tradição investigativa de onde se origina projetos cujos resultados guardam 

afinidades entre si. Elas determinam o rumo, limitam as fronteiras do campo específico do 

conhecimento, oferecem orientação teórica e estabelece procedimentos que serão considerados 

adequados para este processo.  Podem também ser definidas como "um domínio ou núcleo temático 

da atividade de pesquisa, que encerra o desenvolvimento sistemático de trabalhos com objetos ou 

metodologias comuns.  

É importante lembrar que as Linhas de pesquisa são figuras institucionais e não individuais. 

Nesse sentido, unidades institucionais, possuem linhas de pesquisa, mas pesquisadores não podem 

ou não deveriam possuir linhas de pesquisa. 

A agenda foi construída a partir do percurso: apresentação da proposta; realização das 

Oficinas; Consolidação dos dados nas Áreas de Concentração;  Agrupamento/Categorização por tema 

em cada Área de Concentração com base na Agenda Nacional;  construção da Linha de Pesquisa com 

base no agrupamento dos temas; validação. 

Foram realizadas 8 oficinas, nas seguintes Diretorias, respeitando-se o organograma vigente 

no período de realização das Oficinas:  

• Diretoria Administrativa e Financeira (DAF) - oficina presencial 

• Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS) - oficina presencial 

• Diretoria de Controle, Avaliação e Auditoria (DICCA) - oficina presencial 

• Diretoria de Média e Alta Complexidade (DMAC) - oficina presencial 

• Diretoria de Planejamento, Informação e Captação de Recursos (DPLAN) - oficina 

presencial 

• Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) - oficina presencial 

• Diretoria/Assessoria de Recursos Humanos (RH) – por email 

• Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis – oficina presencial 

• Comissão de Qualidade dos Serviços – por email 

• Comissão de Contratualização – por email 

• Assessoria Jurídica – por email 

 

As oficinas resultaram na definição de quatro eixos:  
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1 - Eixo Práticas de Atenção do SUS:  Estudos que envolvam a produção do cuidado e as 

práticas de atenção à saúde, voltadas aos indivíduos e coletividades em todos os níveis de atenção. 

Abriga a pesquisa clínica (seja de tratamento ou procedimento), educação permanente em saúde e 

educação popular em saúde. 

Agenda de Prioridades de pesquisa do Eixo Práticas de Atenção do SUS:  

a) Produção do Cuidado; 

b) Qualidade da Atenção; e 

c) Formação e Educação em Saúde. 

 

2 - Eixo Práticas de Vigilância em Saúde do SUS: Estudos que envolvam produção, coleta, 

consolidação, análise e disseminação de dados sobre a situação de saúde da população; promoção 

da qualidade de vida e redução da vulnerabilidade e riscos à saúde dos indivíduos e coletividades, 

relacionados aos seus determinantes e condicionantes, incluindo riscos sanitários e ambientais; 

prevenção e controle de infecção nos serviços de saúde; estudos relacionados à vigilância do 

acidente de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. 

a) Agenda de Prioridades de pesquisa do Eixo Práticas de Vigilância do SUS: 

b) Compreensão dos agravos em saúde; 

c) Estudos sobre Paz e Violência; 

d) Promoção e Proteção da Saúde; 

e) Ambiente e Saúde; 

f) Trabalho e Saúde; 

g) Laboratório em Saúde; 

h) Inclusão Produtiva e Segurança Sanitária; e 

i) Urgências e desastres em Saúde Pública. 

 

3 - Eixo Práticas de Gestão do SUS: Estudos que envolvam capacidades, habilidades e atitudes 

gerenciais do SUS e resolubilidade dos serviços; processo de planejamento, organização e avaliação 

do sistema de saúde em todos os níveis e do gerenciamento dos serviços de saúde; gestão da 

informação e registros em Saúde. 

Agenda de Prioridades de pesquisa do Eixo Práticas de Vigilância do SUS: 

a) Gestão do processo de trabalho nos Serviços; 

b) Desenvolvimento da Estrutura Organizacional; 

c) Práticas de inovação em Gestão/Boas práticas em Gestão Organizacional; 

d) Avaliação de políticas, ferramentas e modelos de Gestão; 

e) Gestão da Informação em Saúde; 
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f) Planejamento do SUS; 

g) Judicialização na Saúde; e 

h) Gestão de recursos na Saúde. 

 

4 - Eixo Práticas de Controle Social no SUS: Estudos que envolvam os desafios enfrentados 

para o fortalecimento da participação da sociedade no sistema de saúde; os processos participativos 

empreendidos em todos os níveis do sistema de saúde; a intervenção dos cidadãos, de forma 

individual ou coletiva, na formulação, execução e avaliação das políticas de saúde. 

Agenda de Prioridades de pesquisa do Eixo Práticas de Controle Social no SUS: 

a) Práticas de inovação em Gestão/Boas práticas em Gestão Organizacional 

 

6.2 Relacionadas ao EIXO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR 

6.2.1 Cursos Livres - Eventos de Educação Internos 

Conforme a Instrução Normativa nº01/2014, que define diretrizes e regulamenta a 

implantação do Eixo Desenvolvimento do Trabalhador da Política Municipal de Educação 

Permanente em Saúde, entende-se por Evento de Educação todo processo educativo, tais como 

capacitações, treinamentos, seminários, congressos, oficinas, fóruns, cursos presenciais e a distância, 

aprendizagem em serviço, grupos e reuniões formais de estudos, intercâmbios, estágios, pós-

graduação e outros que contribuam para o desenvolvimento do trabalhador e que atendam aos 

interesses da SMS. 

