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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá-SESA apresenta o Plano 

Estadual de Saúde (PES) para o quadriênio 2016-2019, que além de ser requisito 

legal, traduz a intenção política da atual gestão com a saúde dos amapaenses e tem 

como ponto estratégico o fortalecimento da Atenção Primária a Saúde que deve ser 

o alicerce dessa nova fase de construção do SUS Amapá. 

A sua elaboração teve inicio através de uma reunião envolvendo os 

profissionais de saúde do nível central e as coordenações de serviços prestados a 

população, com apoio do CONASS, visando analisar os avanços do Sistema Único 

de Saúde nos últimos anos, como também as dificuldades que impossibilitaram os 

encaminhamentos para a superação da fragmentação na prestação dos serviços e 

consequentemente sua efetivação. Após essa etapa, foi realizada a Oficina de 

Planejamento Estratégico para definição da VISÃO, MISSÃO VALORES e 

PRIORIDADES da secretaria, com a participação de diversos atores que atuam no 

cenário da gestão do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como o controle social. 

A partir da análise da situação de saúde, foram definidas as seguintes 

prioridades: Reorganização da Atenção Primaria a Saúde e a efetivação das Redes 

de Atenção Materno Infantil e Urgência e Emergência, demonstrando o grande 

passo que a gestão dará para contribuir com a qualidade de vida da população e o 

avanço do SUS. 

Os objetivos e metas destas prioridades estão enunciados em cada uma das 

diretrizes que lhes correspondem neste documento. O Plano Estadual de Saúde 

apresenta no capitulo Análise Situacional uma visão geral das condições de saúde 

da população, o desenho do território, a organização da atenção á saúde no Estado 

bem como, o funcionamento da gestão nos seus diversos setores. 

No que se refere ás condições de saúde da população amapaense, as 

analises demográficas levaram em conta os dados do Censo de 2010, comparado 

ao Censo de 2000. As informações de saúde e as financeiras constantes no PPA 

(ANEXO I) para o período 2016-2019 provem de bancos de dados nacionais e 

estadual. Nas análises dos indicadores de mortalidade, morbidade e cobertura 
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assistencial, os dados de população foram organizados a partir da estimativa para o 

ano de 2013, levando-se em conta também os ciclos de vida. 

Ressaltamos que algumas informações podem estar relacionadas aos 

problemas que são comuns em relação aos sistemas de informação em saúde, tais 

como a dificuldade da coleta ou a de registro do dado, dessa forma sujeitos a 

alterações.  

Por fim, o Plano Estadual de Saúde 2016-2019 traduz as aspirações e o 

compromisso do Governo do Estado com a saúde da população, com a finalidade de 

fortalecer a gestão das redes integradas de saúde, buscando assim garantir o 

acesso á saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, em conformidade 

com os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde e está compatível com 

o PPA 2016-2019. 

 

                                           Renilda Nascimento da Costa 
                                          Secretári a de Estado da Saúde 
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INTRODUÇÃO PES 2016- 2019 

 

O processo de planejamento tem papel estratégico para a gestão do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Em consonância com essa importância, o sistema de 

planejamento do SUS articula, nos três níveis de governo, dois instrumentos de 

formulação e um de avaliação, nos quais são definidas as diretrizes de ação, as 

metas a alcançar e os mecanismos de acompanhamento das ações e serviços de 

saúde.  

Nesse contexto, o Plano de Saúde, as Programações Anuais e Relatórios 

Anuais de Gestão constituem os pilares sobre os quais repousam a condução das 

políticas de saúde. O Plano de Saúde deve ser concebido em harmonia com os 

Programas e Ações expressos no Plano Plurianual (PPA) e a Programação Anual de 

Saúde deve na sua dimensão operacional, se articular com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e com a Lei Orçamentária Anual (LOA). Completando esse 

ciclo, o Relatório Anual de Gestão é o instrumento de avaliação que permite aferir o 

alcance dos objetivos e metas traçados e propor correções que permitam aperfeiçoar 

o desempenho e a efetividade do SUS. 

É nesse contexto que a Secretaria de Estado da Saúde apresenta o Plano 

de Saúde para o período de 2016-2019. Sua elaboração foi resultado de um longo 

processo de construção participativa, cuja metodologia observou as seguintes 

etapas: Análise situacional, com a identificação e priorização de problemas de saúde 

e de gestão; avaliação preliminar sobre a execução do Plano 2012-2015, revendo os 

pontos fortes e fracos, de modo a melhorar em todos os níveis o processo de 

planejamento; e as prioridades estaduais de governo para a saúde, divulgadas 

desde fevereiro de 2015, que se deu por meio do Planejamento Estratégico, sendo 

deste, elencados como bases prioritárias o Fortalecimento da Atenção Primária de 

Saúde e a estruturação das Redes de Atenção à Saúde.  

Todo esse processo se desenvolveu em momentos organizados e 

conduzidos pela Secretaria de Estado da Saúde através da ADINS (Assessoria de 

Desenvolvimento Institucional), cujo marco inicial foi à realização, em maio de 2015 

de um Seminário sobre Gestão Participativa que teve como finalidade subsidiar as 

discussões acerca da elaboração do Plano de Saúde, com a participação de 

gestores, autarquias, técnicos, Conselhos de Saúde, que se reuniram para realinhar 
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e definir prioridades da Secretaria Estadual de Saúde para os próximos quatro anos 

de gestão.  

Para fortalecer este seminário foi realizada uma Oficina de Trabalho, em 15 

de julho de 2015 com coordenadores e técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, 

coordenadores da Comissão Intergestores Regional (CIR), representantes do 

Conselho Estadual de Saúde, e diversos articuladores e técnicos das autarquias, 

sobre a elaboração do PES. Após esta oficina, essa versão preliminar foi 

encaminhada a todos os participantes, juntamente com o diagnóstico situacional 

para subsidiar as discussões mais detalhada dos Programas e Ações a serem 

realizados; essa versão foi simultaneamente disponibilizada ao Conselho Estadual 

de Saúde, para que o mesmo pudesse conhecer e sugerir as alternativas dos 

programas e ações que seriam desenvolvidos nos eixos e diretrizes do Plano.  

Por fim, foram incorporadas as propostas contidas no relatório da VII 

Conferência Estadual de Saúde, que ocorreu entre 28 a 30 de setembro de 2015 

com o tema: “Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas: direito do 

povo brasileiro” (ANEXO II), e os oito eixos, foram compatibilizadas aos eixos, 

diretrizes e objetivos do Plano, de forma a aprofundar as discussões considerando 

as deliberações da Conferência. Este momento mobilizou gestores, trabalhadores, 

usuários do SUS e a população em geral.  

O Plano de Saúde 2016-2019 está estruturado em dois componentes. No 

primeiro, a Análise situacional (identificação e priorização de problemas de saúde e 

de gestão); e, no segundo, a definição dos objetivos, diretrizes e metas para o 

período de quatro anos.   

Como instrumento orientador estratégico de planejamento, o Plano de Saúde 

2016-2019 estabeleceu os desafios da política estadual de saúde por quatro eixos, 

envolvendo a gestão, gerenciamento administrativo, as redes de atenção à saúde, e 

a vigilância em saúde.   

O Eixo da Gestão do SUS, cuja diretriz central é avançar no processo 

descentralizado na definição de metas pactuadas para a educação em saúde, e na 

implementação do acompanhamento e monitoramento em tempo real da execução 

da assistência a saúde no Estado.  

O Eixo da Organização das Redes de Atenção à Saúde, que se propõe a 

reorganizar e estruturar os serviços e ações de saúde de forma integrada, 
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hierarquizada, igualitária e articulada em todos os pontos e níveis de Atenção dentro 

das Redes de Saúde, com a finalidade de garantir acesso a todos (as) os cidadãos 

amapaenses. 

O Eixo da Vigilância em Saúde, que estabeleceu como objetivo desenvolver 

ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde, a população, por 

meio do fortalecimento de ações e serviços integrados com a atenção primaria em 

saúde (APS), que assegure uma rede de acesso diagnostico como suporte as 

vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental, bem como monitorar os fatores de 

riscos não biológicos relacionados ao meio ambiente e áreas de risco de 

transmissão de doenças por vetores através de ações focadas na quebra do ciclo 

biológico.  

O Eixo do Gerenciamento Administrativo visa garantir a manutenção dos 

serviços administrativo do nível central e o pagamento de recursos humanos do 

SUS/AP. 

Nesse sentido, esse modelo integrado de Gestão que tem como lema 

“Cuidar das pessoas com qualidade na oferta da educação, saúde e inclusão social”, 

constando no PPA, e no plano de compromissos de governo (ANEXO III) tem como 

missão a prevenção, promoção, assistência e reabilitação, pautada nos valores do 

compromisso ético e social, da transparência, do controle social, promoção, 

assistência, reabilitação, humanização, da valorização e respeito ao trabalho em 

saúde.  

O Plano de Saúde 2016-2019, para sua plena efetividade como instrumento 

de planejamento e gestão, exige constante e intenso processo de envolvimento de 

todos os atores do SUS, visando garantir-lhe legitimidade e permanente 

aperfeiçoamento, inclusive no seu nível operacional, através da Programação Anual 

e do Relatório de Gestão. Esse resgate é fundamental para a conquista de melhorias 

concretas no Sistema Único de Saúde do Estado do Amapá. 
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MISSÃO 

Formular, implantar e implementar políticas públicas de saúde no Estado do Amapá, 

baseado nos princípios do SUS, garantindo vigilância, regulação e assistência, 

promovendo a participação do controle social e a satisfação do cidadão. 

 

VISÃO DE FUTURO 

A SESA será até 2020 uma instituição de referência, na formulação e coordenação 

das políticas públicas de saúde no estado do Amapá com serviços qualificados, 

regulados e que atendam às necessidades da população. 

 

VALORES 

Comprometimento; 

Conduta com base humanista e ética; 

Responsabilidade. 

Transparência  

Democrática e participativa 
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PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

A Secretaria de Estado da Saúde tem como princípios os fundamentos do SUS – 

Sistema Único de Saúde, constantes tanto na Constituição Federal como na 

Estadual:  

UNIVERSALIDADE: Garantir o acesso aos serviços do SUS à toda a população. 

EQUIDADE: Distribuição das ações e serviços, à população, de acordo com as suas 

necessidades.  

INTEGRALIDADE: Conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de 

complexidade do sistema.  

REGIONALIZAÇÃO: Organização das ações e serviços de saúde que possibilite um 

acesso hierarquizado a partir da Atenção Primária. 

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE: Garantir aos usuários ser parte ativa nas 

decisões sobre a definição de prioridades e organização da atenção à sua saúde.  
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ANÁLISE SITUACIONAL 

CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA DO ESTADO DO AMAPÁ 

    

O Estado do Amapá localizado no norte oriental do Brasil faz fronteira com a 

Guiana Francesa, Suriname e com o Estado do Pará. Sua área territorial de 142.828 

km² apresenta um relevo formado por planícies, com mangues e lagos no litoral e 

depressões, na maior parte interrompida por planaltos residuais. Seus principais rios 

são o Amazonas, Jarí, Oiapoque, Cassiporé, Maracá e Araguari, sendo que este 

último forma uma bacia hidrográfica independente do Amazonas e apresenta alto 

potencial energético, já utilizado através da hidrelétrica do Paredão e em futuro 

próximo pela hidrelétrica de Ferreira Gomes, em construção. Tem uma vegetação 

formada por mangues, litorâneos, campos gerais e a Floresta Amazônica que se 

expande por 97.000 km² do território. O clima é tropical úmido com pluviosidade 

elevada, e um período de estiagem que vai de agosto a novembro. É o estado 

brasileiro mais preservado no aspecto ambiental, onde a Floresta Amazônica é 

quase que totalmente preservada.  

É constituído de 16 municípios e 34 distritos, unidades em que se distribui 

sua população de 668.689 habitantes (IBGE/ 2010), com uma taxa de crescimento 

da ordem de 4.0% ao ano. É uma população expressivamente urbana da ordem de 

89,77%, sendo que Macapá, a capital, concentra desse índice geral 59,48%. 

Em termos potenciais, apresenta vantagens comparativas em relação às 

demais unidades da Federação Brasileira. Sua localização geográfica no extremo 

nordeste da Região Amazônica o credencia como a unidade mais próxima dos 

mercados das Américas Central e do Norte e da Europa. Além disso, considera-se o 

potencial navegável a partir do Rio Amazonas- Canal do Norte – que se constitui na 

porta de entrada para a Amazônia Ocidental.  

Por outro lado, vale destacar o elevado potencial pesqueiro na costa 

atlântica com grande variedade de espécies e, em particular o grande banco 

camaroeiro, onde se sobressai o camarão rosa. Merece destaque também o 

potencial pesqueiro nas águas internas, representadas pelos rios e lagos.  

O potencial madeireiro é bem representativo, com espécies de alto valor 

comercial como o Angelim, aquariquara, macacaúba, acapú, etc.  
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O potencial mineral é elevado com existência de jazidas de ouro, cromita, 

ferro, cassiterita, columbita e outros ainda não dimensionados na expressão de suas 

potencialidades. O “Amapá experimentou um ciclo mineral de quase meio século que 

conferiu ao Estado uma infraestrutura ímpar (ferrovia, porto, hidrelétrica), indicadores 

socioeconômicos favoráveis e propiciou investimentos em outras atividades 

produtivas” (Oliveira Marcelo – 06/2011). No entanto, o quadro que se apresentou 

nos últimos anos, foi deficitário. Atualmente, o órgão competente, em parceria com 

os municípios que detém as lavras, tem trabalhado no sentido de minimizar os danos 

causados pela exploração da atividade no meio ambiente.  

