
 

 

RESPOSTAS À CONSULTA PÚBLICA – PROGRAMA DE ACREDITAÇÃO EM SAÚDE DE 

FLORIANÓPOLIS 

 

 

As sugestões realizadas pelos trabalhadores foram discutidas pelo Grupo Gestor do Programa 

de Acreditação, com a inclusão de algumas destas já para o primeiro ciclo do Programa. A 

seguir, apresentamos as sugestões recebidas durante o período de Consulta Pública e as 

respostas do Grupo Gestor de forma objetiva. Agradecemos, mais uma vez, a participação dos 

trabalhadores da Rede Municipal de Saúde. 

 

 

Sugestão 1:  Sugiro a inclusão dos técnicos administrativos no processo de acreditação, pois 

são responsáveis na maioria das vezes pelo o primeiro contato direto com o usuário e é 

imprescindível que executem e que orientem os pacientes adequadamente, respeitando a 

desburocratização, entendendo e colaborando com os processos de trabalhos das equipes e 

repassando as orientações dos pontos de apoio e fluxos de toda rede. 

Resposta: O pagamento do incentivo conforme desempenho para todos os trabalhadores é 

algo pretendido e esperamos que nos próximos ciclos esta melhoria já possa ser 

incorporada. Neste momento por um limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal no 

que tange ao limite prudencial da folha de pagamento, no 1º ciclo ainda não será feito o 

pagamento por desempenho para membros que não integram a Equipe de Saúde da Família.  

 

 

Sugestão 2: 

 Penso que é um programa muito centrado no cumpre ou não cumpre. Poderia ser mais 

fluído e verificar resultados também. Por exemplo, se cumpre: o resultado desta ação é 

benéfico, isto é verificado. Se não cumpre, que falta? 

 Para a adesão poderia ficar mais claro os compromissos que devem ser atendidos 

pelos profissionais das unidades. 

 Senti falta de avaliação da estrutura, de demanda, avaliação de satisfação interna 

(profissionais) e externa (pacientes) e algum indicador de saúde do trabalhador. 

 Poderia ter mais padrões sobre segurança do paciente e de seguimento, seja clinico 

como farmacoterapeuticos (adesão e outros) para verificar a qualidade dos materiais 

utilizados e monitorar as faltas de materiais. 

Resposta: Tratando-se de um Programa de Acreditação, e partindo do pressuposto que 

Acreditação é um sistema de avaliação e certificação de qualidade, o estabelecimento de 

padrões mínimos de qualidade é imprescindível assim como a mensuração de resultados, 

como será feito através dos indicadores objetivos descritos no dicionário de indicadores. 

Assim, com certeza todo este processo de certificação exigirá da gestão um olhar cuidadoso 

sobre todas as unidades, de forma a compreender "o que" falta para alcançar aquele padrão 

de qualidade ou indicador de resultado e tentar suprir tal necessidade.  

Com relação aos compromissos que devem ser assumidos pelos profissionais das Unidades e 

também pelo Gestor, com certeza é fundamental que estejam bem claros e para isso foi 

previsto um Contrato de Adesão ao Programa, onde os mesmos estarão discriminados. 



 

 

Para o desenvolvimento do Programa de Acreditação em Saúde há, sem dúvida, necessidade 

de uma estrutura mínima garantida nas Unidades, que será fundamental para o trabalho de 

qualidade das equipes, e este assunto vem sendo discutido com os gestores da SMS. Desta 

forma, a avaliação da estrutura do CS, sendo responsabilidade da gestão e não das equipes, 

não será considerada como elemento avaliativo no Programa de Acreditação. 

Embora seja algo necessário, a pesquisa de satisfação do trabalhador não fará parte do escopo 

do Programa de Acreditação. Neste sentido, próximo ao tema temos previsto um padrão de 

qualidade que trata da avaliação do clima laboral do CS e as ações que são realizadas para a 

sua melhora. 

