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CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE TEVE EDIÇÃO HISTÓRICA

A 9ª Conferência 
Municipal de Saúde 
de Florianópolis fez 
história na Capital. 
Pela primeira vez, 
houve a participação 
efetiva de usuários 
da rede de saúde 
pública para debater 
e ajudar nas 
propostas que irão 
melhorar a atenção à 
saúde da população. 
Foram 1.045 
inscritos, sendo 504 
usuários, 63 

A proposta do evento, de 10 a 12 de junho, foi debater e decidir propostas que irão melhorar a 
atenção à saúde da população. Com o tema “Saúde Pública para cuidar bem das pessoas –
direito do povo brasileiro”, a conferência reuniu comunidade e profissionais de saúde, que 
formaram  oito grupos de trabalho, divididos entre os temas “Direito à saúde, garantia de acesso 
e atenção de qualidade”, “Participação social”, “Valorização do trabalho e da educação em 
saúde”, “Financiamento do SUS e relação público-privado”, "Gestão do SUS e modelos de 
atenção à saúde”, “Informação, educação e política de comunicação do SUS”, “Ciência, 
tecnologia e inovação no SUS” e “Reformas democráticas e populares do Estado”.

A conferência municipal também elegeu seus delegados, que participarão da conferência 
estadual que, por sua vez, indica seus representantes em nível nacional. “Este é um ano muito 
especial para todos nós, que somos apaixonados pelo trabalho na saúde pública, e para a 
população de Florianópolis, que tem essa grande oportunidade de participar das decisões sobre 
as políticas de saúde que serão adotadas na Capital”, afirmou o secretário de Saúde, Daniel 
Moutinho Junior.

Confira as propostas no site da Secretaria de Saúde.

Curta a página da 
Secretaria Municipal de Saúde

usuários, 63 
gestores, 16 
prestadores de 
serviços e 462 
profissionais.

Mais de 100 propostas
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PRÊMIO BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE 2015 TEM TEMA DEFINIDO

O tema do 4º Prêmio Boas Práticas em Saúde 
já foi escolhido. Desta vez, os funcionários da 
Secretaria de Saúde deverão inscrever os 
melhores trabalhos com o mote 
“Intersetorialidade e trabalho em rede: 
Caminhos para a integralidade”.

Os projetos poderão ser inscritos de 20 de 
julho a 21 de agosto para concorrer nas 
categorias Práticas de Atenção e Práticas de 
Gestão. A realização do evento que irá premiar 
os vencedores está marcada para 04 de 
dezembro, no Centro de Cultura e Eventos da 
UFSC.

Os trabalhadores da saúde pública de 
Florianópolis têm feito com que o município se 
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Florianópolis têm feito com que o município se 
mantenha em destaque no cenário nacional. 
As premiações no InovaSUS, Brasil Sorridente e 
IDSUS, recebidas nos últimos anos, e os bons 
indicadores de saúde da Capital – como o 
primeiro lugar no PMAQ (Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica - atestam o esforço das 
equipes ofertando serviços de qualidade para 
a população.

De acordo com o secretário de Saúde, Daniel Moutinho Junior, o principal objetivo do evento é a 
troca de experiências e informações para que as boas práticas e seus resultados possam ser 
disseminados em toda a rede. “Em cada peculiaridade local podem surgir práticas exitosas que 
contribuam para sanar ou minimizar dificuldades enfrentadas nas tarefas cotidianas.”

Em 2014, 77 trabalhos foram inscritos. “Esperamos que neste ano tenhamos maior número de 
participantes, tanto no evento quanto de novas práticas”, diz Katiuscia Graziela Pereira, gerente 
de Planos, Metas e Políticas de Saúde da SMS.

O prêmio

O prêmio de Boas Práticas busca divulgar os trabalhos que estão sendo feitos em todos os 
setores da Secretaria de Saúde para que contribuam com a melhoria da qualidade dos serviços 
no município.