A agricultura amapaense ao longo dos anos tem se tornado um desafio para 

os governantes como: desenvolver e fixar o produtor no campo e, aumentar a 

qualidade e oferta de produtos agrícolas o que requer investimentos maciços em 

novas tecnologias de produção, capacitação, apoio creditício, entre outras medidas. 

O governo vem fazendo um grande esforço na reestruturação do meio rural, 

resgatando a capacidade de financiamento, que mostrou no primeiro semestre, uma 

boa recuperação. Face às dificuldades herdadas a reorientação da utilização do 

Fundo de Desenvolvimento Rural do Amapá - FRAP e novas parcerias com o Banco 

da Amazônia - BASA, são instrumentos de incremento para viabilizar o Fundo 

Constitucional Norte - FNO, que se tornou mais uma alternativa de crédito para o 

desenvolvimento do Setor Rural amapaense. 

 No Setor energético, o estado vive duas realidades diferentes: a sua 

Companhia de Eletricidade do Amapá sofre os graves problemas financeiros como a 

oferta de energia no limite máximo de sua capacidade, falta de investimentos em 

linha de transmissão urbana e rural, levaram a atual administração, a optar por 

medidas corretivas, como: Renegociação de dívidas, dentro da capacidade 

operacional da companhia de eletricidade, enxugando as despesas desnecessárias, 

recolhimento do ICMS, com a autonomia do governo em traçar novas políticas para 

o Setor.  

O Estado encontra-se interligado ao Sistema Integrado Nacional de energia 

com o Linhão do Tucuruí, além disso, vários investimentos em obras já estão em 

andamento como: Hidrelétrica Ferreira Gomes S/A e Hidrelétrica de Santo Antônio, 

em Laranjal do Jarí, com perspectivas de entrada de novos investimentos no setor. 
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Indicadores Fiscais e Perspectivas de Desenvolvimen to do Amapá 

 
A economia amapaense foi à segunda de maior crescimento do país quando 

seu PIB representou R$ 12.762 bilhões, o que representa um volume acumulado de 

quatro anos de 18,3% e o Brasil foi de 9,1%.  

Considerando a taxa de crescimento no ano, o Brasil teve crescimento de 

3%, a Região Norte acompanha o Brasil e o Amapá, esteve acima dois 0,2 (p.p). 

Entre os estados da Região Norte foi o terceiro de maior crescimento, ficando atrás 

apenas de Roraima 5,9% e Amazonas 4,4%. 

Quanto à renda per capita o Brasil teve um avanço em quatro anos de 29,8%, 

o Norte em 32% e o Amapá cresceu sua renda em 41%. A renda do Amapá em 

relação ao Brasil representa 66% e em relação ao Norte fica muito próximo a 0,8%. 

Considerando os estados da região norte está na 4ª posição ficando a frente do 

Amazonas, Roraima e Rondônia.  

A economia do Amapá nesses quatro anos apresentou grandes avanços nas 

atividades que estão na indústria de transformação, principalmente as pequenas 

indústrias como panificação, vidraçaria e metalúrgica; outras atividades estão 

relacionadas a serviços no setor imobiliário crescendo com o avanço da construção 

civil, em seguida atividades dos serviços de bares e hotelaria com boa participação 

no PIB. É importante ressaltar que o PIB de 2013 traz expectativas que norteiam o 

cenário econômico amapaense atual, principalmente com o início da produção de 

soja que com certeza ajudará na recuperação de atividades com a produção de 

milho, feijão, arroz e ainda a indústria rural. 

Avaliando o desempenho da Balança Comercial do Amapá em relação às 

exportações, no último quadriênio, os dois primeiros anos 2010 e 2011 foram anos de 

maior crescimento quando ocorreu um aumento de 93,1% e 70,68% 

respectivamente. Este comportamento foi impulsionado pelas commodities do minério 

de ferro. Nos anos seguintes de 2012 a 2015 a balança apresentou quedas 

consideráveis, sendo a maior em 2015 com 41,2%.  

Quanto às importações, entrada de mercadorias, essas aumentaram nos 

primeiros anos do quadriênio, com cifras significativas, sendo a maior em 2012 que 

cresceu 82,5%. A partir de 2015 as importações tiveram a maior queda 50,5%, 
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reflexo da crise econômica e internamente queda do consumo relacionado ao setor 

comércio. 

Quadro 1 Produto Interno Bruto/ Variação Real 2010 a 2013 

Ano PIB Variação Real 

2010 8.239 5,1 

2011 9.416 4,6 

2012 11.132 9,6 

2013 12.762 3,2 

Fonte:  IBGE/COPESEF/SEPLAN 

 

Quadro 2  Estimativo do PIB do Estado do Amapá – Taxa Real - 2014 a 2020 

Ano  PIB Nominal  Taxa Real 

2014 12.825 -5,9 

2015 13.314 -6,9 

2016 13.842 -2,6 

2017 14.850 2,8 

2018 16.167 4,4 

2019 17.687 4,9 

2020 19.349 4,9 

Fonte:  IBGE/COPESEF/SEPLAN 

    

Quadro 3 Balança Comercial do Amapá – 2010 a 2015 

Ano  Exportação  Importação  Saldo  

2010 352.978.411 49.147.843 303.830.568 

2011 602.792.470 67.689.128 535.103.342 

2012 447.241.260 123.546.235 323.695.025 

2013 416.167.277 95.939.774 320.227.503 

2014 425.348.295 111.510.049 313.838.246 

2015 250.152.100 55.146.457 195.005.643 

Fonte:  Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior. 

PERFIL POPULACIONAL 

 
 

Nos últimos anos, o Brasil vem apresentando um novo padrão demográfico 

que se caracteriza pela redução da taxa de crescimento populacional e por 
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transformações profundas na composição de sua estrutura etária, com um 

significativo aumento no contingente de idosos. Essa mudança se faz de forma 

acelerada e, em breve, teremos pirâmides etárias semelhantes às dos países 

europeus (IBGE, 2008). 

Os resultados do último censo, publicados pelo IBGE, indicam que a 

população do Estado do Amapá em 2010 atingiu 668.689 habitantes, com um 

incremento no período intercensitário de 2000/2010, de 191.657 habitantes, 

correspondente ao aumento de 40,18%, colocando o Estado do Amapá no topo do 

ranking brasileiro, em crescimento populacional. 

A população do Estado (IBGE/2010) tem predominância na área urbana 

representando 89,77%. Na capital Macapá, esse percentual corresponde a 59,48% 

do total do Estado. (Tabela 01) 

 
Tabela 1. Distribuição populacional por município, sexo e área residente, Estado do 
Amapá, 2000 e 2010. 

Município  Pop. 2000 Pop. 2010 Homens  Mulheres  Pop. urbana  Pop. rural  

CIR NORTE 36.144 53.613 28.236 25.377 36.468 17.145 

Amapá 7.121 8.005 4.186 3.819 6.926 1.079 

Calçoene 6.730 8.964 4.795 4.169 7.301 1.663 

Oiapoque 12.886 20.426 10.666 9.760 13.873 6.553 

Pracuúba 2.286 3.783 1.990 1.793 1.867 1.916 

Tartarugalzinho 7.121 12.435 6.599 5.836 6.501 5.934 

CIR CENTRAL 311.388 444.593 220.311 224.282 408.577 36.016 

Cutias 3.280 4.634 2.393 2.241 2.409 2.225 

Ferreira Gomes 3.562 5.772 3.033 2.739 4.161 1.611 

Itaubal 2.894 4.267 2.317 1.950 1.766 2.501 

Macapá 283.308 397.913 195.497 202.416 380.937 16.976 

P. B. Amapari 4.009 10.773 5.833 4.940 5.970 4.803 

Porto Grande 11.042 16.825 8.903 7.922 10.759 6.066 

Serra do Navio 3.293 4.409 2.335 2.074 2.575 1.834 

CIR SUDOESTE 129.500 170.483 86.127 84.356 155.516 14.967 

Laranjal do Jari 28.515 39.805 20.350 19.455 37.824 1.981 

Mazagão 11.986 17.030 8.977 8.053 8.280 8.750 

Santana 80.439 101.203 50.361 50.842 99.094 2.109 

Vitória do Jarí 8.560 12.445 6.439 6.006 10.318 2.127 

ESTADO 477.032 668.689 334.674 334.015 600.561 68.128 

  Fonte:  IBGE. 
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Quanto às principais características demográficas do Estado, destaca-se a 

estrutura etária evidenciada predominantemente por jovem com 22,9% de 

adolescentes em 2012 e 28,1% de adultos jovens (20 a 34 anos) com aumento de 

idosos de 3,9% em 1990 para 5,2% em 2012 (Figuras 01 e 02); nesse mesmo ano o 

Brasil contava com 10,6 % de idosos. 

O impacto na organização do Sistema Único de Saúde - SUS incidirá na 

necessária reconfiguração da oferta de serviços, procurando qualificar o atendimento 

das necessidades de saúde das faixas etárias tanto dos jovens quanto dos idosos. 

Com relação aos jovens há necessidade de trabalhar a prevenção 

especialmente dos acidentes e violências com integração intersetorial, intensificando 

ações junto às escolas incentivando práticas educativas que abordem problemas 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas, a gravidez na adolescência, a 

paternidade/maternidade responsável, a contracepção e as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis - DSTs e AIDS; e ainda estruturar os hospitais para receber essa 

demanda. 

A atenção à saúde do idoso passa a demandar não só o direcionamento na 

contratação de especialistas (geriatras, ortopedistas, cardiologistas, angiologistas, 

etc.), a inclusão de um calendário específico de imunizações, a implantação e 

ampliação do atendimento domiciliar, a expansão do acesso e a adequação da 

oferta de medicamentos na farmácia básica, como também o desenvolvimento de 

ações de promoção da saúde, com orientações nutricionais, educação física, lazer e 

cultura. 
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Figura 1. Pirâmide Populacional Amapá 1990 

 
   

 Fonte : IBGE. 

 
Figura .    Pirâmide Populacional Amapá 2012 

 
 

 
 

     Fonte : IBGE. 
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A tabela 02  mostra a distribuição populacional do Estado por Região de 

Saúde, onde a maior população reside na área urbana (89,8%). A Região Central 

apresenta o maior contingente populacional correspondente a 66,48%. 

Tabela 2 . Distribuição populacional do Estado do Amapá por Região de Saúde 
2000-2010, sexo e área residente 2010. 

Região População  
2000 

População     
2010 Homens Mulheres População  

Urbana 
População  

Rural 
Central 311.388 444.593 220.311 224.282 408.577 36.016 

Norte 36.144 53.613 28.236 25.377 36.468 17.145 

Sudoeste 129.500 170.483 86.127 84.356 155.516 14.967 

Estado     477.032 668.689 334.674 334.015  600.561  68.128 

Fonte: IBGE/2010. 

 

A taxa de fecundidade total, expressa o número médio de filhos que uma 

mulher tem ao longo do seu período reprodutivo. No Brasil essa taxa apresentou 

tendência de queda; em 2011 foi de 1,78 filhos por mulher, a Região Norte 2,26 e no 

Amapá 2,44. (Gráfico 01) 

 

Gráfico 1.  Taxas de Fecundidade Total - Brasil, Região Norte e Amapá, 2002 a 2011. 

 
     Fonte: DATASUS  
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SAÚDE REPRODUTIVA  

 

Segundo o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) no 

Estado em 2013 nasceram 16.895 crianças, entre as quais 6,9% (1.164) são de 

mães residentes em outras unidades federadas. 

Nos últimos 11 anos, conforme Tabela 03, percebe-se um crescimento de 

1.271 nascidos vivos em comparação ao ano de 2003.  Observa-se que 96,07% 

das crianças nasceram em estabelecimentos assistenciais de saúde, 

demonstrando a importância da implementação da Rede Cegonha no 

acolhimento e segurança da usuária no momento do parto. Supõe-se que o 

aumento no número de partos domiciliares, pode ocorrer em função da dificuldade 

de acesso aos serviços de saúde, principalmente nas áreas ribeirinhas. 

 
Tabela 3 . Número e percentual de partos por residência da mãe  segundo local de 
ocorrência do parto no Estado do Amapá, 2003-2013.  

 

Local de ocorrência 
Nascidos Vivos 2003 Nascidos Vivos 2013 

Nº % Nº % 

Estabelecimento Assistencial de Saúde 13.891 96,07 15.074 95,82 

Domicilio 560 3,87 588 3,74 

Outros 8 0,06 62 0,39 

Ignorado 1 0,01 7 0,04 

TOTAL 14.460 100,00 15.731 100,00 

Fonte : SINASC/CVS/SESA/AP. 
 

Segundo orientação nacional (Ministério da Saúde - MS) e internacional 

(Organização Mundial da Saúde - OMS) a meta é de 15% de partos cesáreos. Ao 

analisarmos os tipos de parto percebe-se que a proporção de partos normais foi 

de 66,0% e cesáreas de 33,8%, sendo considerada uma taxa muito alta de 

cesarianas, segundo Tabela 04.  

