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POR QUE UM INFORMATIVO?

Este informativo tem como objetivo melhorar
o fluxo de informações para os profissionais e
unidades de saúde da SMS e divulgar as
ações em curso na nossa Instituição. No
primeiro número algumas ações envolvendo
a Diretoria de Planejamento abriram o
informativo e neste mês é a vez dos
profissionais conheceram algumas ações em
curso da Diretoria de Média Complexidade.

QUEM SOMOS NÓS?
A Diretoria de Média Complexidade, Serviços
Especiais e Ações Regionais é responsável pela gestão
das Policlínicas Municipais, Centros de Atenção Psico-
social, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e
Unidades Básicas do SAMU. Além da gestão de
unidades próprias, atua em conjunto com a regulação
na gestão da oferta de serviços de media e alta
complexidade assim como nas articulações externas à
Instituição como as realizadas dentro do plano
regional da Rede de Atenção Psico-social e Rede de
Urgências e Emergências.

AGENDE-SE!
No próximo dia 19 de novembro, às 13:30h, no auditório da FAHECE, faremos uma reunião ampliada com
os trabalhadores da gestão e da atenção para discutir e alinhar ideias, com foco na potencialização da
atenção especializada de média complexidade e sua integração com outros níveis de atenção. O público-
alvo será de trabalhadores das Unidades de Média Complexidade do município e tem como objetivos
principais:
1. Aproximação dos trabalhadores das Unidades com equipe de gestão;
2. Apropriação pelos trabalhadores do contexto politico, institucional e financeiro da atual gestão da SMS;
3. Levantamento e alinhamento de prioridades de trabalho entre gestão e atenção.
Em breve divulgaremos junto às Unidades o número de vagas e orientações para as coordenações locais.
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TELEDERMATOLOGIA

Neste mês de outubro iniciaremos uma
parceria com a SES por meio do telessaúde
para a implantação do serviço de
teledermatologia no município. O processo de
implantação está sendo feito em conjunto
pela Diretoria de Atenção Básica, Diretoria de
Média Complexidade e Regulação. Há 4
dermatoscópios disponíveis para Florianópolis
e as equipes das policlínicas serão treinadas
para a captação de imagens de lesões
cutâneas de usuários encaminhados pelos
médicos das Unidades de Saúde. As imagens
serão enviadas via plataforma do telessaúde e
um consultor da SES/HU faz o laudo e já
orienta conduta clínica ou de necessidade de
avaliação especializada. Estimamos que o
acesso rápido ao exame e ao posterior laudo
(em torno de 2 a 3 semanas entre
encaminhamento e chegada do laudo na
Unidade) potencializará a resolubilidade da
APS assim como diminuirá e qualificará os
encaminhamentos para o serviço de
dermatologia das policlínicas.

APS NO PROJETO DE ABORDAGEM AO
CONSUMO DE ALCOOL
A equipe de saúde mental iniciou em
setembro um projeto de atualização das
equipes de enfermagem da APS na
abordagem ao consumo de álcool para
aumentar a detecção precoce do uso/abuso
de álcool (por meio do AUDIT, questionário
padronizado pela OMS para rastreamento
do consumo de álcool em APS). O projeto
prevê a capacitação da equipe em
aconselhamento breve e/ou tratamento
referenciado. Além disso, objetiva apoiar
tecnicamente as equipes de APS nas
demandas referentes a álcool e outras
drogas por meio de integração com a
equipe assim como estágios de vivência no
caps ad Ilha.
As oficinas com as equipes de enfermagem
(enfermeiro, técnico em enfermagem e
ACSs) contemplam equipes dos Distritos
Norte, Sul, Leste e Centro. Neste primeiro
mês em torno de 70 profissionais já
participaram das oficinas realizadas nos
próprios Centros de Saúde.

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

Nos últimos meses a equipe da DMC vem trabalhando em um diagnóstico aprofundado da atenção
especializada do município. Para promovermos a qualificação deste nível de atenção estamos
desenhando um projeto de grupos de trabalho mistos entre trabalhadores da gestão e da atenção.
Para cada especialidade será formado um grupo de trabalho composto pelos especialistas da área,
representantes da gestão da DMC e da regulação e terá como ponto de partida o diagnóstico da área
englobando os nós críticos da especialidade, fila de espera, produtividade média, uso da capacidade
instalada da rede e avaliação da existência de fluxos de acesso e protocolos clínicos. Para cada grupo
espera-se como produtos propostas para qualificação da especialidade na rede, gestão da fila de
espera e elaboração de fluxos e protocolos se necessário, propostas de otimização da capacidade
instalada, articulações extra-SMS e auxílio no desenvolvimento de propostas de
matriciamento/capacitação da APS. Alguns grupos já iniciaram os seus trabalhos mas espera-se que
gradualmente todas as especialidades das policlínicas estejam envolvidas até 2015.
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