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Objetivo 1: Elevar a expectativa de vida da população 

Indicador: Esperança de vida ao nascer 

 
Meta Estratégica 1: Elevar de 72,5 para 77,8 anos a expectativa de 

vida ao nascer da população Cuiabana, até dezembro de 2023. 

Meta Tática 1: Reduzir o Coeficiente de Mortalidade Prematura (30 a 

69 anos de idade) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

de 339,50/100.000 hab. em 2011 para 183,80 /100 mil hab., até 
2023. 

Iniciativas 

1. Promover o modelo de atenção à saúde, 
organizando a rede de serviços por ciclo de vida, 

reduzindo riscos, agravos e as morbi-mortalidades 
2. Realizar parcerias com as demais secretarias 

municipais visando desenvolver ações conjuntas 
que  impactam na melhoria  das condições de saúde 

da população 

3. Efetivar a Rede Temática de Atenção à Saúde às 
Doenças Crônicas  

4. Implementar a política de promoção à saúde para 
prevenção e controle das doenças crônicas e 

degenerativas (hipertensão, acidentes vasculares, 
diabetes, neoplasias, e doenças respiratórias)  

5. Fortalecer através da comunicação e educação 
em saúde o empoderamento do indivíduo e da 

coletividade sobre sua saúde 
6. Implementar os programas prioritários  da 

atenção básica e vigilância para prevenção e 
redução de doenças e agravos (Dengue, Saúde do 

Trabalhador, Tuberculose, Hanseníase,  Saúde na 
Escola, Hipertensão, Diabetes) 

7. Implantar o Hospital de Alta Complexidade  
 

Meta Tática 2: Reduzir a taxa de Mortalidade por Causas Externas 

de 90.8/100.000 hab. para 88.4/100.000 hab., até 2023. 

Iniciativas 

1. Desenvolver os Programas de Prevenção e 

Redução às Violências (no transito, doméstica, à 
criança, ao idoso, entre outras) 

2. Efetivar a Rede de Atenção à Saúde de Urgência 
e Emergência 

3. Efetivar a Rede de Atenção à Saúde Psicossocial 
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4. Fomentar a criação de um colegiado de 

secretários municipais para o desenvolvimento de 
ações conjuntas no enfrentamento às violências no 

município 

5. Fortalecer Programa de Enfrentamento ao crack e 
outras drogas – Consultório de Rua 

6. Fortalecer as ações de educação, informação e 
comunicação em saúde na rede de atenção à saúde 

7. Construir o novo Pronto Socorro Municipal de 
Cuiabá 

 
Meta Tática 3: Reduzir a Taxa de Mortalidade Materna de 

32.7/1000.000 nascidos vivos para 30.6/100.000 nascidos vivos, até  
2023. 

 
Meta Tática 4: Reduzir a Taxa de Mortalidade Infantil de 13.1/1.000 

nascimentos vivos para 11.8/1.000 nascidos vivos, até 2023. 
 

Iniciativas 

1. Ampliar o acesso aos serviços de atenção à saúde 
materna e infantil, reduzindo riscos, agravos e as 

morbimortalidades (CMPP)1 

2. Efetivar a Rede de Atenção à Saúde Materna e 

Infantil  e a Rede Cegonha 

3. Fortalecer o Programa de Planejamento Familiar 
4. Implementar o Programa de Prevenção do Câncer 

de Colo e de Mama 
5. Fortalecer o Programa de Crescimento e 

Desenvolvimento da Criança 
 

Meta Tática 5: Ampliar de 157 pontos do Gespública para 250,  a 
melhoria do Sistema Único de Saúde - SUS Cuiabá, até 2016 e  500 

pontos até 2023 
 

Iniciativas 

1. Aperfeiçoar a gestão do SUS/Cuiabá quanto ao 
financiamento e a gestão estratégica e participativa 

(Ouvidoria, Auditoria, Monitoramento e Avaliação, 
Controle Social) visando qualidade e eficiência do 

sistema e dos serviços de saúde 
2. Institucionalizar o gerenciamento dos processos 

administrativos da SMS de apoio 
3. Institucionalizar o gerenciamento dos processos 

finalísticos na rede de atenção à saúde à saúde 

                                                           
1
 Iniciativa proposta pelo Conselho Municipal de Políticas Públicas (CMPP) 



 
 

                                                                                SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 
                         Site: WWW.cuiaba.mt.gov.br – e-mail: cuiaba.secom@gmail.com – Fone-Redação: (65) 3645-6054 

4. Implantar a Política de Gestão do Trabalho e 

Educação Permanente no SUS/Cuiabá 
5. Desenvolver a capacitação das pessoas para 

gestão dos processos de trabalho (área meio e 

finalística) 
6. Implantar e efetivar o Gerenciamento e Avaliação 

de Desempenho de Pessoas na SMS 
7. Institucionalizar o processo de planejamento na 

SMS 
8. Efetivar o controle social em toda a rede de 

saúde do SUS Cuiabá  
9. Auditar, acompanhar e avaliar todos os contratos 

firmados pela SMS  
10. Desenvolver o controle, avaliação dos serviços 

contratualizados, conveniados e próprios de saúde 
11. Ampliar o sistema de informação e gestão em 

saúde para toda a rede de serviços de saúde do 
SUS Cuiabá  

 

 


