MAPA ESTRATÉGICO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
Coordenar a política de saúde contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da
população, segundo os princípios do SUS

Missão

Visão

Ser uma instituição inovadora, com gestão de excelência, que atenda às necessidades
de saúde da população até 2030

Valores

Resultados
para a
Sociedade

Ética

Transparência Competência

Reduzir a morbimortalidade de
causas evitáveis materna e infantil

Reduzir a morbimortalidade por
causas externas

Processo










Perspectiva
de Gestão

Perspectiva
Financeira

Responsabilidade

Reduzir a mortalidade prematura
por complicações de doenças
respiratórias, cardiocirculatórias
e diabetes
Propiciar maior longevidade
saudável

Compromisso

Melhorar a
satisfação dos
usuários em relação
ao SUS

Implementar Redes de Atenção a Saúde
Fortalecer a APS como ordenadora do Cuidado
Fortalecer o processo de regionalização da saúde
Instituir a Política para Atenção Ambulatorial Especializada sob a lógica das RAS
Implementar a Política de Atenção Hospitalar, sob a lógica das RAS, definindo o papel dos
hospitais no território loco-regional
Qualificar a Política de Assistência Farmacêutica
Garantir a transversalidade das ações de Vigilância em Saúde na RAS
Implementar a Política Estadual de Regulação

•

Organizar os sistemas de apoio às Redes de Atenção à Saúde
o Qualificar os Sistemas de Informação para análise, disseminação e
compartilhamento de dados.
o Implementar tecnologias e ferramentas para a gestão da clínica
o Investir na infraestrutura da SES para fazer frente às suas competências
o Estruturar o sistema de diagnóstico, fortalecer a hemorrede e laboratórios de
saúde pública

•

Promover a mudança de cultura organizacional visando a implantação das Redes de
Atenção à Saúde
o Modernizar o organograma e aperfeiçoar os fluxos e processos de trabalho da
SES
o Fortalecer a transversalidade, a comunicação e o trabalho coletivo na SES
o Implementar a Política de Gestão do Trabalho
o Incentivar a intersetorialidade com instituições governamentais e não
governamentais
o Fortalecer o papel regulador do Estado

•

Fortalecer a Política Estadual de Formação e Educação Permanente de acordo com as
RAS, com ênfase na gestão

•

Qualificar as atividades de regulação, contratualização, monitoramento e avaliação
o Incentivar e fortalecer as instâncias de controle e participação social.
o Fortalecer a CIR e o planejamento regional e macrorregional
o Fortalecer a ouvidoria do SUS como instrumento de gestão e de avaliação da
satisfação do usuário.

•
Cumprir os 12% orçamentários, conforme LC 141/2012
•
Aprimorar os mecanismos de monitoramento e execução do gasto público
•
Alocar os recursos financeiros de acordo com as necessidades de saúde visando reduzir
as desigualdades regionais
• Implementar estratégias de captação de recursos nacionais e internacionais.

