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Você já deve ter ouvido falar: o Ministério da Saúde divulgou o resultado do 
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade em Atenção Primária (PMAQ-AB) 
que coloca Florianópolis em primeiro lugar no ranking das capitais do País. A 
avaliação é referente a 2013. Os dados espelham o alto nível dos profissionais de 
Atenção Primária à Saúde (APS) no município e o acerto das políticas que vêm 
sendo implantadas na rede.  
Você sabe o que é? 
A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada do sistema para todas as 
novas necessidades e problemas. O atendimento é centrado na pessoa e não na 
doença, ao longo do tempo, para todas as condições, exceto as muito incomuns ou 
raras. Ela coordena ou integra a atenção fornecida em outros níveis de atenção. 

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM FLORIPA É UM SUCESSO 

CARTEIRA DE SERVIÇOS 
 
A APS tem uma Carteira de 
Serviços, documento 
ordenador no âmbito 
municipal, revisando e 
definindo normas e diretrizes 
para o funcionamento das 
equipes e serviços de atenção 
primária. Ela contribui para 
diminuir as desigualdades na 
oferta de serviços e para a 
ampliação da abrangência e 
melhoria de sua qualidade. 
Também serve para nortear as 
estratégias de Educação 
Permanente, Planejamento 
das Ações e Serviços, Produção 
Científica e Análise de 
Desempenho em APS. 

COMISSÃO PERMANENTE DE 
SISTEMATIZAÇÃO DA ENFERMAGEM 
 
Durante o ano de 2014, a Comissão implantou 
três projetos estruturantes para a 
reorganização da Assistência de Enfermagem 
na rede, que começam a ser implantados em 
2015: 
  
1) Construção de documento que amplia as 
ações do enfermeiro, sobretudo no cuidado 
aos pacientes crônicos;  
2) Formulação do Catálogo de Diagnósticos e 
Intervenções de Enfermagem fundamentados 
na CIPE®; 
3) Implantação dos Procedimentos 
Operacionais Padrão – P.O.P´s construídos por 
todo o corpo de enfermagem da SMS, que 
normatizará o trabalho nos centros de saúde, 
policlínicas, CAPS e UPAS. 
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NOSSOS RESULTADOS - PMAQ 
 
O PMAQ oferece estrutura para a sistematização das análises de desempenho dos serviços 
municipais de saúde. Os municípios são divididos por estratos (calculados a partir de características 
demográficas, sociais e econômicas) e comparados entre si para determinação do parâmetro de 
qualidade. Três elementos compõem os resultados: autoavaliação, análise de indicadores de 
produção e avaliação externa (visita à estrutura das unidades, conhecendo os serviços in loco e 
entrevistando os usuários do sistema). Veja nossos resultados nos gráficos. 

PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE 
 
O Prêmio Brasil Sorridente foi criado no âmbito dos Conselhos de Odontologia, a 
ser concedido anualmente a municípios brasileiros que se destacarem na 
implantação e efetivação das políticas públicas de saúde bucal. 
Nos últimos 5 anos, Florianópolis vem sendo selecionada entre as melhores do 
Prêmio Brasil Sorridente, do Conselho de Odontologia, na categoria acima de 
300.001 habitantes. Em 2014 ficou classificado em 2º lugar, resultado repetido 4 
vezes nestes 5 anos. 
Veja nossos índices de excelência em Saúde Bucal: 

- CPO-D (dentes cariados, perdidos e obturados) aos 12 anos - 0,77 
- Crianças de 12 anos livres de cárie - 68,4% 
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