Sobre a satisfação dos usuários, praticamente todos os padrões de qualidade se destinam à 

melhorar a satisfação dos usuários, pois com a melhora do atendimento, acesso, 

resolutividade, entre outros, o usuário terá maior qualidade e satisfação no seu atendimento. 

Além disso, temos um padrão de qualidade que trata especificamente da avaliação da 

satisfação do usuário. 

De fato a segurança do paciente é algo essencial e com certeza deve ter um enfoque 

importante no Programa. Muitos padrões de qualidades foram destacados de forma que 

pudessem estar alinhados a promover a segurança do paciente. Na questão da 

Farmacoterapêutica, não encontramos indicadores objetivos para esta avaliação, porém 

estamos abertos a sugestões.  

 

 

Sugestão 3:  

 Centros de Saúde - Para que os Centros de Saúde sejam “acreditados”, precisam estar 

com suas equipes completas. Quase todos, ou todos os Centros de Saúde necessitam de 

um ou mais médico ou enfermeiro ou da área administrativa para completar sua 

equipe. “Acredita-se” então, que a Prefeitura fará sua parte contratando os 

profissionais necessários para completar essas equipe(s) permitindo aos Centros 

fazerem seu papel dentro do Projeto Municipal de Acreditação em Saúde. 

 Agente Comunitário - O agente comunitário de saúde tem um papel importantíssimo 

no acolhimento; como ele trabalha diretamente com a comunidade o que lhe permite a 

criação de vínculo familiar - além de percorrer todo o território em que atua -, o agente 

comunitário deve ser usado como fator facilitador para ações de planejamento, 

acompanhamento e avaliação nas ações desenvolvidas pelo Programa de Acreditação. 

 Software - Criar um software que permita ao titular, através de seu CPF, ter acesso ao 

seu cartão de vacina e posição na fila de espera de consultas especializadas, exames 

especializados ou procedimentos fora do Centro de Saúde. Nesse software, deve ser 

lançado todos os exames de imagem e de raio x realizados pelos usuários, deixando 

disponível aos médicos. 

 Agendamento via 0800 - Agendar consulta através do 0800.Pode ser praticando 

durante um período de 90 ou 60 dias com um número convencional para depois ver a 

viabilidade da adoção do 0800. Só poderá ser agendado consulta e o usuário deverá 

ter em mãos o número do seu cartão do SUS. 

 Encaminhamento mais próximo para o Usuário - Atendimento com especialistas, 

exames de laboratórios ou procedimentos não realizados nos Centros de Saúde, devem 



 

 

ser encaminhados para hospitais ou clínicas credenciadas mais próximo do endereço 

residencial do usuário. 

 HumanizaSUS - Além de já ter nascido comprometido com a qualidade dos Serviços no 

Sistema Único de Saúde, pois sua proposta une trabalhadores, usuários e gestores, 

deveria ser obrigatória a aplicação do HumanizaSUS, já que esse projeto está a um 

passo da Acreditação. 

 PMAQ - O PMAQ – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica têm como objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a 

qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos/usuários. As equipes 

avaliadas é tão somente a do corpo técnico, o que exclui totalmente a equipe 

administrativa assim como diferencia valores distribuídos entre os avaliados. Para que 

haja valorização de seus empregados, esse incentivo financeiro deve ser distribuído por 

igual a todo corpo técnico e incluir o administrativo. 

 CLS - Conselho Local de Saúde - As ações do Acreditação requer um grupo de 

avaliadores para seus projetos e nada mais indicado que os Conselhos Locais de Saúde 

passem a ser esses avaliadores, já que é através dos Conselhos que a população pode 

intervir nas decisões públicas e são os Conselhos que tem a função de acompanhar, 

avaliar e indicar prioridades para as ações de saúde a serem executadas nos Centros de 

Saúde e em sua área de abrangência. 

Resposta: Para o desenvolvimento do Programa de Acreditação em Saúde há, sem dúvida, 

necessidade de uma estrutura mínima nas Unidades, que será fundamental para o trabalho de 

qualidade das equipes, e este assunto vem sendo discutido com os Gestores da SMS. 