Consideram-se Eventos de Educação Internos aqueles cuja responsabilidade, elaboração, 

organização e realização ocorrem no âmbito da SMS, seja por setores da gestão ou da atenção, e que 

promovam a educação permanente e desenvolvimento do trabalhador. 

A partir de 2013, a proposição de Eventos de Educação Internos, também denominados 

cursos livres, passou a ser realizada eletronicamente. Dessa forma, além de agilidade no processo de 

reconhecimento dos espaços de educação, foi possível estabelecer maior controle e 

acompanhamento do que se vem sendo desenvolvido pela rede municipal de saúde. 

A proposição de evento é concretizada pelo preenchimento de um formulário do FormSUS, 

disponibilizado no site do Setor de Educação em Saúde 

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/index.php?cms=eventos+de+educacao+internos&menu=4, para 

posterior cadastramento no sistema de Certificação Eletrônica do Município. 

A partir da adoção do sistema de proposição eletrônica, foi possível perceber uma evolução 

no reconhecimento e formalização do dos espaços de educação, conforme ilustra o gráfico 3.  

 
  

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/index.php?cms=eventos+de+educacao+internos&menu=4
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Gráfico 3 - Evolução no número de eventos internos 

 
Fonte: Setor de Educação em Saúde (2016) 

 

Os cursos livres são desenvolvidos conforme avaliação das necessidades e demandas da 

atenção primária à saúde, da média e alta complexidade, da vigilância em saúde, da gestão em saúde 

pública (CAMPOS); dos núcleos de categoria profissional (NÚCLEOS) e das demandas e necessidades 

específicas das unidades locais de saúde e de seu planejamento local (BASES).  

O monitoramento dos cursos também permitiu identificar quais espaços de educação são 

mais frequentes na rede municipal, o que permite à Gestão planejar suas ações em consonância com 

o contexto da rede.  

6.2.2 Sistema Eletrônico de Eventos de Educação Internos 

Além de fortalecimento e apoio à expansão dos espaços de EPS, de forma qualificada e 

sustentável, a SMS criou um Sistema Eletrônico de Eventos de Educação, possibilitando o 

cadastramento e certificação dos cursos livres realizados pela própria SMS, possível pela autorização 

da Portaria n° 008/2002, da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina.  

A figura 2 consiste na tela de acesso ao sistema de certificação eletrônica da Secretaria 

Municipal de Saúde. 
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Figura 2 - Sistema de certificação eletrônica 

 
Fonte: Setor de Educação em Saúde (2016) 

 

O objetivo foi fortalecer a educação permanente de forma contextualizada, permitindo que 

os trabalhadores também pudessem desenvolver autonomia em seus processos de formação, 

problematizando sua prática e identificando suas necessidades de desenvolvimento profissional. Esta 

prática tende a ser transformadora uma vez que as necessidades locais são atendidas e os cursos 

passam a ser não mais apenas propostas centralizadas da gestão.  

Nesta lógica, lideranças em unidades de saúde e lideranças de categorias profissionais 

podem desenvolver seus planos de educação permanente para o seu grupo e, assim, cada curso 

demandado é cadastrado via sistema por esta liderança, nomeada como coordenadora do evento, a 

qual informa os itens necessários ao desenvolvimento de seu curso (tais como: local, ministrante, 

materiais, etc) e se responsabiliza pela seleção, inscrição eletrônica dos participantes e registro da 

frequência. A partir da validação do cadastro do evento de educação no sistema, é gerado um link 

para a inscrição dos participantes do referido evento. Posteriormente à realização do curso e de 

posse da lista de frequência, é possível gerar eletronicamente o certificado dos participantes, 

ministrantes e comissão organizadora (figura 3). Este fluxo, e demais relacionados aos eventos de 

desenvolvimento do trabalhador, está detalhado na Instrução Normativa 01/2014, disponível em: 

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/22_08_2014_13.07.41.6367df595cca051445ccb19

8f9bd09eb.pdf  

  

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/22_08_2014_13.07.41.6367df595cca051445ccb198f9bd09eb.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/22_08_2014_13.07.41.6367df595cca051445ccb198f9bd09eb.pdf
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Figura 3 - Modelo de Certificado SMS 

 
Fonte: Setor de Educação em Saúde (2016) 

 

Esta ação inovadora tende a estimular a participação dos trabalhadores nas atividades de 

EPS, considerando o incentivo adicional dado pela validação dos certificados na progressão funcional 

individual. Além disso, valoriza o trabalhador com potencial conhecimento em determinado tema, 

pois permite ser ministrante e, posteriormente, certificado por isso. Por fim, o trabalhador pode 

gerenciar os cursos realizados, uma vez que o sistema mantém cadastrada a lista com todos os 

eventos realizados e livre acesso aos respectivos certificados, conforme figura 4. 
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Figura 4 - Lista de Eventos de Educação (cursos livres) 

 
Fonte: Setor de Educação em Saúde (2016) 

 

6.2.3 Cursos Livres - Eventos de Educação Externos 

Conforme a Instrução Normativa nº001/2018, consideram-se Eventos de Educação Externos 

aqueles cuja responsabilidade, elaboração, organização e realização ocorrem externamente ao 

âmbito da SMS, e que promovam a educação permanente e desenvolvimento do trabalhador. Ao 

trabalhador poderá ser concedida liberação para Eventos de Educação Externos compatíveis com seu 

cargo/função e que propiciem o seu desenvolvimento integral, viabilizando o aperfeiçoamento 

técnico, científico e cultural, com vistas à melhoria dos processos de trabalho, do desempenho em 

sua área de atuação e com perspectivas para o exercício de novas atribuições. 

