
Contribuir com o acesso 
simples, ágil e transparente 
para o usuárioDefinir os indicadores de 

eficiência na aplicação de 
recursos públicos, elevando o 
nível de investimento do 
sistema de saúde

Contribuir com os 
resultados institucionais do 
sistema de saúde com 
transparência e integridade 

Racionalizar os gastos com 
custeio e elevar o nível de 
investimento alocando 
recursos com equidade

Contribuir para a geração e 
captação de novas fontes de 
recursos para o financiamento 
da saúde

Prover o sistema de saúde com recursos humanos,
materiais, tecnológicos e financeiros, de forma
eficiente, com base na conformidade jurídica e
nos princípios de integridade

Ser referência aos cidadãos como sistema
de saúde acessível, sustentável e de equidade,
gerador de conhecimento e inovação

1) Resultado centrado no cidadão; 2) Humanização
do atendimento; 3) Valorização das pessoas;
4) Transparência; 5) Conhecimento e inovação.

Disponibilizar soluções 
tecnológicas, condições físicas, 
materiais e logística para o 
eficiente funcionamento da 
rede Sesa

Contribuir para o 
desenvolvimento econômico 
dos polos, adquirindo 
regionalmente os serviços e 
recursos materiais

Tornar o atendimento 
presencial, virtual e 
telefônico agil, resolutivo, 
transparente e humanizado

Tornar a aquisição, armazenamento 

e distribuição de medicamentos, 

materiais e insumos fácil, agil, 

rápido e próximo ao usuário

Disponibilizar soluções 
digitais para facilitar o 
acesso do usuário com 
rapidez e resolutividade

Oferecer ambiente fisico 
adequado, acessível, 
acolhedor, seguro, próximo 
ao usuário

Priorizar as aquisições e 
contratações de serviços nos 
parceiros regionais, para 
fortalecer e adensar as 
cadeias produtivas

Fortalecer o modelo de 
gestão para resultados

Promover a cultura da inovação 
para garantir a sustentabilidade 
institucional no cumprimento da 
sua missão
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