De acordo com a metodologia do Programa de Acreditação, o ACS deve participar ativamente 

de todo o processo, pois trata-se de uma Programa para toda a Equipe de Saúde da Família.  

A criação de um software, conforme o sugerido, é uma ambição da SMS, entretanto não faz 

parte do escopo do Programa de Acreditação.  

A lista de espera dos usuários do SUS para consultas e exames já está disponível, e pode ser 

acessada através do seguinte site: https://listadeespera.saude.sc.gov.br/ 

Com relação ao agendamento por via telefônica (0800), já possuímos uma iniciativa neste 

sentido, que está em fase de estruturação pela Gerência de Integração Assistencial. 

O Programa de Acreditação em Saúde levou em conta o HumanizaSUS em todos os seus 

padrões de qualidade, que visam, principalmente, o atendimento mais humanizado e com 

maior qualidade ao cidadão.  

O pagamento do incentivo conforme desempenho para todos os trabalhadores é algo 

pretendido e esperamos que nos próximos ciclos esta melhoria já possa ser incorporada. Neste 

momento por um limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange ao limite 

prudencial da folha de pagamento, no 1º ciclo ainda não será feito o pagamento por 

desempenho para membros que não integram a equipe.  

No Programa de Acreditação temos uma fase prevista para a avaliação externa das equipes, 

que será realizada com uma equipe definida e previamente capacitada. 

Ressaltamos que todo o processo e os resultados do Programa serão divulgados ao Conselho 

Municipal de Saúde de forma transparente. 

 

 

Sugestão 4:  

https://listadeespera.saude.sc.gov.br/


 

 

 Pag 4. Cód obj 5- poderia incluir no rol de procedimentos complementares realizados 

pelos odontólogos na APS a exodontia de terceiros molares (sisos) que costuma ser 

procedimento de maior complexidade e muitas vezes realizado no Centro de Saúde. 

 Pag 4. Cód obj 5- incluir no rol de procedimentos a condução em casos de traumatismo 

dental com avulsão e a contenção/ferulização de dentes. 

Resposta: As suas sugestões foram avaliadas pelo Grupo Gestor do Programa, entretanto após 

fragilidades reconhecidas neste indicador o mesmo não constará como indicador no rol de 

indicadores objetivos do 1º ciclo do Programa de Acreditação.  

 

 

Sugestão 5: 

 Cód: Obj. 1 - POPULAÇÃO ATIVA - deve-se levar em consideração os aspectos 

epidemiológicos de cada localidade (territórios com altos índices de cáries, por 

exemplo, apresentarão a necessidade de que o MESMO PACIENTE precise retornar 

mais vezes até a conclusão do seu tratamento - reduzirá assim o total de pessoas 

DIFERENTES atendidas). Então, neste quesito, favor observar as diferentes realidades 

EPIDEMIOLÓGICAS de cada UBS na avaliação. 

 Cód: Obj.2 - PERCENTUAL DE CONSULTAS DE DEMANDAS ESPONTÂNEAS - em 

territórios com indíces de cáries expressivos, ao se ampliar as demandas espontâneas, 

se reduz, indubitavelmente, o número de retornos à pacientes com muitas 

necessidades (como consequência se reduz o total de tratamentos completados). Ou 

seja, cada localidade deve, de acordo com sua realidade epidemiológica, ampliar, ou 

reduzir as demandas espontâneas, para que haja resolutividade. Não se pode tratar os 

desiguais, de forma igual (princípio da equidade do SUS). Este também é um indicador 

que deve ser analisado de acordo com cada localidade, de forma cuidadosa. 

Resposta: Os parâmetros dos indicadores serão estabelecidos considerando os ensaios 

realizados e a realidade das Unidades nos anos anteriores, de forma a considerar os elementos 

que você apresentou na sua contribuição. As demais sugestões estão sendo avaliadas pelo 

Grupo Gestor do Programa para inclusão.  