Entre os anos de 2014 e 2018, foram autorizadas 1630 liberações para servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde para participação em Conferências, Congressos, Cursos de Curta 

Duração, Encontros, Seminários, Simpósios, entre outros. Além disso, a secretaria chegou a liberar 

até 55 profissionais ao semestre para cursar pós-graduação. O gráfico 4 detalha os números de 

liberações. 
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Gráfico 4 - Liberações para participação em eventos externos 

 

 

6.2.4 Programa de Desenvolvimento Gerencial 

O processo de implementação do SUS tem colocado muitos desafios aos municípios, exigindo 

que novas habilidades, conhecimentos e atitudes sejam desenvolvidos aos trabalhadores da gestão, 

que tradicionalmente não tiveram formação nessa área. Nesse sentido, a SMS está buscando o 

desenvolvimento gerencial para romper as limitações da departamentalização na execução das 

atividades e oferecer uma visão sistêmica acerca do processo de gestão pública. Como estratégia, foi 

desenvolvido o Programa de Desenvolvimento Gerencial, baseado em um mapeamento de 

competência de gestores, diagnóstico prévio de diversos setores da gestão e construído 

coletivamente com os trabalhadores da gestão. Cabe destacar que esta também tem sido uma 

demanda constante do Conselho Municipal de Saúde.  

O programa é direcionado aos profissionais estáveis que atuam na gestão central e gestão 

local (coordenadores de unidades de saúde), com intuito de desenvolver competências técnicas, 

comportamentais e relacionais para que sejam agentes públicos ativos, críticos e criativos. Deseja-se 

que estes profissionais conheçam os aspectos técnicos relacionados à Saúde Pública, às normas e 

legislações do SUS, com capacidade para planejar e executar os serviços públicos de saúde 

com qualidade; e tenham capacidade relacional e comportamental para o desenvolvimento das 

articulações políticas e sociais necessárias, gerenciando conflitos e tomando 

decisões, com assertividade e empatia, mobilizando os trabalhadores e motivando sua equipe, para 

atuarem participativa e cooperativamente em prol da instituição. Para o desenvolvimento do 

Projeto, estabeleceu-se parceria com o curso de Administração Pública da Universidade do Estado de 

Santa Catarina, devido sua expertise na área. O quadro 5 apresenta um resumo do Programa, com 

cronograma de execução para os anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  
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Quadro 5 - Resumo do Programa de Desenvolvimento Gerencial 
ITEM TURMA 1 TURMA 2 TURMA 3 

OBJETIVO Desenvolvimento estratégico em 
Gestão 

Desenvolvimento instrumental em 
Gestão 

Desenvolvimento Loco-regional 

PÚBLICO-ALVO Diretores e Gerentes Profissionais atuantes nas Diretorias e 
Gerências 

Coordenadores Locais de Saúde 

NÚMERO DE VAGAS 35 35 70 

CARGA HORÁRIA 
TOTAL 

180h 180h 104h 

CRONOGRAMA Agosto/2015 – Agosto/2016  
(com recesso de férias escolares) 

Agosto/2015 – Agosto/2016  
(com recesso de férias escolares) 

Agosto/2016 – Agosto/2017  
(com recesso de férias escolares) 

CONTEUDO - Governança e Coprodução do 
bem público; 
Direito Constitucional e 
Administrativo;  
- Transparência pública e 
accountability;   
- Lei de Responsabilidade Fiscal;  
- Planejamento Orçamentário;  
- Licitações;  
- Tomada de decisão e Resolução 
de problemas;  
- Gerenciamento de Conflitos 
Interpessoais;  
- Desenvolvimento de Liderança;  
- Formação e Desenvolvimento de 
Equipes;  
- Mecanismos de Gestão 
Compartilhada;  
- Plataforma de Governo e Estado 
Virtual; 
- Logística 

- Direito Constitucional e 
Administrativo; 
- Orçamento Público: planejamento e 
execução; 
- Lei de Responsabilidade Fiscal 
- Licitações 
- Gestão de processos; 
- Logística; 
- Gerenciamento de Programas 
- Gerenciamento de Projetos 
- Gestão em Redes 
- Formação e Desenvolvimento de 
Equipes 

Governança e Coprodução do 
bem público 
Transparência pública 
Gestão de processos 
Tomada de decisão e Resolução 
de problemas 
Gerenciamento de Conflitos 
Interpessoais 
Desenvolvimento de Liderança 
Formação e Desenvolvimento de 
Equipes 
Mecanismos de Gestão 
Compartilhada 
 

 

6.2.5 Programa de Educação a Distância 

Pensando na ampliação da oferta de EPS e na facilidade de participação dos profissionais 

têm-se fomentado as ferramentas de ensino a distância como possibilidade de educação 

permanente em CAMPOS, para os diversos profissionais da SMS. Além da parceria já existente com o 

núcleo Telessaúde-SC, a SMS faz constantemente busca ativa de cursos a distância gratuitos no 

âmbito da atenção e gestão em saúde, divulgando-os amplamente aos trabalhadores 

(http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/index.php?cms=cursos+a+distancia&menu=6) 

Considerando algumas especificidades do município e suas necessidades de EPS, 

recentemente foi instalado, em servidor próprio, a plataforma de ensino a distância Moodle 

(http://moodle.saude.pmf.sc.gov.br/moodle/). A utilização de um ambiente virtual de aprendizagem 

próprio permite a construção de EPS com temas que atendem às necessidades de rede municipal de 

Florianópolis. Tal plataforma está sendo utilizada atualmente como uma ferramenta de apoio no 

ensino das Especializações da SMS.  