Analisando o percentual de partos cesáreos em 2013 por esfera 

administrativa os partos das instituições públicas contribuíram com 33,3% já a 

particular foi de 42. 

Ainda se observa falhas no preenchimento das Declarações de Nascidos 



 

37 
 

Vivos - DNVs apresentando percentual de 0,2% de tipo de parto não informado o 

que demanda capacitação específica tanto de preenchimento quanto na digitação. 

 

 

 

 

Tabela 4.  Número e percentual de nascidos vivos por tipo de parto e residência no 
Estado do Amapá, 2013. 

 

Municípios de residência 
Vaginal  Cesário  Não informado  

Total 
N°.  % N°.  % N°.  % 

CIR NORTE 949 79,1 243 20,3 8 0,7 1.200 

 Amapá 137 89,5 16 10,5 0 0,0 153 

Calçoene 173 88,7 21 10,8 1 0,5 195 

Oiapoque 347 69,4 149 29,8 4 0,8 500 

Pracuúba 70 88,6 9 11,4 0 0,0 79 

Tartarugalzinho 222 81,3 48 17,6 3 1,1 273 

CIR CENTRAL 6.865 64,4 3.786 35,5 17 0,2 10.668 

Cutias 70 83,3 14 16,7 0 0,0 84 

Ferreira Gomes 151 78,2 40 20,7 2 1,0 193 

Itaubal 100 85,5 17 14,5 0 0,0 117 

Macapá 6.028 63,1 3.515 36,8 13 0,1 9.556 

Pedra Branca do Amapari 205 72,2 77 27,1 2 0,7 284 

Porto Grande 252 73,0 93 27,0 0 0,0 345 

Serra do Navio 59 66,3 30 33,7 0 0,0 89 

CIR SUDOESTE 2.573 66,6 1.286 33,3 3 0,1 3.863 

Laranjal do Jari 648 73,4 235 26,6 0 0,0 883 

Mazagão 338 75,1 110 24,4 1 0,2 450 

Santana 1.380 61,0 881 38,9 2 0,1 2.263 

Vitória do Jari 207 77,5 60 22,5 0 0,0 267 

ESTADO 10.387 66,0 5.315 33,8 28 0,2 15.731 

  Fonte:  SINASC/CVS/SESA/AP. 

 

Na tabela 05, observa-se que 8,8% dos nascidos vivos tiveram baixo peso 

ao nascer (menos que 2.500g), este percentual está acima da média nacional que 

em 2013 foi de 8,5% e da média da região norte (7,5%) para o mesmo período. 

Tanto o baixo peso ao nascer quanto à prematuridade contribui para o aumento da 
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mortalidade infantil. É um indicador que reflete as condições de saúde das mães e 

a qualidade dispensada durante ao pré-natal e o parto. 
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Tabela 5. Número e percentual de nascidos vivos segundo peso ao nascer, de mães 
residentes no Estado do Amapá, 2013. 

Peso ao nascer 
Nascidos vivos 

Nº % 

<  de 2500 1.380 8,8 

2500 a 2999 3478 22,1 

3000 a 3999 9896 62,9 

4000 a + 934 5,9 

Ignorado 43 0,3 

Total 15.731 100,0 

Fonte:  SINASC/CVS/SESA/AP 
 

A tabela 06 mostra o número de consultas pré-natal onde se observa que 

5,0% (784) correspondem às mães que não realizaram nenhuma consulta e apenas 

31,6% (4.974) realizaram 07 consultas e mais. 

Em 2013 os municípios de Serra do Navio (37,1%) e Santana (36,4%) 

apresentaram maior cobertura no número de 7 e mais consultas de pré-natal. 

Enquanto que Tartarugalzinho apresentou maior percentual de mães que não 

realizaram nenhuma consulta (21,2%). 

Tabela 6. Número e percentual de nascidos vivos segundo consulta pré-natal de mães 
residentes no Estado do Amapá, 2013. 

Município de  
Residência 

Nenhuma  1 - 3 vezes 4 - 6 vezes 7 e +  Ign + NI Total  

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. 

CIR NORTE 125 10,4 274 22,8 550 45,8 230 19,17 21 1,75 1200 

Amapá 16 10,5 36 23,5 67 43,8 29 19,0 5 3,3 153 

Calçoene 14 7,2 43 22,1 99 50,8 38 19,5 1 0,5 195 

Oiapoque 32 6,4 112 22,4 241 48,2 115 23,0 0 0,0 500 

Pracuúba 5 6,3 15 19,0 41 51,9 8 10,1 10 12,7 79 

Tartarugalzinho 58 21,2 68 24,9 102 37,4 40 14,7 5 1,8 273 

CIR CENTRAL 498 4,8 2.456 23,8 3.886 37,6 3.451 33,4 32 0,3 10.323 

Cutias 9 10,7 28 33,3 42 50,0 5 6,0 0 0,0 84 

Ferreira Gomes 17 8,8 39 20,2 89 46,1 48 24,9 0 0,0 193 

Itaubal 11 9,4 45 38,5 40 34,2 21 17,9 0 0,0 117 

Macapá 449 4,7 2.269 23,7 3.552 37,2 3.258 34,1 28 0,3 9.556 

Pedra B. Amapari 11 3,9 60 21,1 123 43,3 86 30,3 4 1,4 284 

Serra do Navio 1 1,1 15 16,9 40 44,9 33 37,1 0 0,0 89 

CIR SUDOESTE 135 3,5 872 22,6 1.564 40,5 1.221 31,6 71 1,8 3.863 

Laranjal do Jari 33 3,7 235 26,6 397 45,0 214 24,2 4 0,5 883 

Mazagão 43 9,6 135 30,0 159 35,3 102 22,7 11 2,4 450 

Santana 50 2,2 447 19,8 887 39,2 824 36,4 55 2,4 2.263 

Vitória do Jari 9 3,4 55 20,6 121 45,3 81 30,3 1 0,4 267 

ESTADO 784 5,0 3.696 23,5 6.152 39,1 4.974 31,6 125 0,8 15.731 

Fonte:  SINASC/CVS/SESA/AP. 
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Uma das informações importantes inferidas a partir dos dados do SINASC 

refere-se ao comportamento reprodutivo das mulheres segundo a idade. A 

desagregação dos nascimentos por idade da mãe retoma a discussão da maternidade 

entre as adolescentes e jovens menores de 20 anos de idade. 

A distribuição dos nascimentos segundo idade da mãe evidencia diferentes 

perfis da fecundidade segundo regiões geográficas. Em 2011 a maior proporção de 

mães adolescentes (menor de 20 anos) foi encontrada na região Norte (26.5%). O 

Brasil apresentou 19,3% de mães adolescentes (SAÚDE BRASIL 2012). No Amapá 

esse percentual foi de 25,9% 

Na Tabela 07 Ferreira Gomes apresentou o maior percentual de gravidez na 

adolescência com 38,3%, seguido de Laranjal do Jari e Vitória do Jarí com 33,6% e 

32,2%, respectivamente. Diante disso, há necessidade de maior integração das 

Secretarias Estaduais e Municipais para promover políticas públicas específicas de 

redução desse indicador. 
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Tabela 7 . Número e percentual de nascidos vivos segundo faixa etária da mãe, no 
Estado do Amapá, 2013. 

 
Município  
Residência 

<14a 15 – 19 a 20 -34 a 35 e + Total  

N° % N° % N° % N° % N° 

CIR NORTE 19 1,7 294 26,2 714 63,7 94 8,4 1.121 

Amapá 2 1,3 45 29,4 90 58,8 16 10,5 153 

Calçoene 3 1,5 59 30,3 122 62,6 11 5,6 195 

Oiapoque 8 1,6 114 22,8 330 66,0 48 9,6 500 

Tartarugalzinho 6 2,2 76 27,8 172 63,0 19 7,0 273 

CIR CENTRAL 171 1,6 2.464 23,1 7.017 65,8 1.016 9,5 10.668 

Cutias 2 2,4 25 29,8 54 64,3 3 3,6 84 

Ferreira Gomes 6 3,1 68 35,2 101 52,3 18 9,3 193 

Itaubal 3 2,6 31 26,5 69 59,0 14 12,0 117 

Macapá 140 1,5 2.151 22,5 6.336 66,3 929 9,7 9.556 

Pedra B. Amapari 8 2,8 79 27,8 177 62,3 20 7,0 284 

Porto Grande 10 2,9 89 25,8 220 63,8 26 7,5 345 

Serra do Navio 2 2,2 21 23,6 60 67,4 6 6,7 89 

CIR SUDOESTE 76 2,0 1.020 26,4 2.448 63,4 319 8,3 3.863 

Laranjal do Jari 20 2,3 277 31,4 536 60,7 50 5,7 883 

Mazagão 12 2,7 132 29,3 259 57,6 47 10,4 450 

Santana 33 1,5 536 23,7 1.489 65,8 205 9,1 2.263 

Vitória do Jari 11 4,1 75 28,1 164 61,4 17 6,4 267 

ESTADO 267 1,7 3.801 24,2 10.227 65,0 1.436 9,1 15.731 

Fonte:  SINASC/CVS/SESA/AP. 
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Mortalidade Geral 
 

Em 2013, foram registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) 

2.851 óbitos por município de residência. Desse total, 209 (7,3%) foram fetais 

(natimorto) e 2.642 (92,7%) não fetais. 

Dos óbitos registrados entre 2009 a 2013 a maior ocorrência foi em 

hospitais, 71,7% (Tabela 8), os informados em domicílios mantem o mesmo 

percentual. Tabela 08. 

Chama atenção que somente 29,2% dos óbitos por acidentes tiveram 

assistência em algum estabelecimento de saúde. Indicador que mede a suficiência e 

eficiência da atenção prestada a vitima antes e após chegada ao hospital auxiliando 

na avaliação, planejamento e adequada estruturação da rede de atenção à urgência 

e emergência. 

 

Tabela 8. Número de óbitos de residentes por local de ocorrência - Amapá, 2009 a 
2013. 

Local de ocorrência 2009 2010 2011 2012 2013 

Hospital 1.698 1.642 1.881 1.984 2.045 

Outros estabelecimentos de saúde 29 27 25 27 18 

Domicílio 357 324 431 407 426 

Via publica 143 164 133 156 153 

Outros 155 143 158 154 191 

Ignorado 17 12 22 15 18 

Total 2.399 2.312 2.650 2.743 2.851 

FONTE: SIM/CVS/SESA/AP 
 

 
Observa-se no Gráfico 02 que o Estado do Amapá apresenta Coeficiente 

Geral de Mortalidade - CGM média de 3,6 óbitos por mil habitantes nos dez últimos 

anos. Segundo estimativa do MS o número óbitos esperados para 2013 seria de 

2649, mas no SIM foram registrados 7,6% a mais deste total. 
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Gráfico 2. Coeficiente Geral de Mortalidade, Amapá, 2003 a 2013. 

 

 
     Fonte: SIM/CVS/SESA 

 

A mortalidade proporcional por sexo na série histórica de 2003 a 2013 

observa-se a predominância de óbitos no sexo masculino, com média percentual de 

62%, por estar mais exposto ao risco no exercício profissional, à acidentes e 

violências, e ainda por haver baixa procura pelo homem aos serviços de saúde, seja 

para prevenção ou tratamento. 

Ao analisar o grupo etário de menores de 01 ano verifica-se uma redução 

importante na mortalidade infantil nas últimas décadas o que poderá ser atribuída à 

melhoria na cobertura vacinal, ampliação das Equipes Saúde da Família - ESF, ao 

atendimento ao pré-natal, a assistência ao parto, a implantação das Unidades de 

Terapias Intensivas - UTI’s neonatal, implantação do Banco de Leite e o uso de 

surfactante. Observa-se também uma redução significativa da proporção dos óbitos 

de menores de 05 anos; aumento da proporção de óbitos de menores de 20 anos; 

um aumento da proporção dos óbitos de 50 anos a mais (Gráfico 03). 
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Gráfico 3. Curva de mortalidade proporcional por faixa etária Amapá em1993, 2003 
e 2013. 

 
     Fonte: SIM/CVS/SESA/AP - IBGE 
 

Mortalidade Infantil 

 
A redução dos índices de mortalidade tanto infantil quanto materna vem se 

tornando um desafio para os serviços de saúde e para toda a sociedade, conforme 

revelam os dados abaixo apresentados da situação atual dos óbitos infantis e 

maternos declarados, ocorridos no Estado do Amapá, no período de 2009 a 2013. 

A taxa de mortalidade Infantil mede o risco de morte dos nascidos vivos 

durante o seu primeiro ano de vida.  O Amapá apresentou uma leve redução, nesta 

taxa, no período analisado, passando de 23,42 óbitos infantis por 1.000 nascidos 

vivos em 2009 para 19,70/1.000 nascidos vivos em 2013 (Gráfico 04). O índice 

considerado aceitável pela OMS é de 10 mortes para cada mil nascimentos. 
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Gráfico 4. Taxa de Mortalidade Infantil - Amapá e Macapá 2009 a 2013 

 
     Fonte: SIM/SINASC/CVS/SESA. 