 

 

Sugestão 6:  

 Página 4. Cód: Obj.5 Percentual de procedimentos complementares da Odontologia 

realizados dentre os selecionados. Incluiria nos propósitos além dos citados: exodontia 

de terceiros molares, colagem de dentes em prótese dentária, cimentação de coroa 

provisória, fixação de pônticos (substitutos de dentes quando da sua ausência) entre 

dentes remanescentes, gengivectomia, glossorrafia, ulotomia/ulectomia, contenção de 

dentes após traumatismo com ou sem avulsão dentária, redução manual de disco 

articular quando de um deslocamento de disco sem redução na articulação 

temporomandibular, tratamento das desordens dos músculos mastigatórios. 

Resposta: As suas sugestões foram avaliadas pelo Grupo Gestor do Programa, entretanto após 

fragilidades reconhecidas neste indicador o mesmo não constará como indicador no rol de 

indicadores objetivos do 1º ciclo do Programa de Acreditação. 

 

 



 

 

Sugestão 7:  

 Percentual de procedimentos complementares: Não entendi a inclusão deste indicador 

nem de onde foram tirados como "procedimentos complementares", pois: ou 

realizamos os procedimentos na Atenção Básica, ou são procedimentos realizados no 

CEO, ou o serviço desta secretaria não oferece (como Ortodontia, Implantes, etc). 

Sugiro exclusão deste indicador. 

 Obj. 05: Por que quer avaliar biópsia dos tecidos moles da boca na atenção básica se 

não possui fila de espera para estomatologista da rede (para atenção secundária)? 

Então, não tem necessidade de colocar este item. 

 Obj. 05: Avaliar o item sobre exodontia de dentes decíduos fica muito vago, porque é 

procedimento já realizado na atenção básica, porém os casos que não são realizados 

na atenção básica são porque não é possível o manejo da criança (muitas vezes pela 

falta de ASB ou a criança gritar e chorar) e é necessário encaminhar para o 

especialista, então esses casos sempre serão encaminhados. O principal procedimento 

que não conseguimos realizar na atenção básica e que necessita de encaminhamento 

para odontopediatria é a exodontia de dentes decíduos, porque a criança não 

colabora, por não ter auxiliar de saúde bucal, mas sempre é tentado na unidade antes 

do encaminhamento. 

Resposta: As suas sugestões foram avaliadas pelo Grupo Gestor do Programa, entretanto após 

fragilidades reconhecidas neste indicador o mesmo não constará como indicador no rol de 

indicadores objetivos do 1º ciclo do Programa de Acreditação. 

 

 

Sugestão 8:  

 Total de pessoas diferentes atendidas nos últimos dois anos: qual vai ser o padrão 

ótimo para Odontologia, tendo em vista que o retorno de um paciente com 

necessidades odontológicas varia de acordo com o seu estado de saúde bucal, sendo 

que para um paciente com muitas necessidades odontológicas o seu retorno para 

concluir todo o tratamento levará várias consultas, bem como sua necessidade de 

retorno periódico será mais frequente. 

 Percentual de demanda espontânea: qual vai ser o parâmetro ótimo, também devido à 

necessidade da Odontologia propiciar retorno aos seus pacientes para adequação do 

meio bucal; sugiro percentual ótimo de 50%. 

 Média de procedimentos por consulta odontológica: qual vai ser o padrão ótimo e 

como vai ser discutido o resultado apresentado, tendo em vista que o número 

quantitativo não reflete o atendimento específico da Odontologia. Ou seja, uma 

abertura endodôntica que pode levar cerca de 50 minutos tem o mesmo peso que uma 

restauração cervical de erosão leva bem menos tempo. 

 Sugiro também a inclusão do indicador "Tratamento completado", pois é um 

importante indicador da Odontologia; não avançamos na saúde bucal de uma 

população somente atendendo urgencialmente, mas sim controlando placa bacteriana, 

fatores retentivos, exodontias, restaurações, etc. Ou seja, de nada adianta 

restaurarmos um dente em uma boca doente e deixarmos o restante, pois fatalmente 

perderemos o trabalho feito. Assim, entendo que é importante discutirmos como 



 

 

atender as demandas do dia, mas não perdermos o foco no longo prazo, pois o que 

queremos é SAÚDE. 