Destaca-se que há a pretensão de expandir o uso do Moodle como uma ferramenta 

estratégica de EPS da SMS, facilitando e democratizando o acesso à educação em saúde, para todo o 

quadrilátero de formação da saúde (ensino-atenção-gestão-controle social). 

 

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/index.php?cms=cursos+a+distancia&menu=6
http://moodle.saude.pmf.sc.gov.br/moodle/
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6.2.6 Telessaúde 

 O espaço de EPS nomeado como “Intersecções” (descrito na Política Municipal de Educação 

Permanente em Saúde e no capítulo do PPI) ocorre por meio do intercâmbio de conhecimento, onde 

um trabalhador ou um grupo aprende com as práticas de outra unidade de saúde e/ou profissionais. 

Esta forma de EPS é valiosa porque reconhece as potencialidades de cada profissional e valoriza a sua 

capacidade de ser uma referência em determinada área, atuando, por exemplo, como matriciador ou 

consultor, e ainda valoriza as práticas de sucesso de uma unidade de saúde, que pode atuar como 

uma referência de aprendizagem para as demais.  

Com este propósito e tentando superar alguns limites diagnóstico-terapêuticos da atenção 

básica, estabeleceu-se parceria com o núcleo Telessaúde-SC para trabalhar na lógica de 

teleconsultoria em determinadas áreas identificadas como as mais críticas e nas quais possuíam 

demanda acumulada para a média complexidade.  

6.3 Relacionadas ao EIXO OBSERVATÓRIO EM SAÚDE 

6.3.1 Banco de Competências 

Com o intuito de valorizar e reconhecer as competências individuais de cada trabalhador e 

propiciando que atue como facilitador e docente nos processos de ensino, pesquisa e extensão, 

criou-se o Banco de Competências da SMS.  

Trata-se de uma ferramenta de gestão que busca identificar, sistematizar e cadastrar o perfil 

dos trabalhadores da SMS, possibilitando identificar os especialistas, mestres, doutores e experts em 

determinadas áreas, com vistas a formar o corpo docente e de pesquisadores da Escola de Saúde 

Pública de Florianópolis. Os trabalhadores se cadastram de forma voluntária, permitindo que sua 

competência e perfil sejam identificados e, conforme necessidade de determinado curso, são 

demandados para atuarem como docentes e/ou facilitadores nos processos educativos. 
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Figura 5 - Banco de Competências 

 

6.3.2 Revista de Saúde Pública de Florianópolis 

Entendendo que a instituição deve ser não só um espaço de produção de bens e serviços de 

saúde para os usuários, mas também espaço de construção de saberes e de valorização do potencial 

criativo dos seus trabalhadores, a SMS lançou, em dezembro de 2013, a Revista de Saúde Pública de 

Florianópolis (RSPF). O objetivo da RSPF é estimular a produção de conhecimento científico, 

permitindo a legitimação e o compartilhamento das experiências exitosas desenvolvidas em 

Florianópolis, possibilitando o aprimoramento da atenção e da gestão no SUS. A Revista é projetada 

para ser uma publicação que incentive o espírito investigativo dos profissionais e equipes, ampliando 

a capacidade de reflexão, cogestão e experimentação guiada, criando também oportunidade para 

compartilhamento de trabalhos oriundos de outras instituições e que possam colaborar no 

crescimento dos trabalhadores e na qualificação dos serviços públicos de saúde.  

De acesso gratuito, a RSPF visa divulgar artigos científicos, relatos de experiências, produção 

de iniciação científica e artigos de revisão sobre temas variados na área de saúde pública, tanto no 

âmbito da atenção como da gestão, privilegiando os trabalhos produzidos na própria rede municipal. 

Os artigos podem ser submetidos eletronicamente pelo site da SMS e a avaliação ocorre por pares, 

mediante Banco de Avaliadores constituído para este fim. O Banco de Avaliadores captou, 

principalmente, trabalhadores com formação acadêmica em mestrado e doutorado e com 

experiência na avaliação de artigos científicos, no intuito de mais uma vez valorizar a expertise dos 

trabalhadores já integrantes do nosso quadro profissional.  

Atualmente está sendo produzida a 4ª edição da Revista e todas as informações de interesse 

relacionadas à Revista (Política Editorial, Normas para publicação, submissão, etc.), bem como suas 

edições, podem ser acessadas pelo link: 

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/index.php?cms=revista+de+saude+publica+de+florianopolis&

menu=3  

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/index.php?cms=revista+de+saude+publica+de+florianopolis&menu=3
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/index.php?cms=revista+de+saude+publica+de+florianopolis&menu=3
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Com a criação da Escola de Saúde Pública de Florianópolis, a Revista passa a ser um 

importante instrumento de divulgação e compartilhamento das práticas científicas em atenção e 

gestão no SUS, servindo de inspiração e aprofundamento das pesquisas desenvolvidas pelos 

profissionais da rede municipal de saúde de Florianópolis. Busca-se promover um crescimento 

acadêmico integrado e compartilhado e, finalmente, o reconhecimento de nossas práticas como 

contribuições importantes na construção e concretização do sistema público de qualidade que todos 

desejamos. 

