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1. Considerações Gerais

• Obediência aos princípios do SUS;
• Delimitação territorial;
• Garantia da longitudinalidade do 

atendimento.
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2. Proposta da nova política 
• A U.B.S deve ser inscrita no C.N.E.S.;
• Promover ações educativas 

permanentes;
• Desenvolver ações de saúde 

resolutivas;
• Possuir estrutura física compatível;
• Possuir tecnologia compatível;
• Promover gestão participativa.
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3. A nova organização da 
Unidade Básica de Saúde

• Garantir o fluxo de referência e da contra 
referência;

• Produzir satisfação à clientela usuária do 
SUS;

• Oferecer serviços de qualidade;
• Manutenção regular do estoque de insumos;
• Realizar atendimento de urgências médicas.
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4. Capacitar os atores no 
processo de gestão

• Proporcionando participação em 
congressos e jornadas na área de 
administração hospitalar;

• Capacitando gestores e gerentes na 
área de administração hospitalar.

• Treinando os gestores e equipes 
através de seminários, oficinas, 
encontros regionais, etc.;
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5. Atenção especial aos recursos 
humanos.

• Melhoria das condições de trabalho 
dos servidores;

• Composição de um corpo clínico;
• Valorização da criatividade 

humana;
• Garantir a participação democrática 

nas discussões.
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6. Suporte técnico e 
administrativo

• Estabelecer um programa de manutenção 
preventiva;

• Montar equipe gestora informada sobre 
os avanços das políticas do SUS;

• Incorporar novas tecnologias através de 
educação continuada.



8

7. Controle e avaliação 
permanente

• Definir indicadores de desempenho hospitalar:
• Média de permanência;
• Taxa de mortalidade hospitalar;
• Paciente dia;
• Taxa de infecção hospitalar;
• Alimentar banco de dados;
• Monitorar e avaliar os indicadores
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8. O que está sendo feito para 
melhorar a porta de entrada na 

sua cidade?
• Diagnóstico situacional;

• Reestruturação da Unidade Básica 
Saúde;

• Aquisição de equipamentos;
• Aquisição de recursos humanos;

• Capacitação dos profissionais de Saúde


