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Fortalecer a Gestão Participativa e o Controle Social do SUS 

Buscar aporte financeiro junto a agentes financiadores externos

Reestruturar a área técnica, gerencial e operacional da SES

Implementar ações de Regulação, Contratualização, Monitoramento, Avaliação e Auditoria

Implementar a Política de Gestão do Trabalho e Educação na saúde

Assegurar a execução de todas as ações e serviços públicos com saúde previstas no Plano 
Estadual de Saúde 2020 - 2023 

Assegurar a autonomia da SES quanto a aplicação dos recursos orçamentários/financeiros

Aprimorar a execução das políticas de saúde com os municípios para qualificar o acesso aos 
serviços de saúde

Fortalecer as Redes de Atenção à Saúde por meio da regionalização

Ampliar o acesso e a qualidade da Atenção Primária à Saúde 

Desenvolver o PlanificaSUS como estratégia de qualificação dos processos de gestão em 
saúde de maneira integrada

Qualificar a Política Hospitalar definindo o papel dos hospitais de maneira regionalizada

Qualificar as ações de Vigilância em saúde

Fortalecer a Política de Assistência Farmacêutica

Garantir a transversalidade das ações de Vigilância na Atenção à Saúde

RESULTADOS PARA A 
SOCIEDADE

Reduzir a mortalidade prematura por complicação de condições crônicas

Reduzir a mortalidade materno-infantil 

Reduzir a mortalidade por causas externas

Ampliar e melhorar o acesso às ações e aos serviços de saúde de forma 
regionalizada e equânime

PROCESSOS

PERSPECTIVA DA 
GESTÃO

PERSPECTIVA 
FINANCEIRA

         GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
         SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

MAPA ESTRATÉGICO 

MISSÃO
Coordenar a política de Saúde no Estado do Mato Grosso do Sul em articulação com os 
municípios, de forma regionalizada, com acesso às ações e serviços de saúde de qualidade, 
resolutiva e próxima às pessoas

VISÃO
Ser, até 2023, modelo de excelência na gestão em saúde, com práticas 
inovadoras, resolutivas e democráticas que atendam às necessidades das pessoas 
do Estado do Mato Grosso do Sul 

VALORES Compromisso; Ética; Transparência; Equidade; Competência e Qualidade

MAPA ESTRATÉGICO

MATO GROSSO DO SUL

Elaboração: Equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde do Mato Grosso do Sul (gestão 2019-2022) e Everton Lopes, facilitador do HAOC.
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