Figura 6 - Revista de Saúde Pública de Florianópolis 
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2. INFRAESTRUTURA 

7.1 Infraestrutura física 

A ESP-Floripa atualmente possui Sede administrativa junto a Secretaria Municipal de Saúde 

de Florianópolis, na Avenida Professor Henrique da Silva Fontes, 6100, no bairro Trindade, em 

Florianópolis. 

Considerando que a ESP-Floripa está vinculada à SMS, traz como vantagem adicional a 

disponibilização de toda a estrutura física colaborativa própria da rede municipal de saúde de 

Florianópolis, possibilitando um processo de educação permanente descentralizado, próximo ao 

trabalhador e implicado em seu contexto local.  

A partir da criação da ESP-Floripa, o secretário municipal de saúde autorizou que os 

potenciais espaços para práticas educativas nas unidades de saúde, tais como auditórios e salas 

de reuniões, fossem reservados para o uso exclusivo da Escola, garantindo, semanalmente, 1 

período matutino, 1 período vespertino, e todos os períodos noturnos. 

Conforme a expansão das atividades da Escola, poderá ser analisada a necessidade de 

construção de uma Sede própria. Atualmente, a estrutura disponível para a Escola é:  

 Sede da Escola de Saúde Pública de Florianópolis, na Secretaria Municipal de Saúde, 

localizadas na Avenida Professor Henrique da Silva Fontes, 6100. O detalhamento da 

estrutura física e equipamentos está disposto no quadro 8. 

Quadro 6 - Estrutura da Sede ESP-Floripa 

ESTRUTURA FÍSICA/EQUIPAMENTOS QUANTIDADE CAPACIDADE/OBSERVAÇÕES 

Auditório 1 70 pessoas - climatizado 

Sala de reuniões 2 15 pessoas - climatizado 

Data show 6 PSE, Gabinete, Vigilância, ESP e ASSFAR 

Notebook 10 PSE, Gabinete, Vigilância, ESP e ASSFAR 

Impressoras 4 Secretaria Executiva e Gabinete 

Salas para serviços administrativos 2 Secretaria Executiva e Recepção 

Biblioteca 1 12 pessoas - climatizado 

A Sede da Escola possui ambiente climatizado, copa, recepção e banheiros proporcionais à quantidade de salas. 

 

 Estrutura colaborativa da Escola, anexa à Secretaria Municipal de Saúde. O 

detalhamento da estrutura física e equipamentos está disposto no quadro 7. 
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Quadro 7 - Estrutura da estrutura colaborativa da ESP-Floripa 

ESTRUTURA FÍSICA/EQUIPAMENTOS QUANTIDADE CAPACIDADE/OBSERVAÇÕES 

 

Auditórios 

15 30 a 40 pessoas 

4 40 a 50 pessoas 

1 50 a 70 pessoas 

Sala de reuniões 17 10 a 15 pessoas 

3 15 a 20 pessoas 

Data show 7 CS Itacorubi, CS João Paulo, CS Saco Grande, CS 

Trindade, Sede Distrito Sul, Centro e Continente 

Notebook 3 Sede Distrito Sul, Centro e Continente 

Todos os locais que disponibilizam estrutura anexa à Sede da Escola possuem ambiente climatizado, copa, recepção e 

banheiros proporcionais à quantidade de salas. 

 

 Estrutura colaborativa da Escola, parceiros da Secretaria Municipal de Saúde. Uma 

vez que a rede municipal de saúde constitui campo de estágio para os mais diversos 

cursos na área da saúde das Instituições de Ensino de Florianópolis, em acordo com 

as novas Diretrizes Curriculares Nacionais, a SMS possui diversos termos de convênio 

e cooperação técnica com estas instituições de ensino e, como contrapartida, há 

possibilidade de uso das salas de aula, auditório e apoio na docência. Estas parcerias 

foram descritas no Capítulo 5, item 5.5.  

7.2 Biblioteca 

Atualmente a ESP-Floripa possui 1 biblioteca própria, situada junto à secretaria executiva da 

Escola. Conta com acervo com cerca de 300 títulos, relacionados à área da saúde pública, gestão 

pública, vigilância em saúde, farmacologia, fisiologia, entre outros temas do campo da saúde. 

Além disso, a ESP-Floripa também possui convênios com instituições de ensino, conforme 

descrito no capítulo 5, item 5.5, o que permite acesso dos trabalhadores da Secretaria Municipal de 

Saúde de Florianópolis às bibliotecas destas instituições, ampliando as possibilidades de consulta, 

pesquisa e aprofundamento de estudos. 

7.3 Infraestrutura de Tecnologia e Informação 

Em relação à infraestrutura de tecnologia da informação (TI), a ESP-Floripa utiliza toda a rede 

própria da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, que é informatizada em todas as suas 

unidades de saúde, com acesso à internet e sistema eletrônico de prontuário. Outra ferramenta que 

vem sendo amplamente utilizada na Escola é a Plataforma Moodle, que é um sistema gerenciador 

que permite a oferta de cursos on-line de qualidade com as funcionalidades de suporte a bancos de 

dados; controles de turmas, conteúdos e avaliações; recursos de fóruns, chat, comunidades virtuais, 

biblioteca virtual e relatórios estatísticos.   
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APÊNDICE A – CORPO DOCENTE DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE FLORIANÓPOLIS (BANCO DE 

COMPETÊNCIAS) 