 

Como um dos principais indicadores para avaliar a situação da saúde e a 

qualidade de vida de uma população, esforços têm sido empreendidos no sentido 

de buscar métodos que propiciem estimativas mais acuradas da Taxa de 

Mortalidade Infantil - TMI. 

O Brasil apresentou uma redução expressiva da TMI, no período de 1990 a 

2012, passando de 47,1 óbitos infantis por mil nascidos vivos em 1990 para 

14,6/1.000 nascidos vivos em 2012. No Amapá essa taxa passou de 23,4 em 2009, 

para 19,7 em 2013. 

A mortalidade infantil, pode ser classificada em neonatal precoce (com 

menos de 1 dia e de 1 a 6 dias de vida) e neonatal tardia (7 a 27 dias completos de 

vida); e ainda Pós neonatal (28 a 364 dias completos de vida). 

A tendência de maior ocorrência da mortalidade infantil nos primeiros 

momentos de vida confirma a complexidade da redução do componente neonatal; 

no Estado a redução da mortalidade neonatal precoce no período de 2009 a 2013 

foi de 11,5%. Gráfico. 05. 
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Gráfico 5. Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) por componente, 
Amapá 2009 a 2013. 

 

 
          Fonte:  SIM/SINASC/CVS. 

 

 

Analisando a somatória do período 2009 a 2013 dos óbitos infantis por 

Causa Específica CID 3D dentre as afecções perinatais estão a septicemia 

bacteriana não especificada do recém-nascido (18,55%), transtornos relacionados 

ao tempo de gestação e baixo peso (9,63%), asfixia ao nascer (7,14%), desconforto 

respiratório do recém-nascido (5,18%) e outras infecções especificas do período 

perinatal (4,78%). 

As causas de mortes evitáveis ou reduzíveis são definidas como aquelas 

preveníeis total ou parcialmente, por ações efetivas dos serviços de saúde que 

estejam acessíveis em um determinado local e época (Malta et.al.). Considerando 

somatória das ocorrências dos óbitos infantis no Amapá por tipo de evitabilidade no 

período de 2009 a 2013, observa-se que 76,3% poderiam ser preveníeis. Dentre 

estas 52,4% seriam evitáveis por adequada atenção ao RN; 

15,9% por adequada atenção à gestação; 15,9% por adequada atenção 

ao parto e 10,7% por ações de diagnóstico e tratamento adequado. (Gráfico 06). 
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Gráfico 6. Proporção de óbitos infantis segundo tipo de evitabilidade – Amapá, 2009 
a 2013. 

 
Fonte:  SIM/SINASC/CVS/SESA/AP  

 

MORTALIDADE MATERNA 

 

A mortalidade materna é um bom indicador para avaliar as condições de 

vida de uma população. O estudo desses óbitos pode revelar o grau de 

desenvolvimento de uma determinada sociedade. A redução da mortalidade 

materna é o quinto Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM), com meta de 

redução de três quartos, entre 1990 e 2015, o que representa valor igual ou 

inferior a 35 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos. Para atingir este 

objetivo, a redução anual da Razão da Mortalidade Materna - RMM no País deve ser 

de 5,5%. 

Em 2013, o Estado atingiu a taxa de 89,0 mortes maternas para cada 

100.000 nascidos vivos.  É considerado um valor muito acima do resultado nacional 

corrigido de 2012, que apontou uma razão de 62 óbitos para cada 100 mil nascidos 

vivos (Saúde Brasil 2013). Macapá, também revelou dados elevados, com uma 

razão de 83,7 óbitos para cada 100.000 nascidos vivos (Gráfico 07). 

No período de 2009 a 2013, a taxa de mortalidade materna na capital 

Macapá apresentou um incremento de 147,6%, e o Estado de 218,9% para o 

mesmo período. Valor elevado de RMM é indicativo de precárias condições 

socioeconômicas, baixo grau de informação e escolaridade dinâmicas familiares em 
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que a violência está presente e, sobretudo, dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde de boa qualidade. 

Essa alta pode-se considerar fatores relacionados à qualidade dos serviços 

de saúde e à qualificação da informação através da investigação do óbito materno. 

Persiste a necessidade de intensificar esforços para garantir adequada proteção à 

saúde da mulher durante a gravidez, ao parto e puerpério. 

 

Gráfico 7. Razão de mortalidade materna- Amapá 2009 a 2013. 

      

Fonte: SIM/CVS/SESA/AP 

Em 2012 as principais causas diretas específicas de morte materna no Brasil 

são a hipertensão (20,2%), hemorragia (11,9%), infecção puerperal (7,3%) e o aborto 

(4,5%). No Amapá em 2013, dentre as causas de morte materna, estão: a hipertensão 

e gravidez ectópica com 21,4%, aborto e hemorragia pós-parto com 14,3% (Tabela 09). 

Essas causas são consideradas evitáveis e são reduzíveis por adequada atenção à 

mulher na gestação, parto e puerpério. 

Deve-se propor ações de implementação da investigação dos óbitos maternos, 

de buscas de DNVs (Declaração de Nascidos Vivos) para inserção no banco de dados 

e incentivar o fortalecimento da vigilância epidemiológica nos municípios para que as 

ações sejam de fato operacionalizadas e os fatores determinantes dessas mortes 

sejam identificados pelos gestores locais, a fim de adotarem medidas direcionadas para 

evitar a ocorrência de eventos similares. 
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Tabela 9. Número de morte materna de residentes por causa específica - Amapá, 2009 
a 2013. 

Causa Básica  2009  2010  2011  2012  2013 

Hipertensão/Eclâmpsia 1 0 2 2 3 
Gravidez Ectópica 0 0 0 1 3 
Abortos 1 1 2 2 2 
Hemorragia pós-parto 0 0 0 0 2 
Inércia Uterina 0 0 0 0 1 
Complicações trabalho de parto e do parto 1 0 0 0 1 
Outros produtos anormais de concepção 0 0 0 0 1 
Outros transtornos obstétricos 0 0 0 0 1 
Placenta prévia, sem hemorragia 0 1 0 0 0 
Deslocamento prematuro de placenta 1 0 0 1 0 
Infecção puerperal 0 0 1 0 0 
Complicações do puerpério 0 1 0 0 0 

TOTAL  4  3  5  6  14 
 

Fonte: SIM/CVS/SESA/AP  
 

Mortalidade Proporcional por Grupos de Causas  

 

O perfil das causas de morte no Brasil tem mudado de forma importante. A 

transição epidemiológica e demográfica vem ocorrendo de forma acelerada, com 

redução das mortes por doenças infecciosas e parasitárias e aumento das doenças 

crônicas, sendo essas responsáveis por 70% das mortes. A doença do aparelho 

circulatório foi a mais frequente (30%). A segunda causa foram às neoplasias e a 

terceira as causas externas. 

Os acidentes e as violências tem sido uma preocupação dos gestores e 

profissionais de saúde em decorrência de sua magnitude e da complexidade envolvida 

em sua causalidade e para o seu enfrentamento. 

No Brasil é conhecido o fato de que as internações por causas externas em 

hospitais públicos e ou conveniados ao SUS representam cerca de 70% a 80% do 

total de internações por essas causas. 

Em 2013, no Amapá, a maior proporção de óbitos foi por causas externas, 

responsável por 540 óbitos (22,57%), sendo que o grupo mais exposto ao risco são os 

do sexo masculino e adultos jovens, seguida por doenças do aparelho circulatório 457 

óbitos (19,10%) e neoplasias 326 óbitos (13,62%). Tabela 10. A importância das 
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doenças crônicas como causa de morte, reforça a necessidade de manter o foco 

nestas causas, além de seus fatores de riscos. 

 

Tabela 10. Mortalidade proporcional de residentes por grupo de causas - Amapá, 2013. 

Causa (Capítulo CID10)  2013  % 2013 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 540 22,57 
IX. Doenças do aparelho circulatório 457 19,10 

II. Neoplasias (tumores) 326 13,62 

X. Doenças do aparelho respiratório 250 10,45 

XVI. Afecções originadas no período perinatal 214 8,94 

IV.   Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 145 6,06 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 144 6,02 

XI.   Doenças do aparelho digestivo 114 4,76 

VI.   Doenças do sistema nervoso 55 2,30 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 55 2,30 

XVII. Malformações congênitas 43 1,80 

XV. Gravidez, parto e puerpério 14 0,59 

III. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos 13 0,54 

XII.   Doenças da pele e do tecido subcutâneo 8 0,33 

V. Transtornos mentais e comportamentais 7 0,29 

XIII.  Doenças sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 7 0,29 

VIII.  Doenças do ouvido e da apófise mastoide 1 0,04 

Fonte.  SIM/CVS/SESA/AP  

 

O percentual de óbitos não fetais por causa mal definida é um indicador de 

grande importância para avaliar a qualidade da assistência e da informação no SIM, 

visto que não identificar adequadamente a causa de um óbito está relacionado 

geralmente à falta ou a deficiência de assistência médica (Vianna, 2001). Ressalta-

se que as causas mal definidas vêm diminuindo no Estado, em 2000 era de 15,33% 

passando para 9,22 % em 2013 (Gráfico 08). Espera-se que com a criação da Lei nº 

1865, de 22 de janeiro de 2015 que institui o Serviço de Verificação de Óbitos - SVO e 

a implantação do serviço haja redução deste indicador.
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Gráfico 8 . Evolução de percentual de óbitos de causas mal definidas, Amapá 2000 a 
2013. 

 

     Fonte: SIM/CVS/SESA/AP 

 

Morbimortalidade por Causas Externas 

 
As mortes por violência incluem agressões interpessoais, violência 

autoinflingida, (suicídio) e atos de guerra ou conflitos civis enquanto as mortes por 

lesões consideradas acidentais resultam de colisões no trânsito, afogamentos, 

envenenamentos, quedas e queimaduras. 

As distintas formas de violência têm afetado a saúde da população brasileira 

causando dor, sofrimento e mortes desnecessárias, atingem um número muito maior 

de pessoas do que aquelas que se encontram diretamente envolvidas, e seus efeitos 

ultrapassam o sofrimento individual e coletivo, incidindo na cultura e no modo de viver 

das pessoas. Também tem impactado setor Saúde que precisa atender às suas 

vítimas e apoiar políticas e ações de prevenção, de promoção da saúde e da cultura 

da paz. 

A observação da série histórica dos coeficientes de mortalidade por causas 

externas no Amapá no período de 2009 a 2013 revela variação nas taxas dos 

homicídios e redução a partir de 2011 nas taxas dos acidentes de trânsito. Os 

homicídios ainda permanecem como primeira causa de morte violenta no Estado, 

seguido dos acidentes de trânsito e afogamento respectivamente. (Gráfico 09). 
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Gráfico 9 . Coeficiente de mortalidade por tipos de causas externas, Amapá, 2009 a 
2013.  

 

Fonte: SIM/CVS/SESA/AP. 
 

Dentre as causas externas em 2013 as agressões causadas por arma branca, 

no Amapá, apresentaram a maior taxa por 100 mil em todo o país. (Gráfico 10). 

 
 Gráfico 10 . Taxa de óbitos de agressão por arma branca no Brasil, 2013. 

 
              Fonte: SIM/CVS/SESA/AP
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Em 2013, segundo o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) das 2.394 

internações por causas externas no Amapá, pelo menos 687 pessoas foram 

internadas devido a lesões decorrentes de acidentes de transporte terrestre. As 

vítimas de acidentes de transporte terrestre podem ter ferimentos graves, que pode 

lhes causar a morte ou longo período de internação, bem como ferimentos leves 

como escoriações e hematomas, mas que independente da gravidade demanda 

atendimentos nos serviços de saúde, principalmente nos hospitais. 

Dentre as estratégias para evitar as mortes e lesões decorrentes por 

acidentes de trânsito, seguindo as recomendações do conjunto de intervenções 

integrantes do Plano Nacional da Década de Ações de Segurança no Trânsito, o 

Ministério da Saúde lançou o Projeto Vida no Trânsito, o qual o Amapá, através da 

SESA comprometeu-se a desenvolver a fim de enfrentar a grave situação dos 

acidentes de trânsito no estado a partir do aprimoramento das estratégias de 

segurança no trânsito bem-sucedidas a nível nacional, e que possam ser executadas 

pelo estado e município de Macapá. 

 

Notificação por Violência 

 
No ano de 2013, foram feitas 541 notificações ao VIVA/SINAN de casos de 

violência doméstica, sexual e/ou outras violências que foram atendidos na rede de 

serviços de saúde do SUS. O gráfico mostra que o número de municípios notificantes 

das unidades notificadoras e das notificações de violência doméstica, sexual e/ou 

outras violências vêm crescendo nos municípios do estado do Amapá. De 2011 a 

2014, o número de municípios notificantes cresceu 175%, o de unidades 

notificadoras cresceu 120%, e o número de notificações aumentou 60,67%. (Gráfico 

11)  
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Gráfico 11. Municípios notificantes, unidades notificadoras e número de notificação de 
violência interpessoal/autoprovocada, Amapá 2011 a 2014. 

 

Fonte: Fonte: SIM/CVS/SESA/AP 
 

Morbimortalidade por Doenças Crônicas Não Transmiss íveis – 

DCNT 

 

A OMS estima que dos 36 milhões de óbitos ocorridos em 2008, 63% foram 

ocasionados por quatro grupos de Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT, 

representadas pelos grupos doenças do aparelho circulatório – DAC (CID10 I00-I99), 

doenças respiratórias crônicas – DRC (CID10 J30-J98), neoplasias (CID10 C00-C99) e 

diabetes (CID10 E10-E14). (Saúde Brasil, 2013). 