Resposta: Os parâmetros dos indicadores serão definidos a partir de ensaios dos resultados 

dos anos anteriores. As suas sugestões foram avaliadas pelo Grupo Gestor do Programa, 

entretanto após fragilidades reconhecidas neste indicador o mesmo não constará como 

indicador no rol de indicadores objetivos do 1º ciclo do Programa de Acreditação. O indicador 

de tratamento completado foi incluído no rol de indicadores, conforme sugestão.  

 

 

Sugestão 9: I. Centro de Saúde.II Organização da Atividade Centrada na Pessoa não há o nível 2 

avançado. Pula do obrigatório para excelente. 

Resposta: Não há necessidade de termos padrões (obrigatório, avançado e excelente) em 

todas as dimensões. Eles estão balanceados no Instrumento como um todo.  

 

 

Sugestão 10: No documento 1.3 - Avaliação da qualidade das equipes, na página 4, Nível 1-  

Obrigatório: "O Centro de Saúde divulga o conteúdo da Carta dos Direitos dos Usuários da 

Saúde do SUS". Sugiro que na carta esteja anexada também os DEVERES DOS USUÁRIOS, pois 

para que se alcance a excelência de qualidade esperada no sistema, é primordial que o cidadão 

também cumpra seus deveres. Cito alguns exemplos de deveres do usuário: 

*Não faltar a consultas ou exames injustificadamente, pois isto afeta diretamente a 

redução do acesso; 

*Avisar com antecedência - sempre que possível - as ausências - permite o agendamento 

de outro cidadão - reduzindo assim gastos públicos; 

*Não atrasar consultas agendadas permitindo assim o bom andamento e qualidade do 

serviço; 

*Não agredir os profissionais física ou verbalmente; 

*Manter o cadastro sempre atualizado; 

Também seria interessante afixar direitos e deveres do servidor: 

Exemplo - DEVER: Todo servidor tem o dever de bem atender e respeitar o paciente; 

DIREITO: Quebra de vínculo com paciente que realize agressão física ou verbal ao 

profissional; 

Resposta: A Carta de Direitos dos Usuários do SUS já se encontra elaborada e é reconhecida no 

Sistema de Saúde Brasileiro. A versão que será utilizada foi atualizada em 2017, e nela já 

constam os Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. 

 

 

Sugestão 11: Maior números de funcionários e uma nova estrutura. 

Resposta: Para o desenvolvimento do Programa de Acreditação em Saúde há, sem dúvida, 

necessidade de uma estrutura mínima nas Unidades, que será fundamental para o trabalho de 

qualidade das equipes, e este assunto vem sendo discutido com os Gestores da SMS.  

 

 

Sugestão 12:  



 

 

 Equipe de Saúde Bucal será considerada Equipe Completa CD + ASB ou THD? Muitos 

profissionais atuam sem auxiliar e os mesmos ficarão fora da avaliação ou será 

considerada a ausência da ASB ou THD na avaliação. Prever avaliação tanto para CD 

quando para Equipe de Saúde Bucal. 

 Pag. 30. Item 4 - A cobertura de Equipes de Saúde Bucal está diretamente relacionada 

a capacidade do CD realizar atendimento a demanda e coordenar o cuidado do 

usuário. Necessidade de equiparação de ESB e ESF. Para que haja a coordenação do 

cuidado em odontologia é necessário que o usuário tenha garantido o seu atendimento 

até sua reabilitação - através do indicador de tratamento completado. Assim como 

garantir o acesso em Odontologia devemos garantir a reabilitação do cidadão através 

da conclusão do plano de tratamento. 

