


Boas-vindas



Sobre a 
plataforma de 
modernização 
da Sesa

Governança Planejamento 
e Gestão

Processos de 
monitoramento 

e avaliação 
sobre a política 

de formação

Relação entre 
as políticas 

implementadas e 
as necessidades 

da população

SAÚDE 
PARA 

CUIDAR DO 
CIDADÃO

PANORAMA DA SAÚDE COM FOCO NO USUÁRIO



Diretrizes

● Resultado centrado no cidadão
● Humanização do atendimento
● Valorização das pessoas
● Transparência
● Conhecimento e inovação

Plano Estratégico 
Integrado 2019-2023 Sesa

Princípios

● Acessibilidade
● Equidade
● Sustentabilidade
● Inovação 
● Transparência



Sobre a 
Funsaúde



Identidade organizacional

Propósito
Gerir os serviços de 
saúde para qualificar e
ampliar o acesso ao SUS,
valorizando as pessoas.

Missão
Assegurar a atenção integral 
à saúde no âmbito do SUS, de 
forma humanizada por meio 
da gestão efetiva das 
Unidades de Saúde.

Visão
Ser reconhecida em âmbito 
nacional como instituição 
pública estratégica e 
inovadora na gestão de 
serviços de saúde, por meio 
de práticas assistenciais e 
educacionais humanizadas e 
focadas nas pessoas.



● Inovação e difusão de 

conhecimento 

● Valorização dos trabalhadores 

● Eficiência, eficácia e efetividade

● Ética 

Valores

● Equidade, diversidade e inclusão

● Integridade e transparência

● Compromisso com os direitos humanos

● Sustentabilidade



• Fundação estatal, pessoa jurídica dotada 
de personalidade jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, de interesse e 
de utilidade pública, com autonomia 
gerencial, patrimonial, orçamentária e 
financeira.  

• Sua finalidade é prestar à população 
serviços de saúde, nos termos e condições 
em que for contratada pelo Poder Público. 
Além de assessorar a Sesa no 
desenvolvimento de programas de 
educação permanente, desenvolver 
atividades de caráter científico e 
tecnológico, produtos, serviços e 
processos inovadores na área da saúde.

Lei 17.186 de 24 de 
Março de 2020  (com 
alterações da Lei  17.724 
de 21 de outubro de 
2021 e da Lei 17.935 de 
1º de março de 2022) e 
Decreto 33.691 de 24 de 
Julho de 2020



O que muda

Sinaliza ganho de eficiência com serviços estaduais 
de saúde administrados por uma entidade pública 
descentralizada. 
Seu regime de trabalho é o da CLT, sendo 
necessário concurso público para ingresso. A 
fundação também conta com estatutários cedidos 
da administração pública direta.



Presta contas diretamente ao TCE e à SESA, conta 
com estrutura de  controle interno e integridade, além 
de todos os  elementos necessários a uma 
governança pública íntegra e eficiente.



100% SUS

A fundação é um ente público, criado pelo Estado, 
por lei, para gerir serviços públicos. A Funsaúde 
integra a administração pública indireta, subordinada à 
Secretaria da Saúde do Ceará, está sujeita ao Estado, com 
contratação de pessoal mediante concurso público, 
licitação, controle interno e externo e submissão aos 
princípios da administração pública. 



Inovação e 
Tecnologia 
na Saúde

A Funsaúde é Instituição 
Científica, Tecnológica e de 
Inovação nos termos da Lei 
Federal n.º 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004





Nova gestão da clínica

Agilidade administrativa-financeira

Força de trabalho valorizada

Gestão de desempenho

Inovação em saúde

Gestão de conhecimento

Mudanças 
em curso



Porque as 
mudanças são 
necessárias

Média dos três 
maiores hospitais 

públicos do Estado



Organograma 



Organograma



Modelo
de gestão
hospitalar 



Unidade de Produção 

Uma nova forma de organização 
do processo de trabalho no hospital.

Mudança na forma de gerenciar, mais 
participativa e com gestão compartilhada!



A importância 
do SUS



Níveis de atenção 
à saúde SUS

Atenção primária
Unidades Básicas de Saúde

Atenção secundária
Clínicas Especializadas, Pronto 
Atendimento, Centros de Imagem

Atenção terciária
Hospitais de alta complexidade

Imagem ilustrativa retirada do site deviante.com.br



Por que valorizar o 
Sistema Único de Saúde?

• É um serviço para todos os brasileiros 
e quem esteja em solo brasileiro!

• Todos têm direito desde o mais simples, 
ao mais complexo procedimento na área 
de saúde!

• Oferece o tratamento de saúde de acordo 
com a necessidade de cada um!

• Está em todos os lugares, mesmo no menor 
município!

• Cuida da sua saúde fiscalizando alimentos, 
produtos farmacêuticos, medicamentos, 
qualidade do ar, água, solo! 



Princípios do SUS
Universalidade
Todo cidadão tem direito à saúde e acesso a todos os serviços 
públicos de saúde. Além disso, o governo tem o dever de 
prover assistência à saúde igualitária para todos.

Integralidade
Todas as pessoas devem ser atendidas desde as necessidades 
básicas, de forma integral. A integralidade trabalha em todo o 
ciclo vital do ser humano, do nascimento até a morte. Esse 
princípio foca na prevenção e reabilitação da saúde. É preciso 
ter ações preventivas antes de o ser humano adoecer e 
precisar de cuidados médicos.

Equidade
Toda pessoa é igual perante o SUS. Contudo, esse princípio 
não significa prover os mesmos serviços de saúde para todos, 
pois o atendimento deve ser realizado de acordo com a 
necessidade de cada um.



Grata!