Cerca de 80% dessas mortes, ocorreram em países de baixa ou média renda 

e, nesses países, cerca de 30% das mortes por DCNT ocorreram em pessoas com 

menos de 60 anos, enquanto que nos países de alta renda esse percentual foi de 

apenas 13%1. (Saúde Brasil, 2010). No Brasil, estas  foram responsáveis por 72% 

dos óbitos em 2007, destacando-se aqueles provocados por doenças do aparelho 

circulatório (31,3%), neoplasias (16,3%) e diabetes (5,2%) (Saúde Brasil 2014). 

Em 2011 a Organização das Nações Unidas (ONU) elaborou um Plano de 

Ações Global para o Enfrentamento das Doenças e Não Transmissíveis, tendo como 

premissas o desenvolvimento de ações voltadas para a prevenção dos principais 
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fatores de risco e investimentos na qualificação da atenção aos pacientes. 

Em sintonia com esforços global e baseado na Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD), PNAD/IBGE, 1998-2003, mostrou que, a partir dos 40 anos de 

idade, pelo menos 40% dos entrevistados referiram ter doença crônica, com percentual 

mais alto nas faixas etárias mais elevadas. O Ministério da Saúde, em parceria com 

diversos representantes construiu o Plano de ações estratégicas para o enfrentamento 

das DCNT, que estabelece uma meta de redução da mortalidade prematura (30 a 69 

anos) em 2% ao ano de 2011 até 2022 com a taxa de 196/100 mil habitantes (Gráfico 

12). 

 

Gráfico 12. Projeção das taxas de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto das 
quatro DCNT* no Brasil, 1991 a 2022. 

 

 
Fonte:  CGDANT/SVS/MS 

 

No gráfico13, as taxa de mortalidade precoce no Amapá mostram um quadro 

de aumento de 2009 a 2013, sendo mais acentuado no município de Santana, que de 

2011 a 2012 passou de 183,7 para 274,4. Porém já apresenta redução significativa 

em 2013, atingindo um valor abaixo da meta nacional proposta. 
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Gráfico 13. Evolução das taxas de mortalidade precoce por DCNT no Estado, capital e 
município com mais de 100.000 habitantes, 2009 a 2013. 

 

 

Fonte:  SIM/CVS/SESA/AP. 

 

No Amapá, considerando os óbitos precoces pelos quatro principais grupos de 

DCNT, como no Brasil, as doenças do aparelho circulatório são as principais causas de 

morte, no entanto, as neoplasias a partir de 2012 apresentam valores aproximados. 

Gráfico 14. 

 

Gráfico 14. Percentual de óbitos precoces pelos quatros principais grupos de DCNT - 
Amapá, 2009 a 2013. 
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Fonte: SIM/CVS/SESP/AP 
 

Para o conjunto dos quatro grupos de causas em estudo, no período analisado, 

os óbitos em homens representam em média 58,7% onde as maiores ocorrências de 

mortalidade, foram registradas no ano de 2009 com 64,5%. Os resultados aqui 

apresentados mostram a relevância e a necessidade de aplicações de ações voltadas 

para a saúde do homem com o objetivo de reduzir o impacto da mortalidade prematura 

por DCNT no estado do Amapá entre os sexos. (Tabela 11) 

 

Tabela 11. Número e percentual de óbitos precoces pelos quatros principais grupos de 
DCNT por sexo, Amapá, 2009 a 2013. 

Ano 
Masculino Feminino 

Total 
N° % N° % 

2009 214 64,5 118 35,5 332 

2010 196 60,3 129 39,7 325 

2011 226 54,9 186 45,1 412 

2012 300 58,5 213 41,5 513 

2013 269 55,3 217 44,7 486 

Fonte:  SIM/CVS/SESA/AP. 

 

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS CRÔNICAS 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são um dos maiores 

2010 2011 2012 2013
D. ap. circulatório 47,4 43,9 40,5 39,8
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problemas de saúde pública da atualidade. As quatro doenças crônicas de maior 

impacto mundial (doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias 

crônicas) têm quatro fatores de risco em comum (tabagismo, inatividade física, 

alimentação não saudável e álcool). No Brasil, esses fatores de risco são 

monitorados por meio de diferentes inquéritos de saúde. 

Implantado desde 2006 o VIGITEL realiza anualmente, entrevistas telefônicas 

com amostras probabilísticas da população brasileira adulta, com 18 anos e mais, 

residente em domicílios com telefone fixo, nas capitais e Distrito Federal, tem como 

objetivos medir a prevalência de fatores de risco e de proteção para doenças crônicas 

não transmissíveis e subsidiar ações de promoção da saúde e de prevenção de 

doenças. 

Os dados do VIGITEL revelaram no que se refere à morbidade referida, que em 

2006 aumentaram os índices de hipertensão e diabetes. Em 2006 e em 2013, 

respectivamente, 21,6% e 24,1% da população declarou diagnóstico médico de 

hipertensão e 5,3% e 6,9%%, diagnóstico de diabetes. O excesso de peso e a 

obesidade também aumentaram. O excesso de peso passou de 41,5% em 2006, para 

51,9% em 2013 e a obesidade de 13,2%, em 2006, para 18,3%, em 2013.  

Os índices de excesso de peso e obesidade aumentaram tanto para homens 

como para mulheres. No conjunto das capitais brasileiras, Macapá apresentou o 

segundo maior índice de excesso de peso para homens (60,8%) em 2013 e o maior de 

obesidade (22,8%). Aumentou o índice de consumo regular de frutas e verduras, 

passando de 7,3% em 2006, para 27,1% em 2013. O aumento foi em ambos os sexos 

sendo maior entre as mulheres. O consumo de carne com excesso de gordura 

diminuiu passando de 42,2% em 2006 para 32,3% em 2013 e é maior entre os 

homens. 

É preocupante o fato de que o excesso de peso e a obesidade alcançaram 

níveis muitos elevados o que requer providências urgentes em todos os níveis da 

atenção à saúde, ressaltando a adoção de ações que promovam a melhoria da 

qualidade de vida da população. O Quadro 4, destaca  a prevalência de alguns fatores 

de risco  entre os anos de 2009 a 2013. 
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Quadro 4.  Prevalência de fatores de risco selecionados para doenças crônicas 
segundo estimativas do VIGITEL em Macapá, 2009 a 2013. 

 

Fonte:  Fatores de Risco para as Doenças Crônicas não Transmissíveis. Macapá-AP, VIGITEL 2009 e 
2013. 

FATORES DE RISCO 
2009 2010 2011 2012 2013 

Total (%) Total 
(%) Total (%)  Total (%) Total (%) 

Fumantes 17,8 12,2 10,9 10,3 10,1 

Excesso de peso 43,5 48,7 51,2 51,7 52,0 

Obesidade 15,1 16,0 21,4 17,6 18,7 

Consumo de carnes com excesso 
de gordura 

37,0 41,2 35,8 35,2 32,3 

Consumo de leite com teor integral 
de gordura 

65,7 60,8 57,3 59,8 56,3 

Consumo regular de refrigerante 31,0 24,9 28,8 30,0 26,3 

Inatividade física 10,1 13,5 17,9 15,7 18,4 

Consumo abusivo de bebida 
alcoólica 

23,9 16,9 35,8 18,8 34,1 

Diagnóstico Médico de hipertensão 16,8 19,4 19,0 19,3 19,0 

Diagnóstico Médico de diabetes 4,3 4,6 5,3 4,9 4,6 
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Programa Academia da Saúde 

 

Em 2011, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Academia da Saúde é 

uma estratégia de promoção da saúde e redução dos fatores de risco para as doenças 

e condições crônicas, que ampliam o acesso da população à atividade física, 

especialmente dos grupos mais vulneráveis. O financiamento desta ação é 

compartilhado entre a SVS e a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS). Quadro 05. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5. Situação atual dos municípios com Academia da Saúde, Amapá, 2015. 

 
Município Nº de polos Situação da obra 

Amapá 01 Obra concluída 

Cutias 01 Obra em ação preparatória 

Ferreira Gomes 01 Obra em ação preparatória 

Itaubal 01 Obra em ação preparatória 

Mazagão 04 01 obra inicia e 03 em ação preparatória 

Oiapoque 01 Obra em ação preparatória 

Pedra B. do Amapari 04 04 obras iniciadas 

Porto Grande 01 Obra concluída 

Santana 05 05 obras em ação preparatória 

Tartarugalzinho 02 01 obra iniciada e 01 em ação preparatória 

Vitória do Jari 01 Obra em ação preparatória 

Fonte: Relatório de Situação da Construção e de Custeio no Estado do Amapá/CEGAN/MS, de 4 de 
março de 2015 
 

Tuberculose 

 

A tuberculose (TB) e uma doença infecciosa e contagiosa, causada pela 

bactéria Mycobacterium tuberculosis, conhecida como bacilo de Koch (BK). A 

transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por meio da inalação de gotículas 

contendo os bacilos expelidos por um doente com tuberculose pulmonar ao tossir, 

espirrar ou falar. 
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Considerando o porte populacional, Macapá e Santana são classificados como 

prioritários pelo MS, para as ações de controle da TB. A taxa de incidência da 

tuberculose no Estado (Tabela 12 ) vem diminuindo ao longo dos três últimos anos, 

porém acredita-se que este indicador seja operacional, pois somente Macapá, 

Santana, Calçoene e Oiapoque realizam exame de baciloscopia, o que prejudica a 

descoberta dos novos casos no Estado. 

Desde setembro/2014 o diagnóstico de casos novos de tuberculose no 

município de Macapá está sendo realizado pelo TRM-TB (Teste Rápido Molecular da 

Tuberculose), sendo o único município do estado contemplado com o equipamento. 

Os 16 municípios do Estado possuem profissionais capacitados para 

desenvolver as ações de controle da tuberculose, porém a falta de laboratório nos 

municípios faz com que as ações deixem de ser realizadas a contento. 
 

 

 

 

 

Tabela 12. Taxa de incidência de tuberculose, por municípios, Amapá - AP, 2009 a 
2013. 

 

Regiões de saúde Município  2009 2010 2011 2012 2013 

NORTE 

Amapá 12,8 24,8 12,3 36,5 23,6 

Calçoene 43 33,3 65,4 21,4 10,2 

Oiapoque 85,9 82,9 47,4 50,8 69,6 

Pracuúba 0 26,4 0 0 0 

Tartarugalzinho 14,5 23,9 15,4 7,5 7,0 

CENTRAL  

Cutias 43 42,6 83,2 0 19,3 

Ferreira Gomes 18,3 0 16,7 16,3 0 

Itaubal 27,4 23,4 45,8 0 21,2 

Macapá 33,6 30,1 32,7 32,2 24,9 

Pedra B. do Araguari  24,5 18,6 44,3 8,5 39 

Porto Grande 13,4 17,8 11,6 11,3 42,8 
Serra do Navio 0 22,8 0 66 42 

SUDOESTE 

Laranjal do Jari 49,6 32,5 58,8 43,2 41,1 

Mazagão 27,3 11,7 23 33,7 10,7 

Santana 31,9 15,8 24,3 15,3 14,7 

Vitoria do Jari 43,4 24,1 31,4 0 7,3 
ESTADO   34,5  28,2  32,6  28,3  24,9 
FONTE: SINAN/CVS/SESA/AP 

 

A proporção de cura dos casos novos pulmonares bacilíferos (Tabela 13) é um 

dos indicadores prioritários para o controle da TB. No Amapá esta taxa apresentou 

aumento gradativo no período de 2009 a 2012, tendo apresentado queda novamente 



 

62 
 

no ano de 2013. O Estado não conseguiu alcançar a meta de 85% de cura, 

preconizado pela OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 13. Proporção de cura de casos novos de tuberculose, Estado do Amapá, 2009 
a 2013.  

 

Regiões de saúde Município 2009 2010 2011 2012 2013 

NORTE 
Amapá 100 100 100 100 100 

Calçoene 33,3 - 66,7 - - 

Oiapoque 66,6 84,6 50 100 75 

Pracuúba - 100 - - - 

Tartarugalzinho 100 - 50 100 - 

CENTRAL 

Cutias 50 100 100 - 100 

Ferreira Gomes 100 - - - - 

Itaubal - 100 100 - 100 

Macapá 72 72,5 76,6 82,2 78,2 

Pedra Branca  - - 50 100 100 

Porto Grande 100 100 100 - 50 

Serra do Navio - 100 - 100 100 

SUDOESTE 

Laranjal do Jari 46,6 20 80 70 76,9 

Mazagão 100 100 75 100 100 

Santana 72,7 90,1 92,3 90,9 100 

Vitoria do Jari 80 - 50 - - 

ESTADO   69,2  70,5  75,0  83,6  79,3 
FONTE: SINAN/CVS/SESA/AP 
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Com relação à taxa de abandono de tratamento dos casos novos pulmonares 

bacilíferos, Tabela 14,  o Estado do Amapá apresentou aumento crescente no 

período de 2009 a 2011, tendo apresentado queda nos anos de 2012 a 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14. Taxa de abandono de tratamento da tuberculose pulmonar bacilífera - 
Amapá, 2009 a 2013. 

