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MAPA ESTRATÉGICO

AMAPÁ

Elaboração: Equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (gestão 2019-2022) e Rilke Novato Públio, facilitador do HAOC.

DIRETRIZ ESTRATÉGICA
Saúde com resolutividade

MISSÃO
Desenvolver políticas de 
saúde, de forma integral, 

universal e igualitária, 
contribuindo com a melhoria 

da qualidade de vida da 
população amapaense

VISÃO
Ser reconhecida, até 

2025, por sua eficiência, 
efetividade e inovação 

como instituição gestora das 
políticas de saúde

VALORES
Integração, transparência, 

ética, respeito, 
comprometimento, 

competência, gestão 
participativa  
e excelência

REFERENCIAL  
ESTRATÉGICO

Reduzir a morbimortalidade materna e infantil por causas evitáveis

Reduzir a morbimortalidade por causa externas e doenças crônicas

Garantir ações de promoção à saúde e prevenção de doenças e 
agravos à população 

Ampliar o acesso e resolutividade dos serviços de saúde oferecidos 
à população 

RESULTADO PARA 
A SOCIEDADE

Organizar as Redes de Atenção à Saúde com ênfase na APS
Promover a normatização e informação dos processos organizacionais
Estabelecer a regulação efetiva dos serviços assistenciais de saúde 
Habilitar os serviços de média e alta complexidade
Aperfeiçoar a assistência farmacêutica

PROCESSOS

Promover a cultura de gestão para resultados
Desenvolver pessoas para viabilizar a excelência na gestão
Promover um ambiente de trabalho saudável

APRENDIZAGEM E 
CONHECIMENTO

Garantir a estrutura física e tecnológica da Assistência à Saúde
Melhorar a qualidade da informação dos procedimentos ambulatoriais e  
hospitalares nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – EAS
Melhorar a gestão dos recursos federais decorrentes da captação por  
emendas parlamentares
Modernizar a estrutura e a forma de gestão das Unidades Hospitalares  
com foco em resultados

GESTÃO

Aprimorar o modelo de gestão orçamentária e financeira do Fundo 
Estadual de Saúde
Aumentar a eficiência e equidade nas alocações dos recursos financeiros 
e orçamentários
Ampliar as fontes de captação de recursos para o financiamento do 
sistema de saúde
Garantir a transparência dos gastos em saúde

FINANCEIRA
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