NOME Link para o Currículo Lattes TÍTULO ÁREA DE TITULAÇÃO VÍNCULO 

ANA CRISTINA GERENT PETRY NUNES 
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=D
79DF8FFE2FEAE3391CF2FE724F57B53# 

Doutorado Odontologia ESTATUTÁRIO 

ANDRE DE BASTIANE LANCINI  http://lattes.cnpq.br/3876967775093117 Mestrado Saúde Coletiva ESTATUTÁRIO 

ANDRÉA DIAS ELPO ZOMKOWSKI http://lattes.cnpq.br/7469084727382517 Doutorado Bioquímica ESTATUTÁRIO 

ANDREA FERREIRA CARDOSO http://lattes.cnpq.br/4419493843300130 Mestrado  Educação Física ESTATUTÁRIO 

ARMÊNIO MATIAS CORRÊA LIMA 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metod
o=apresentar&id=K4703624D6 

Doutorado Educação ESTATUTÁRIO 

CAMILA BRAGA GUIMARAES NETO 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4
130228A7 

Mestrado Design e Fatores Humanos ESTATUTÁRIO 

CINTIA DA SILVA 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4
718775U2 

Doutorado Odontologia em Saúde Coletiva ESTATUTÁRIO 

CLAUDINIETE MARIA DA CONCEIÇAO BEZERRA VASCONCELOS  http://www.cnpq.br/plataformalattes/curriculolattes  Doutorado FILOSOFIA, SAUDE E SOCIEDADE ESTATUTÁRIO 

DAIANI DE BEM BORGES http://lattes.cnpq.br/9396314872327415 Mestrado Farmácia ESTATUTÁRIO 

DANIELA BAUMGART DE LIZ CALDERON 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4
713536E2 

Mestrado Saúde Coletiva ESTATUTÁRIO 

DANNIELLE FERNANDES GODOI http://lattes.cnpq.br/0280135205568933 Doutorado Ciências Médicas ESTATUTÁRIO 

DÉBORA MARTINI http://lattes.cnpq.br/5022463910378626 Mestrado  Serviço Social ESTATUTÁRIO 

EDNA MARIA NIERO http://lattes.cnpq.br/7827053233008839 Doutorado Engenharia de Produção ESTATUTÁRIO 

EDUARDO NUNES DA SILVA 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4
481110J6 

Mestrado Saúde Coletiva ESTATUTÁRIO 

ELISABETH MATTOS http://lattes.cnpq.br/7985340764084573 Mestrado Materiais Dentários ESTATUTÁRIO 

ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA http://lattes.cnpq.br/7664148099603878    

ERÁDIO GONÇALVES JÚNIOR http://lattes.cnpq.br/5223577744756097 Mestrado Fisioterapia ESTATUTÁRIO 

EVANDRO SILVEIRA http://lattes.cnpq.br/2733046491885080 Mestrado Administração Universitária ESTATUTÁRIO 

EVELISE RIBEIRO GONÇALVES http://lattes.cnpq.br/3161733129021816 Doutorado  Enfermagem ESTATUTÁRIO 

FERNANDA DE CONTO http://lattes.cnpq.br/8987061685607751 Mestrado Enfermagem ESTATUTÁRIO 

FERNANDA MANZINI http://lattes.cnpq.br/1917157621712374 Mestrado Farmácia ESTATUTÁRIO 

FERNANDA PAESE http://lattes.cnpq.br/5879322248495392 Doutorado Doutorado em Enfermagem ESTATUTÁRIO 

HÉLIO BARBIN JUNIOR http://lattes.cnpq.br/5136425354089690 Doutorado antropologia social ESTATUTÁRIO 

IVY ZORTEA DA SILVA PARISE 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4
739415D0 

Mestrado 
Mestre em Saúde da Criança e do 

Adolescente 
ESTATUTÁRIO 

http://lattes.cnpq.br/7985340764084573
http://lattes.cnpq.br/7985340764084573
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4800472T9
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/index.php?cms=banco+de+competencias&menu=8
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/index.php?cms=banco+de+competencias&menu=8
http://lattes.cnpq.br/7827053233008839
http://lattes.cnpq.br/7827053233008839
http://lattes.cnpq.br/3947827508844058
http://lattes.cnpq.br/8251679342780222
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/index.php?cms=banco+de+competencias&menu=8
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/gpss/index.php?cms=banco+de+competencias&menu=8
http://lattes.cnpq.br/5223577744756097
http://lattes.cnpq.br/2910335717109091
http://lattes.cnpq.br/2759481568474718
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JEFERSON RODRIGUES http://lattes.cnpq.br/3947827508844058 Doutorado Enfermagem ESTATUTÁRIO 

KARINA CORREA WENGERKIEVICZ http://lattes.cnpq.br/1152238837058225 Mestrado  Fisioterapia ESTATUTÁRIO 

KATIUCIA SOUZA DE AMORIM http://lattes.cnpq.br/1866058960108323 Mestrado Educação Física ESTATUTÁRIO 

KELLY MACIEL SILVA http://lattes.cnpq.br/1095268089429579 Mestrado Enfermagem ESTATUTÁRIO 

LEANDRO RIBEIRO MOLINA http://lattes.cnpq.br/6027589169908734 Mestrado Saúde Coletiva ESTATUTÁRIO 

LETÍCIA CALADO CARNEIRO http://lattes.cnpq.br/5437335211992192 Mestrado  Ciências do Movimento ESTATUTÁRIO 