 
Regiões de saúde Município 2009 2010 2011 2012 2013 

NORTE 

Amapá - - - - - 

Calçoene 33,3 50 33,3 0 100 

Oiapoque 13,3 15,4 50 0 16,7 

Pracuúba 0 0 0 0 0 

Tartarugalzinho 0 33,3 50 0 0 

CENTRAL 

Cutias 50 - - - - 

Ferreira Gomes - - 100 100 - 

Itaubal - - - - - 

Macapá 12,9 15,2 17 16,3 12,5 

Pedra B. Amapari  - - 25 - - 

Porto Grande 0 0 0 100 20 

Serra do Navio 0 0 0 0 0 

SUDOESTE 

Laranjal do Jari 33,3 60 0 10 23,1 

Mazagão 0 0 25 0 0 

Santana 18,2 8,3 7,7 0 0 

Vitoria do Jari 0 0 50 0 0 
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ESTADO 15,1 17,7 19,2 13,6 12,5 
FONTE: SINAN/CVS/SESA/AP 

 

A testagem para HIV é recomendada pelo MS para todos os pacientes 

diagnosticados com TB. Isso se deve ao fato de que as pessoas infectadas pelo HIV 

serem mais propensas a desenvolver a tuberculose do que a população geral. Com 

relação à realização da testagem anti-HIV o Estado vem apresentando nos últimos 

quatro anos um aumento significativo na realização do teste entre os casos novos 

diagnosticados, quando comparado ao ano de 2009, Tabela 15. 

 
 
 

 

 

 

Tabela 15. Percentual de testagem realizada para o HIV dos casos novos de 
tuberculose, Amapá, 2009 a 2013. 

Regiões de saúde Município 2009 2010 2011 2012 2013 

 
 

NORTE 
 
 

Amapá - 100 100 100 100 

Calçoene 25 33,3 50 50 100 

Oiapoque 5,6 17,6 30 63,6 81,3 

Pracuúba - 100 - - - 

Tartarugalzinho - - 100 - 100 

CENTRAL 

Cutias - - 100 100 - 

Ferreira Gomes - - - 100 - 

Itaubal - - 50 - 100 

Macapá 7,3 47,5 79,7 69,4 80,2 

Pedra B do Amapari - 50 40 - 40 

Porto Grande - 66,7 50 - 75 

Serra do Navio - - - - 50 

SUDOESTE 

Laranjal do Jari 15 23,1 66,7 66,7 55,6 

Mazagão - 100 50 83,3 100 

Santana 6,5 25 48 62,5 68,8 

Vitoria do Jari - 33,3 100 - 100 

ESTADO 7,4 41,8 70,4 66,7 76,1 
FONTE: SINAN/CVS/SESA/AP

 

O Tratamento Diretamente Observado - TDO ainda não é realizado em 

100% dos pacientes diagnosticados, visto que o Estado não apresenta 100% de 



 

65 
 

cobertura da Estratégia Saúde da Família, e alguns profissionais ainda apresentam 

resistência em realizar este tipo de tratamento, este entrave pode ser considerado 

como contribuinte para o alto índice de abandono de tratamento. 

As drogas para tratamento da TB é fornecido ao Estado pelo MS, de acordo 

com o número de pacientes notificados.  O fornecimento está sendo feito regularmente 

aos municípios a cada bimestre. 

 

Hanseníase 
 

A hanseníase e uma doença infecciosa crônica de alta infectividade e baixa 

patogenicidade que ainda persiste como importante problema de saúde publica em 

algumas partes do mundo, inclusive no Brasil. A doença, causada pelo bacilo 

Mycobacterium leprae, apresenta um longo período de incubação – em média de 2 a 

7 anos – e tem como principal manifestação clinica o aparecimento de lesões que 

acometem principalmente os nervos periféricos e a pele. 

A distribuição do coeficiente de detecção anual de casos novos de 

hanseníase no Estado no período de 2009 a 2013 revelou uma diminuição 

considerável no número de casos novos. Apresentou oscilação de 2009 a 2011, e 

2012 a 2013, diminuição (Tabela 16). Apesar de o Estado investir na detecção, os 

municípios do Estado ainda apresentam dificuldade de diagnóstico da doença. 

 

Tabela 16. Coeficiente de detecção geral de casos novos de hanseníase no Amapá - 
2009 a 2013. 

 
Regiões de saúde Município 2009 2010 2011 2012 2013 

NORTE 

Amapá 12,8 - 55,7 12,2 47,2 

Calçoene 43 44,4 28,9 21,4 40,8 

Oiapoque 28,6 24,4 36,9 13,8 17,4 

Pracuúba - - 41,6 24,9 - 

Tartarugalzinho - 15,9 27,1 22,4 - 

CENTRAL 

Cutias - - - 40,7 19,3 

Ferreira Gomes 18,3 - 27,2 - 15,3 

Itaubal - - - 22,4 21,2 

Macapá 37,9 22,1 36,8 19,5 19,2 

Pedra B. do Amapari  24,5 55,7 46,5 93,3 15,6 

Porto Grande 13,4 23,8 34,1 11,3 32,1 

Serra do Navio - - - 66 42 
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SUDOESTE 

Laranjal do Jari 24,8 17,5 33,8 21,6 11,4 

Mazagão 13,6 - 48,3 22,5 16 

Santana 21,6 21,7 22,5 22 15,6 

Vitoria do Jari - 16,1 22,1 23,1 - 

ESTADO 30 20,9 33,5 21,3 18,2 

FONTE: SINAN/CVS/SESA/AP
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A distribuição do coeficiente de detecção anual de casos novos de 

hanseníase em menores de 15 anos no Amapá no período de 2009 a 2013 apresentou 

uma leve oscilação de 2009 a 2012, e em 2013 uma diminuição brusca para 1,73. Esse 

indicador tem como objetivo medir a força da transmissão recente da endemia e sua 

tendência. Mesmo com a campanha nacional de escolares de 0 a 14 anos, os dados não 

mostraram diminuição significativa do coeficiente de detecção (Tabela 17). 

 
Tabela 17. Coeficiente de detecção anual de casos novos de hanseníase em menores 
de 15 anos por 100.000 habitantes - Amapá, 2009 a 2013. 

Regiões de saúde Município 2009 2010 2011 2012 2013 

NORTE  

Amapá - - 66,98 - - 

Calçoene - - - - - 

Oiapoque - 13,3 - - - 

Pracuúba - - - - - 

CENTRAL 

Tartarugalzinho - - - - - 

Cutias - - - 50,38 -. 

Ferreira Gomes - - - - - 

Itaubal - - - - - 

Macapá 12,23 8,5 8,49 6,7 2,31 

Pedra B.do Amapari  - 49,68 - 45,37 22,69 

Porto Grande - - - - - 

SUDOESTE 

Serra do Navio - - - - - 

Laranjal do Jari - - 6,72 - - 

Mazagão - - - - - 

Santana - 8,98 5,8 2,9 - 

Vitoria do Jari - - - - - 

ESTADO 7,75 7,21 7,05 5,18 1,73 
FONTE: SINAN/CVS/SESA/AP 

 

A proporção de examinados entre os contatos registrados dos casos novos de 

hanseníase nos anos da coorte no Estado no período de 2009 a 2013 vem apresentando 

melhoras expressivas ao longo dos cinco últimos anos analisados, com uma proporção 

45,4% em 2009 dos contatos examinados, e 78% em 2013, (Tabela 18), considerado um 

parâmetro bom pelo MS. Esse indicador avalia a capacidade dos serviços em realizar a 

vigilância de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase, tendo como 

objetivo a descoberta precoce de possíveis doentes, quebrando assim a cadeia de 

transmissão. 
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Tabela 18. Proporção de contatos intradomiciliares registrados e examinados, nos anos 
da coorte dentre os casos novos de hanseníase diagnosticados, Amapá, 2009 a 2013. 

Regiões de saúde Município 2009 2010 2011 2012 2013 

NORTE 
  
  

Amapá 100 100 - - 125 

Calçoene 14,3 33,3 16,7 16,7 0 

Oiapoque 46,7 11,1 75 75 52,9 

Pracuúba - - - - 100 
Tartarugalzinho - 3,6 - - - 

CENTRAL 

Cutias - - - - 100 

Ferreira Gomes - 11,4 - - 62,5 

Itaubal - - - - - 

Macapá 48,2 39,6 60 60 79,7 

Pedra B. Amapari  100 100 42,9 42,9 94,4 

Porto Grande 30,8 80 50 50 37,9 

Serra do Navio - 40 - - - 

SUDOESTE 

Laranjal do Jari 66,7 88,9 60 85 97,1 

Mazagão 50 - 60 60 25 

Santana 67,5 89,5 77,8 77,8 81,2 

Vitoria do Jari - 100 - - 57,1 

ESTADO 50,4 45,4 60,7 61,4 78 
FONTE: SINAN/CVS/SESA/AP 

 
A proporção de cura da hanseníase avalia a qualidade da atenção e do 

acompanhamento dos casos novos diagnosticados até a completitude do tratamento.  

No Estado de 2009 a 2013; esse indicador ainda necessita melhorar, visto que continua 

oscilando nos últimos cinco anos, pois de acordo com os parâmetros do MS, o Estado 

ainda se encontra em posição regular. (Tabela 19) 

Tabela 19. Proporção de cura da hanseníase nos municípios do Estado do Amapá, 2009 
a 2013. 

Regiões de saúde  Município  2009 2010 2011 2012 2013 

NORTE 

Amapá - 100 - 100 100 
Calçoene - 100 66,7 75 - 
Oiapoque - 53,8 44,4 100 100 
Pracuúba - - - - 100 
Tartarugalzinho 50 66,7 100 66,7 100 

CENTRAL 

Cutias 100 - - - - 
Ferreira Gomes - 100 100 - 100 
Itaubal - - - - 100 
Macapá 83,7 74,5 82 88,3 89,5 
Pedra B. Amapari 50 50 100 83,3 83,3 
Porto Grande 50 50 100 50 40 
Serra do Navio - - - - - 

SUDOESTE  

Laranjal do Jari 93,8 50 50 100 87,5 
Mazagão 100 - - 66,7 66,7 
Santana 55 91,3 91,3 91,3 89,5 
Vitoria do Jari 50 100 100 100 100 

ESTADO 76,9 78,6 75 85,3 83,1 
Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP 
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A proporção de abandono do tratamento de hanseníase é um indicador que 

revela a necessidade de manutenção de estratégias contínuas, pois tem sido uma 

constante a elevação da taxa de abandono à medida que os serviços de saúde deixam 

de oferecer ações permanentes e de qualidade junto aos doentes. 

No Estado observa-se que no período de 2009 a 2011; essa proporção de 

abandono cresceu de 10,8 para 15,1, melhorando nos últimos três anos, porém 

apresentando oscilações. (Tabela 20) 

Tabela 20. Proporção de abandono de tratamento da hanseníase nos municípios do 
Estado do Amapá, 2009 a 2013. 

Regiões de saúde Município 2009 2010 2011 2012 2013 

NORTE 

Amapá 100 0 0 0 0 

Calçoene 0 0 50 25 0 

Oiapoque 0 15,4 25 0 0 

Pracuúba - - - - - 

Tartarugalzinho 0 33,3 0 33,3 0 

CENTRAL  

Cutias - - - - - 

Ferreira Gomes - - - - - 

Itaubal - - - - - 

Macapá 7,6 18,4 15,6 11,7 0 

Pedra B. Amapari - - - - - 

Porto Grande 50 50 0 0 60 

Serra do Navio - - - - - 

SUDOESTE 

Laranjal do Jari 0 66,7 66,7 0 12,5 

Mazagão 0 0 0 33,3 0 

Santana 5 4,8 4,8 4,3 10,5 

Vitoria do Jari - - - - - 

ESTADO 10,8 12,2 15,1 9,0 11,7 

Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS 

 

A distribuição proporcional dos casos de AIDS no Brasil segundo região 

mostra uma concentração dos casos nas regiões Sudeste e Sul, correspondendo a 

54,4% e 20,0% do total de casos identificados de 1980 até junho de 2014; as regiões 

Nordeste, Centro-Oeste e Norte correspondem a 14,3%, 5,8% e 5,4% do total dos 

casos, respectivamente. 
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A taxa de detecção de AIDS no Brasil tem apresentado estabilização nos 

últimos dez anos, com uma média de 20,5 casos para cada 100 mil habitantes; 

também se observa estabilização da taxa na região Sul, com uma média de 31,1 

casos para cada 100 mil habitantes. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

apresentam uma tendência linear de crescimento significativa, considerando o nível 

de significância de 5%. No Amapá a taxa de detecção foi 18,3 e em 2013 atingiu 28,6. 

Neste período, a AIDS avançou nos municípios do interior; com exceção de 

Pracuúba e Amapá, todos os demais municípios têm pelo menos um caso notificado.  

Merece destaque o município de Oiapoque que apresenta maior taxa de incidência da 

doença (3,2/1.000 habitantes). Segundo dados do Sistema de Controle da Logística 

de Medicamento – SICLOM de 1596 pacientes recebem medicamentos para atender 

esta demanda crescente, o Estado conta com apenas um Serviço de Assistência 

Especializada – SAE. 