 Item 11 - Trocar o indicador: Percentual de Procedimentos Complementares pois os 

procedimentos escolhidos são ofertados e realizados no CEO, deve-se substituir por 

indicadores que realmente sejam relevantes para a APS como Pulpotomias, exodontias 

múltiplas, exodontias de terceiros molares, explintagens. Inclusão do Indicador 

tratamento completado: Após realizado o diagnóstico e proposto o plano de 

tratamento o usuário deve ter garantido o seu tratamento completado, não sendo 

unidades de Atenção Básica unidades de Pronto Atendimento pois além do 

atendimento imediato do usuário, devemos realizar o tratamento programático para 

evitar que o mesmo retorne com agravamento de quadros que poderiam ser resolvidos 

na atenção básica e que sem o adequado cuidado, engrossam as filas da atenção 

secundária com endodontias e exodontias. 

 No indicador Número de Pessoas atendidas, deveria ser considerado o tempo de 4 

anos, mesmo tempo avaliado no padrão 2. 

Resposta: Todas as Equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal, independente, se estão 

completas ou não participarão do processo de acreditação. Embora a equiparação entre eSF e 

eSB seja algo relevante pra a saúde da população, esta ação não faz parte do escopo do 

programa de acreditação. O indicador de tratamento completado é relevante, e será incluído 

no rol de indicadores do Programa de Acreditação. O indicador de procedimentos 

complementares foi revisado e será excluído do rol de indicadores. Para o indicador de 

número de pessoas diferentes atendidas, estudos realizados entre 1 e 5 anos, indicam que o 

platô é alcançado já com 2 anos, por isso consideramos o intervalo de 2 anos para o cálculo 

desse indicador.  

 

 

Sugestão 13:  

 p. 9, padrão de qualidade 9. Julgo importante a identificação do profissional, que 

poderia ser pelo uso de jaleco institucional ou crachá de identificação. Não vejo porque 

o uso do jaleco deva ser obrigatório numa unidade básica de saúde para realização de 

atendimentos clínicos. 

 p. 23 e 24, padrões de qualidade 25 e 26. A realização de treinamento no PACK e nos 

Protocolos de Enfermagem não depende somente dos profissionais da equipe, mas 

também da oferta pela gestão, portanto tenho dúvida se cabe como parâmetro 

obrigatório. As equipes já treinadas no PACK, por exemplo, o fizeram por meio de uma 

distribuição aleatória por fazer parte de uma pesquisa. Outra coisa, é como se dará a 



 

 

atualização nessas ferramentas ao longo do tempo, uma vez que o PACK está em 

constante atualização e novos Protocolos de Enfermagem devem ser criados. Como o 

processo de acreditação é contínuo, se o treinamento for oferecido periodicamente 

para todas as equipes da rede de saúde da Secretaria Municipal, o instrumento deve 

prever na avaliação que a equipe e/ou profissionais tenham realizado o treinamento 

nas versões mais atuais do PACK e dos Protocolos. Do jeito que está, uma equipe pode 

se capacitar no PACK 2018, mas estar passando por um processo de reacreditação no 

futuro em 2021, por exemplo, e ela possuir um certificado de treinamento no PACK 

2018. Então, se a ideia é oferecer oportunidade de capacitação para todos, o 

instrumento deve prever um prazo (versão mais atual ou ter feito o curso no máximo 

há 2 ou 3 anos). Isso deve estar ligado a capacidade da gestão de ofertar treinamento 

para toda a rede. Ou seja, em quantos anos se conseguirá oferecer a capacitação para 

todos? 

 p. 25, padrão de qualidade 31. Aqui é só possivelmente um equívoco de digitação. Ou é 

um padrão de qualidade de nível 2 - avançado - ou de nível 3 - excelência. 

Resposta: A sugestão com relação a não obrigatoriedade do uso do jaleco foi atendida após 

discussão técnica da equipe que desenvolveu o instrumento. Sobre o treinamento do uso do 

PACK, o mesmo será disponibilizado anualmente e no elemento avaliável do respectivo padrão 

de qualidade será considerado o treinamento mais atualizado que tiver sido disponibilizado 

pela Gerência de Atenção Primária. O padrão de qualidade 31 foi corrigido, realmente ocorreu 

um erro de digitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 