LISIANE CANDIDO http://lattes.cnpq.br/3056333294595519 Mestrado Estomatologia ESTATUTÁRIO 

LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS MAUS http://lattes.cnpq.br/4345341167909194 Mestrado Enfermagem ESTATUTÁRIO 

LUCIANA PIMENTEL 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4
266177Z1 

Mestrado Ciências da saúde ESTATUTÁRIO 

LUCILENE GAMA PAES http://lattes.cnpq.br/2544272063071522 Doutorado  Enfermagem ESTATUTÁRIO 

LUIZA MORITZ AGE 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4
251749D3 

Mestrado Administração ESTATUTÁRIO 

LUCIANE SAVI http://lattes.cnpq.br/7349775619118204 Doutorado Biotecnologia ESTATUTÁRIO 

MARCELO FIALHO  http://lattes.cnpq.br/9483840838404241 Mestrado Saúde Pública ESTATUTÁRIO 

MARCELO RICHAR ARUA PIOVANOTTI http://lattes.cnpq.br/5728779651339558 Mestrado Psicologia ESTATUTÁRIO 

MARCELO FLORENTINO http://lattes.cnpq.br/9609871150204055 Doutorado Educação e filosofia ESTATUTÁRIO 

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS DAUSSY http://lattes.cnpq.br/7565116738487554 Mestrado Saúde Coletiva ESTATUTÁRIO 

MARINES TEREZINHA REIBNITZ http://lattes.cnpq.br/5979121976146038 Mestrado Odontologia ESTATUTÁRIO 

MAURÍCIO BOLZE http://lattes.cnpq.br/7447220438843567 Mestrado Epidemiologia ESTATUTÁRIO 

MARLI STEIN BACKES  http://lattes.cnpq.br/9167164607859564  Doutorado Doutorado em Enfermagem ESTATUTÁRIO 

MARINA LEITE SOUZA http://lattes.cnpq.br/9953376849269844 Mestrado  Odontologia ESTATUTÁRIO 

MAURICIO PEREIRA http://lattes.cnpq.br/9504422820224086 Mestrado Implantodontia ESTATUTÁRIO 

MELISSA COSTA SANTOS http://lattes.cnpq.br/3242929187135914 Mestrado Saúde Coletiva ESTATUTÁRIO 

MICHELLI VITÓRIA SILVESTRE http://lattes.cnpq.br/0433067243547130 Mestrado Ciências do Movimento Humano ESTATUTÁRIO 

MÔNICA  DE SOUZA NETTO MELLO  http://lattes.cnpq.br/0574322116494130 Mestrado Saúde Pública ESTATUTÁRIO 

PATRÍCIA POZZATTI http://lattes.cnpq.br/2133562514147769 Doutorado  Farmácia ESTATUTÁRIO 

PAULO VINÍCIUS NASCIMENTO FONTANIVE http://lattes.cnpq.br/0797768194278283 Mestrado Epidemiologia ESTATUTÁRIO 

RODRIGO JOSÉ KANBBEN http://lattes.cnpq.br/4274883248762630 Mestrado  Ciências do Movimento ESTATUTÁRIO 

PRISCYLLA LAUTERTE 
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=6
EF52A8D50D4FADE54B07BDD859F57E4 

Mestrado Enfermagem ESTATUTÁRIO 

SCHELLE ALDREI DE L. DA SOLER HOSS http://lattes.cnpq.br/5431446562601971 Mestrado  Odontologia ESTATUTÁRIO 

SÍLVIA HELENA 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metod
o=apresentar&id=K4702779T1 

Doutorado Doutorado em Farmácia (UFSC) ESTATUTÁRIO 

SONIA DA SILVA REIS CASSETTARI http://lattes.cnpq.br/2910335717109091 Mestrado Enfermagem ESTATUTÁRIO 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4402117Y6
http://lattes.cnpq.br/5879322248495392
http://lattes/
http://buscatextual/
http://lattes/
http://lattes.cnpq.br/7447220438843567
http://lattes.cnpq.br/7447220438843567
http://lattes.cnpq.br/2759481568474718
http://lattes.cnpq.br/5341707343634488
http://lattes/
http://lattes/
http://lattes/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4718775U2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4800472T9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4744919E5
http://lattes.cnpq.br/2182305323697003
http://lattes/
http://lattes.cnpq.br/6221635704169567
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4713536E2
http://www.cnpq.br/plataformalattes/curriculolattes
http://www.cnpq.br/plataformalattes/curriculolattes
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THAÍS TITON DE SOUZA http://lattes.cnpq.br/9092537785859478 Doutorado Saúde Coletiva ESTATUTÁRIO 

VANESSA DE BONA SARTOR  http://lattes.cnpq.br/3845518650737734 Mestrado Saúde Coletiva ESTATUTÁRIO 

TIAGO BARRA VIDAL http://lattes.cnpq.br/7323472583032292 Doutorado Saúde Coletiva ESTATUTÁRIO 

VINICIUS BRASIL http://lattes.cnpq.br/5341707343634488 Mestrado Saúde Pública ESTATUTÁRIO 

ZILDA RIBEIRO http://lattes.cnpq.br/7820157412454978 Mestrado Engenharia de produção e Sistemas ESTATUTÁRIO 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4215168U9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4718775U2
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APÊNDICE B – REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 

DE FLORIANÓPOLIS 
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ANEXO A – DECRETO Nº 16.092, DE 29 DE ABRIL DE 2016 
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ANEXO B – DESCRIÇÃO DA MANTENEDORA 

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis (Fundo Municipal de Saúde) 
Endereço eletrônico: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/   
CNPJ: 08.935.681/0001-91 
Endereço: Professor Henrique da Silva Fontes, 6100 - Trindade 
Florianópolis/SC - CEP: 88036-7000 
Fone: (48)-3239-1505  Email: gabinetesmsfpolis@gmail.com  
 
MISSÃO: Promover saúde para todos com qualidade. 
 