A tendência de crescimento do agravo permanece no período de 2009 até 

2012 e cai acentuadamente em 2013 (Gráfico 15). Como hipótese para justificar o 

declínio ocorrido, supõe-se que houve a subnotificação de casos pelo Serviço de 

referência (SAE) e municípios. 

 

Gráfico 15. Número de casos de AIDS, por ano diagnóstico, na faixa etária de 15 a 80 
anos e mais, Amapá, 2009 a 2013. 

 

Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP 

 
O número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos é um indicador que 

mede o risco de ocorrência de casos novos de AIDS na população, no período 

analisado de 2009 a 2013 houve uma redução desse agravo. Gráfico 16. 
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 Gráfico 16. Número de casos novos de AIDS em menores de 05 anos, Amapá, 2013. 

 

Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP. 
 

A proporção de casos masculinos para femininos é 2/1. Atentando sobre o 

processo de feminização do HIV/AIDS, uma tendência nacional. A taxa de incidência 

vem aumentando de 2008 até 2012, em 2013 houve uma queda, em decorrência da 

subnotificação. 

Analisando a prevalência de AIDS em adultos, na faixa etária de 15 a 49 anos, 

observa-se que a população feminina apresenta um aumento em relação à população 

masculina nos últimos três anos, evidenciando a necessidade de políticas de prevenção 

voltadas às mulheres (Gráfico 17). 

Gráfico 17.  Prevalência de AIDS por sexo na faixa etária de 15 a 49 anos – Amapá, 
2008 a 2013. 

 

Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP. 
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Sífilis Congênita 

 

A sífilis congênita ocorre em consequência da sífilis adquirida não tratada em 

gestantes e pode causar aborto, má formação do feto e/ou morte ao nascer. O teste 

deve ser feito na 1ª consulta do pré-natal, no 3º trimestre da gestação e no momento do 

parto (independentemente de exames anteriores). O cuidado também deve ser especial 

durante o parto para evitar sequelas no bebê, como cegueira, surdez e deficiência 

mental. 

A sífilis congênita permanece como um importante problema de saúde pública. 

Para o efetivo controle deste agravo, é preciso garantir elevada cobertura do pré-natal 

com realização do VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) trimestralmente e 

realizar o tratamento adequado das gestantes com sífilis, inclusive de seus parceiros. 

Todas as pessoas sexualmente ativas devem realizar o teste para diagnosticar a sífilis. 

No período de 2009 a 2013 à exceção de Pracuúba, todos os demais 

municípios registraram pelo menos um caso de sífilis congênita,  

 

Tabela 21. Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade, 
Amapá,  2009 a 2013. 

 
Regiões de saúde  Município  2009 2010 2011 2012 2013 

 
 
 
NORTE 

Amapá 0 1 2 2 0 

Calçoene 0 1 1 0 0 

Oiapoque 1 0 0 0 1 

Pracuúba 0 0 0 0 0 

Tartarugalzinho 2 1 0 1 1 
 
 
 
 
CENTRAL  

Cutias 1 0 0 0 0 

Ferreira Gomes 0 0 0 0 2 

Itaubal 0 0 0 0 2 

Macapá 74 74 59 76 87 

Pedra B. Amapari 0 0 1 0 2 

Porto Grande 2 2 2 3 2 

Serra do Navio 0 0 1 0 1 
 
 
SUDOESTE 

Laranjal do Jari 0 0 0 0 1 

Mazagão 1 0 0 0 2 

Santana 5 3 1 3 3 

Vitoria do Jari 0 1 0 0 0 

ESTADO 86 83 67 85 104 
Fonte : SINAN/CVS/SESA/AP 
 

Em 2013, a taxa de incidência de sífilis congênita no Amapá foi de 6,61 
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casos por 1.000 nascidos vivos, houve um aumento no período estudado. Tabela 22. 

Tabela 22. Casos notificados de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade (número 
e taxa de incidência por 1.000 nascidos vivos) por ano diagnóstico, Amapá, 2009 a 2013. 

 
Sífilis congênita   2009  2010  2011  2012  2013 

Casos 86 83 67 85 104 

Taxa/1.000 NV 5,99 5,52 4,42 5,62 6,61 

Fonte : SINAN/CVS/SESA 
 

O Número de testes de sífilis por gestante é um indicador que expressa a 

qualidade do pré-natal, uma vez que a sífilis pode ser diagnosticada e tratada 

em  duas oportunidades durante a gestação e durante o parto. Gráfico 18. 

 

Gráfico 18. Razão de testes de sífilis por gestante, Amapá, 2009 a 2013. 

 

Fonte : SINAN/CVS – SIH/SESA/AP 
 

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, 

com tropismo primário pelo tecido hepático, e características epidemiológicas, clínicas e 

laboratoriais distintas, designados por letras (vírus A, B, C, D e E) com distribuição 

universal. 

 

Hepatite A 

 
A estimativa de incidência de Hepatite A na população no período de 2009 a 

2013 variou de 26,0 a 12,1/100.000 hab, onde os maiores valores ocorreram em 2011. 
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(Gráfico 19). 

Gráfico 19. Taxa de incidência de hepatite A em residentes, Estado do Amapá, 2009 a 
2013. 

 

 
Fonte:  SINAN/CVS/SESA/AP 

 

Hepatite B e C 

 
 A transmissão da hepatite B ocorre por via parenteral (sangue e 

hemoderivados, procedimentos cirúrgico-odontológicos) e, sobretudo, pela via 

sexual, sendo considerada uma doença sexualmente transmissível. A transmissão 

vertical pelo sangue (da mãe para o filho por intermédio da placenta) também é 

comum. 

O vírus da hepatite C (HCV) foi identificado por Choo e colaboradores em 

1989, mas os exames para detecção do vírus só se tornaram disponíveis 

comercialmente a partir de 1992. A transmissão ocorre principalmente por via 

parenteral. Em percentual significativo de casos não é possível identificar a via de 

infecção. 

Considerando os dados na série histórica de 2011 a 2013 houve um aumento 

da incidência da hepatite B na ordem de 52,6%, isto indica insuficiente cobertura de 

vacinação contra hepatite B em seguimentos populacionais mais expostos ao risco de 

contaminação. Também pode indicar a não observância de normas de biossegurança e 

possíveis falhas no controle de sangue transfundido. A maior incidência de hepatite C 

ocorreu em 2009 com aumento significativo de 2010 a 2013 de 33,3 %. Gráfico 20. 
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Gráfico 20. Números de casos confirmados de hepatite B e C em residentes, Estado do 
Amapá, 2009 a 2013. 

 

Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP 
 

Com relação à cobertura da vacina contra a hepatite B pode-se observar que a 

mesma oscilou nos anos de estudo, variando entre 87,77 e 100,73%, destaque-se 

que o ano com maior cobertura foi o ano de 2009 e ano com menor cobertura o ano 

de 2012. É observada uma tendência de declínio no período, (Gráfico 21). 

 

Gráfico 21. Cobertura da vacina contra hepatite B, Amapá, 2007 a 2013. 

Fonte:  SIS/PNI/MS/BRASIL 
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Dengue 

O quadro epidemiológico atual da dengue no país caracteriza-se pela ampla 

distribuição geográfica dos casos da doença em todas as regiões brasileiras, com 

complexa dinâmica de dispersão do vetor e simultânea disseminação dos sorotipos 

virais (DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN4), ocasionando epidemias nos centros urbanos do 

País, gerando aumento na procura pelos serviços de saúde, e consequentes 

acréscimo na ocorrência de óbitos pela doença, apesar dos esforços do MS, em 

conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde . 

A rápida difusão do DEN1 e DEN2 na região Norte causou os primeiros surtos 

no Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Amazonas e Tocantins, no período 1998 a 2001. 

Neste sentido, a partir de 2001 estabeleceu-se a endemização da dengue em todos os 

estados da Amazônia. 

Os primeiros casos confirmados laboratorialmente de dengue no Estado foram 

importados do Pará. Em março de 2001, surge o primeiro caso autóctone de 

dengue no Estado, sendo no município de Macapá. Neste mesmo ano foram notificados 

3.713 casos suspeitos, destes, 2.828 confirmados laboratorialmente e o isolamento 

viral identificou a circulação do sorotipo DEN-1. 

De 2009 a 2013 registrou-se alta incidência de casos notificados, porém nos 

anos de 2010 e 2011 a notificação de casos foi o dobro dentro do período de 2009 a 

2013. Gráfico 22. 

 

Gráfico 22. Taxa de Incidência de dengue de casos notificados (/100 mil hab.), Amapá, 
2009 a 2013.  
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Fonte:  SINAN_NET/CVS/SESA/AP. 

 

 

Em relação ao sorotipo viral, circularam no Estado além do sorotipo DEN-1 e 

DEN- 2 introduzidos em 2002, já circulam os sorotipos DEN-3, desde 2003 e DEN-4, 

2012 (Tabela 23). Tal fato, não obstante do que ocorre no mundo, vem contribuindo 

para o aumento do risco de epidemias, casos com Complicações, Febre Hemorrágica e 

óbitos por dengue. 

Tabela 23. Circulação viral do dengue, Amapá, 2009 a 2013. 

 

Ano 
Isolamento viral  

Realizados  Positivos Negativos  DEN 1 DEN 2 DEN 3 DEN 4 

2009 34 01 33 01 00 00 00 

2010 04 04 00 01 03 00 00 

2011 01 00 00 00 00 00 00 

2012 09 07 02 00 00 00 07 

2013 13 12 01 10 00 00 02 

Fonte: SINAN-DENGUE NET e GAL. 
 

Evolução da Dengue 
 

Nos anos de 2009 a 2013, o maior número de casos de dengue ocorreu em 

2011 (Tabela 24), considerando a gravidade da doença, chama atenção o número de 

casos confirmados por Dengue Com Complicação (33).  Ainda nesse período registrou-

se 64 casos de Dengue com Complicação e desses 07 foram a óbito. Houve 01 óbito por 

Síndrome de Choque por Dengue e nenhum óbito por Febre Hemorrágica. 

 

Tabela 24. Classificação da dengue Amapá, 2009 a 2013. 
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Classificação 2009 2010 2011 2012 2013 
Dengue Clássica 1241 2408 2501 1365 1627 
Dengue com Complicação 7 11 33 17 6 
Febre Hemorrágica da Dengue 3 1 8 6 3 
Síndrome Choque da Dengue 1 0 2 0 0 
Descartado 1409 1237 1671 788 596 
Inconclusivo 368 719 32 183 131 

Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP 

 

 A Tabela 25 apresenta o quadro geral dos municípios por casos notificados e 

confirmados, destacando Macapá, Oiapoque e Santana, que foram considerados de 

importância epidemiológica para o MS. 

Os municípios prioritários são caracterizados por apresentarem maior 

aglomerado de pessoas, urbanização, fluxo de transportes, polos industriais etc. Este 

cenário é favorável para o vetor Aedes aegypti se adaptar, além destes fatores urbanos, 

o mosquito também encontra alta concentração de lixo, ausência de um bom 

saneamento básico e por fim, condições climáticas ideais para sua oposição.
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Tabela 25. Casos notificados e confirmados de dengue por região, Amapá, 2009 a 
2013.  

 

CIR/Município 
residência 

2009 2010 2011 2012 2013 

Notif Conf Notif Conf Notif Conf  Notif Conf Notif Conf 

NORTE 493 133 1043 268 739 463 357 196 577 457 

Amapá 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Calçoene 0 0 375 266 116 56 182 74 59 16 

Oiapoque 489 132 666 2 622 407 167 119 518 441 

Pracuúba 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tartarugalzinho 3 0 1 0 0 0 7 3 0 0 

CENTRAL 2398 1079 2955 1891 2154 1523 1729 1069 1443 973 

Cutias 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

Ferreira Gomes 0 0 46 19 61 30 24 11 106 74 

Itaubal 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

Macapá 2294 1030 2473 1511 1937 1420 1531 998 996 641 

Porto Grande 43 12 63 55 68 61 59 47 175 170 

Pedra B. Amapari 2 1 5 2 9 2 15 11 117 85 

Serra do Navio 58 36 364 302 79 10 100 2 48 3 

SUDESTE 153 32 388 257 1357 558 288 134 365 207 

Laranjal do Jari 1 0 0 0 2 0 4 0 4 0 

Mazagão 23 2 7 1 63 14 44 30 173 113 

Santana 126 30 380 256 1292 544 233 101 188 94 

Vitória do Jari 3 0 1 0 0 0 7 3 0 0 

ESTADO 3044 1244 4386 2416 4250 2544 2374 1399 2385 1637 

Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP 
 

         

Vale ressaltar que além dos fatores físicos e ambientais, a subnotificação 

também é uma ferramenta que pode alterar o quadro epidemiológico, pois muitas 

vezes esconde a verdadeira realidade da dengue no Estado. O Gráfico 23, mostra 

tendência de redução de casos notificados e confirmados que pode está 

associado à baixa procura por serviços de saúde e consequentemente ao menor de 

registro de casos, especialmente em 2012 e 2013. 
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Gráfico 23. Número de casos notificados e confirmados de dengue, Amapá, 2009 a 
2013. 