VISÃO: Ser o melhor sistema de saúde, público, gratuito, integrado e sustentável, para toda a 
população, com valorização do trabalhador, gestão compartilhada e de qualidade.  
 
VALORES: 
• Comprometimento com o SUS;  
• Diálogo;  
• Compromisso com a qualidade;  
• Respeito;  
• Ética. 
 
CORPO DIRIGENTE 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Av. Professor Henrique da Silva Fontes, nº6100 -  
Trindade - CEP: 88036-700 
Telefone: (48) 3239-1500  
Atendimento: de 08:00 às 13:00 e de 13:00 às 19:00 
 
CARLOS ALBERTO JUSTO DA SILVA  
Secretário de Saúde (48) 3239-1540 
gabinetesmsfpolis@gmail.com 
 
SANDRO JOSÉ ANDRETTI  
Secretário Adjunto de Saúde (48) 3239-1540 
gabinetesmsfpolis@gmail.com 
 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Av. Professor Henrique da Silva Fontes, nº6100 -  
Trindade - CEP: 88036-700 
Telefone: (48) 3239-1500  
Atendimento: de 08:00 às 13:00 e de 13:00 às 19:00 
 
DENISE REDEL 
Assessora de Comunicação (48) 3239-1535 
comunicacaosaudepmf@gmail.com 
 
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 
Av. Professor Henrique da Silva Fontes, nº6100  
Trindade - CEP: 88036-700 
Telefone: (48) 3239-1500  

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/
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Atendimento: de 08:00 às 13:00 e de 13:00 às 19:00 
 
SANDRA REGINA COSTA 
Diretora da Diretoria de Atenção à Saúde (48) 3239-1571 
das.sms.pmf@gmail.com 
 
DIRETORIA DE BEM-ESTAR ANIMAL 
Rodovia SC-401, nº114   
Itacorubi - CEP: 88032-005 
Telefone: (48) 3237-6890  
Atendimento de 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h 
 
FABRÍCIA ROSA COSTA  
Diretora da Diretoria de Bem-Estar Animal (48) 3237-6890 
coobea.pmf@gmail.com 
 
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
Av. Professor Henrique da Silva Fontes, nº6100 -  
Trindade - CEP: 88036-700 
Telefone: (48) 3239-1500  
Atendimento: de 08:00 às 13:00 e de 13:00 às 19:00 
 
LEONARDO DRABCZYNSCHI VENTURA  
Diretor da Diretoria de Vigilância em Saúde (48) 3212-3913 
diretoriadvs2017@gmail.com 
 
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA EM SAÚDE 
Av. Professor Henrique da Silva Fontes, nº6100 -  
Trindade - CEP: 88036-700 
Telefone: (48) 3239-1500  
Atendimento: de 08:00 às 13:00 e de 13:00 às 19:00 
 
EDENICE REIS DA SILVEIRA 
Diretora da Diretoria de Inteligência em Saúde (48) 3239-1598 
inteligenciasms@gmail.com 
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ANEXO C – ORGANOGRAMA DA MANTENEDORA 

 



 

 

 

ANEXO D – DESCRIÇÃO DO CORPO DIRIGENTE 

 

 

 
CORPO DIRIGENTE 

 

 
 

 
 
 
 

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE FLORIANÓPOLIS 
(http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/) 

CNPJ: 08.935.681/0001-91 

Endereço: Professor Henrique da Silva Fontes, 6100 – Trindade / Florianópolis/SC - CEP: 88036-7000 

Fone: (48)-3239-1593 email: espfloripa@gmail.com 

 

COORDENAÇÃO 

GERAL 

Evelyn Cremonese 

(http://lattes.cnpq.br/2431620516640

219) 
espfloripa@gmail.com 48-32391593 

VICE 
COORDENAÇÃO  

Evandro Silveira 
(http://lattes.cnpq.br/2733046491885
080) 

espfloripa@gmail.com 48-32391593 

COORDENAÇÃO 
EXECUTIVA SUS 
COMO ESCOLA 

Evelise Ribeiro Gonçalves 
(http://lattes.cnpq.br/3161733129021
816) 

espfloripa@gmail.com 48-32391593 

COORDENAÇÃO 
EXECUTIVA 
DESENVOLVIMENTO 
DO TRABALHADOR 

Alessandra de Quadra Esmeraldino espfloripa@gmail.com 48-32391593 

COORDENAÇÃO 
EXECUTIVA 
OBSERVATÓRIO EM 
SAÚDE 

Thaís Titon de Souza 
(http://lattes.cnpq.br/9092537785859
478) 

espfloripa@gmail.com 48-32391593 

SECRETARIA 
EXECUTIVA 

Alessandra de Campos Martins 
(http://lattes.cnpq.br/9621149174626
118) 

espfloripa@gmail.com 48-32391593 

 

http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/
mailto:espfloripa@gmail.com
mailto:thayyts@yahoo.com.br
mailto:thayyts@yahoo.com.br
mailto:thayyts@yahoo.com.br
mailto:thayyts@yahoo.com.br
mailto:thayyts@yahoo.com.br