 
Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP 

 

Febre do Chikungunya 

 

A Febre do Chikungunya é uma doença causada por um vírus do gênero 

Alphavirus transmitida por mosquitos do gênero Aedes, sendo Ae. aegyptie Ae. 

albopictusos principais vetores. No final de 2013 foi registrada a transmissão 

autóctone da doença em vários países do Caribe. 

A infecção pelo vírus Chinkungunya provoca febre alta, dor de cabeça, dores 

articulares e dores musculares. O período médio de incubação da doença é de três e 

sete dias (podendo variar de 1 a 12 dias). Não existe tratamento específico nem 

vacina disponível para prevenir a infecção por esse vírus. O tratamento sintomático é 

o indicado. A doença pode manifestar-se clinicamente de três formas: aguda, 

subaguda e crônica. Na fase aguda os sintomas aparecem de forma brusca e 

compreendem febre alta, cefaleia, mialgia e artralgia (predominantemente nas 

extremidades e nas grandes articulações). Também é frequente a ocorrência de 

exantema maculopapular. Os sintomas costumam persistir por 7 a 10 dias, mas 

a dor nas articulações pode durar meses ou anos e, em certos casos, 

converter-se em uma dor crônica incapacitante para algumas pessoas. 

No Estado o primeiro registro de caso positivo importado da Febre de 

chikungunya, ocorreu em julho de 2014. No decorrer do ano foram notificados 1652 
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casos no Estado e confirmados 1431 casos. (Gráfico 24). O município de Oiapoque 

sofreu com a epidemia e concentrou o maior número de casos registrando 1541 casos 

notificados e 1406 casos confirmados. 

 A curva epidêmica da febre do chikungunya demonstra sua maior incidência 

na semana epidemiológica 39, que esta inserida no mês de setembro. Observa-se a 

permanência da epidemia por todo ano ainda que venha reduzindo no decorrer das 

semanas, isto ocorre pelo fato da população banalizar a doença deixando de procurar 

atendimento medico, gerando com isso subnotificação de casos. A queda abrupta na 

ultima semana epidemiológica esta relacionada com o retorno dos técnicos da 

vigilância epidemiológica do Estado que estavam atuando no município. 

 

Gráfico 24. Distribuição dos casos notificados de febre chikungunya, por semana 
epidemiológica. Amapá. 2014. 

 

Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP 
 

O Gráfico 25 demonstra que a faixa etária de maior incidência está 

concentrada entre 20 a 49 anos. Atingindo os indivíduos na fase produtiva, 

consequentemente levando a um maior número de absenteísmo no trabalho. 
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Gráfico 25. Distribuição dos casos notificados de febre chikungunya, por faixa etária, 
Amapá, 2014. 

 

Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP 
 

O sexo mais atingido pela febre do chikungunya foi o feminino com 57%, o 

que pode está associado aos hábitos do vetor que é em sua maioria domiciliar. 

Em 2014 dos 1652 casos notificados do agravo, a maior relevância foi para 

Oiapoque com 1541 notificados e 1406 confirmados. As demais notificações foram de 

Macapá com 99 notificados e 26 confirmados, Porto Grande com 2 notificados e 2 

confirmados e Santana com 2 notificados e um confirmado, Calçoene apesar das 8 

notificados nenhum foi confirmado. Os municípios de Oiapoque e Macapá 

apresentaram casos autóctones, 1386 e 9, respectivamente. 

 

Malária 

 

Avaliando o número de casos de malária por município provável de infecção 

(autoctonia) no Estado, é possível observar que Oiapoque, Pracuúba, Itaubal, Serra 

do Navio, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Ferreira Gomes e Santana 

apresentaram redução de casos no período de 2009 a 2013 (Tabela 26). 

Associa-se esse resultado às ações de controle desempenhadas pelos 

municípios e pelo Estado e à intensificação das supervisões e capacitações dos 

técnicos do Estado nos municípios, principalmente naqueles considerados prioritários 

para o controle da malária 
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Tabela 26. Número de casos positivos de malária por município provável de infecção 
no Amapá (casos autóctones), anos de 2009 a 2013.  

 
Regiões de saúde Municípios 2009 2010 2011 2012 2013 

NORTE 

Oiapoque 3.637 4.173 4.469 2.517 1.327 
Calçoene 1.526 1.079 1.158 1.331 2.343 
Amapá 27 13 30 22 39 
Pracuúba 30 09 56 29 26 
Tartarugalzinho 490 299 367 548 841 

CENTRAL 

Macapá 866 1.120 1.634 1.475 2.591 
Cutias 08 07 57 60 25 
Itaubal 11 06 16 09 08 
Serra do Navio 531 489 899 506 434 
Pedra B. do Amapari 850 714 1.409 1.088 778 
Porto Grande 2.035 2.154 2.522 1.641 584 
Ferreira Gomes 323 271 267 443 256 

SUDOESTE 

Santana 1.429 1.110 1.752 689 1.125 
Mazagão 782 840 1.962 2.342 2.807 
Laranjal do Jari 138 177 484 308 295 
Vitória do Jari 07 20 17 40 25 

ESTADO 12.690 12.481 17.099 13.048 13.504 
Fonte:  SIVEP-Malária/CVS/SESA/AP. 

 

Apesar da redução de casos positivos de malária em alguns municípios, 

quando realizada uma análise nos dados gerais do Estado, no comparativo 

2009/2013, verificou-se que ocorreu incremento de 6,4%. No ano de 2011, observou-

se um grande aumento, quando o Estado esteve em surto de malária (Gráfico 26). 
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Gráfico 26. Número de casos autóctones de malária no Estado do Amapá, 2009 a 
2013.  

 

 

Fonte:  SIVEP-malária/CVS/SESA/AP. 
De acordo com o SIVEP-malária, os municípios de Mazagão, Macapá 

Calçoene e Oiapoque foram os que apresentaram maior número de casos positivos 

de malária no ano de 2013. (Gráfico 27). 

 
 Gráfico 27. Número de casos autóctones de malária p or município, Amapá, 2013. 

 
Fonte:  SIVEP-Malária/CVS/SESA/AP. 
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Este fato ocorreu por conta das áreas propícias que possuem e das pessoas 

expostas, uma vez que Macapá e Mazagão apresentam grande fluxo migratório de 

pessoas contaminadas e consequentemente transmitem o protozoário ao vetor, 

iniciando a transmissão autóctone.   Calçoene possui inúmeras áreas de garimpos 

(áreas especiais), Oiapoque é município de fronteira com um país, a Guiana Francesa, 

que é classificado em alto risco para transmissão de malária. 

 

Malária Causada por Plasmodium Falciparum 

 

Com relação à malária causada por P. falciparum, no comparativo 2009/2013, 

ocorreu uma pequena elevação, passando de 13,2% (2009) a 15,7% (2013), (Gráfico 

28). 

Embora em 2013 tenha apresentado este panorama, o Estado do Amapá 

fechou este ano em baixo risco de malária causada por P. falciparum, estando 

abaixo da média da Amazônia no período, que era de 20%. 

 

Gráfico 28. Percentual de casos de malária, por local provável de infecção, causados 
por P. falciparum, Amapá, 2009 a 2013. 

 

Fonte: SIVEP-malária/CVS/SESA/AP . 
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Incidência Parasitária Anual (IPA) 

 

No tocante à Incidência Parasitária Anual de malária (indicador pelo qual se 

calcula quantas pessoas adoeceram por malária em um grupo de 1.000 habitantes e 

pelo qual se identifica a classificação de risco), os municípios de Oiapoque, Amapá, 

Pracuúba, Itaubal, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Ferreira 

Gomes e Santana obtiveram redução ao longo do período de 2009 a 2013 (Tabela 27). 

Ressalta-se o município de Porto Grande, que passou de alto risco em 2009 

(IPA=136,1) para médio risco em 2013 (IPA=30,9). 

Quanto ao IPA do Estado, o comparativo 2009/2013 demostrou redução de 1,9 

casos/1000 habitantes, sendo classificado em médio risco de transmissão de malária. 

Internações Por Malária 

Classificação de risco: 

IPA: 0,1 a 9,9 � baixo risco 

IPA: 10,0 a 49,9 � médio risco 

IPA ≥ 50,0 � alto risco 

 

 

Tabela 27. Incidência Parasitária Anual (IPA) de malária por local provável de 
infecção, Amapá, 2009 a 2013.  

Municípios por região 2009 2010 2011 2012 2013 

NORTE 

Amapá 3,5 1,6 3,7 2,7 2,7 
Calçoene 164,2 120,4 126,2 142,5 237,6 
Oiapoque 173,5 204,3 211,9 116,2 56,8 
Pracuúba 8,2 2,4 14,3 7,2 6,1 
Tartarugalzinho 35,6 24,0 28,3 40,9 58,8 

CENTRAL 

Cutias 1,7 1,5 11,9 12,2 4,8 
Ferreira Gomes 59,0 47,0 44,7 72,1 39,1 
Itaubal 3,0 1,4 3,7 2,0 1,7 
Macapá 2,4 2,8 4,0 3,5 5,7 
Pedra B. do Amapari 103,9 66,3 124,8 92,3 60,4 
Porto Grande 136,1 128,0 146,2 93,4 30,9 
Serra do Navio 133,4 110,9 201,4 111,3 91,2 

SUDOESTE 

Laranjal do Jari 3,4 4,4 11,9 7,4 6,6 
Mazagão 53,4 49,3 112,6 131,6 149,6 
Santana 14,7 11,0 17,0 6,6 10,2 
Vitória do Jari 0,6 1,6 1,3 3,1 1,8 

ESTADO 20,3 18,7 25,0 18,7 18,4 
Fonte:  SIVEP-malária/CVS/SESA/AP. 

 



 

87 
 

O comparativo 2009/2013 demonstra que a morbidade de malária 

(internações) reduziu aproximadamente 32% no Estado do Amapá, passando de 

247 (em 2009) para 166 internações no total (em 2013), (Tabela 28). 

 
 
 
 
Tabela 28 . Internações por malária, Estado do Amapá, 2009 a 2013. 

Municípios por região 2009 2010 2011 2012 2013 

NORTE 

Amapá 0 0 0 0 04 
Calçoene 35 14 15 05 20 
Oiapoque 41 38 10 11 10 
Pracuúba 0 0 0 0 0 
Tartarugalzinho 0 0 0 0 0 

CENTRAL 

Cutias 0 0 0 0 0 
Ferreira Gomes 0 0 0 0 0 
Itaubal 0 0 0 0 0 
Macapá 91 87 132 127 91 
Pedra B. do Amapari 0 0 0 0 0 
Porto Grande 09 12 44 10 19 
Serra do Navio 0 0 0 0 0 

SUDOESTE 

Laranjal do Jari 53 23 35 48  
Mazagão 0 0 0 0 0 
Santana 18 07 10 10 11 
Vitória do Jari 0 0 0 0 

 
ESTADO 247 181 246 211 166 
Fonte:  SIVEP-malária/CVS/SESA/AP 
 

Intervalo entre início dos sintomas e tratamento 

 

Para que seja garantida, através da extensa rede de notificação, diagnóstico e 

tratamento, a rápida interrupção da cadeia de transmissão da malária, o Ministério da 

Saúde estabeleceu uma meta de que, no mínimo, 70% dos casos positivos notificados 

devem ser tratados em até 48 horas do início dos sintomas. 

No Estado do Amapá, este indicador não vem sendo atingido ao longo do 

tempo, fato que pode ser observado no (Gráfico 29), que mostra que no período de 

2009 a 2013 o Estado esteve abaixo do parâmetro preconizado. 
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Gráfico 29. Intervalo entre início dos sintomas e tratamento da malária no Estado do 
Amapá, 2009 a 2013. 

 

Fonte: SIVEP-Malária/CVS/SESA/AP 
 

A diminuição do percentual de casos tratados em até 48 horas do início dos 

primeiros sintomas ao longo desses anos foi um dos motivos que contribuíram  

para o  cenário de incremento de malária no Estado do Amapá, no comparativo 

2009/2013. Daí a importância deste indicador ser incluído nas metas Estaduais e 

Municipais para que seja mais constante a busca pelo alcance dessa meta. 

A redução ou aumento no número de casos de malária está diretamente 

relacionado à rede de notificação e diagnóstico deste agravo nos municípios, bem 

como à realização de ações de controle vetorial. 

No Amapá, todos os municípios têm dificuldades para manter em sua rotina a 

realização das ações, pois esbarram em apoio logístico, falta de recursos, etc. 

Entretanto, é atividade contínua do Programa Estadual de Controle da Malária 

(PECM/DVSA/CVS/SESA), a realização de capacitações, supervisões e orientações 

às Coordenações Municipais de Endemias, a fim de que em cada ano objetive-se a 

redução dos casos de malária. 

Atualmente, existem aproximadamente 120 Unidades Notificantes de malária 

ativas no Amapá, distribuídas nos 16 municípios, as quais tem o objetivo de realizar a 
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objetivando atingir cada vez mais o que é preconizado pelo Ministério da Saúde: 

“Diagnóstico precoce e Tratamento imediato e adequado”. Visando, com isso, quebrar 

a cadeia de transmissão da doença. 

 

Acidentes por Animais Peçonhentos 

 
Os acidentes por animais peçonhentos representam sério problema de saúde 

pública nos países tropicais, pela frequência com que ocorrem e pela morbimortalidade 

que ocasionam. Estes acompanham certa sazonalidade ou mesmo o aumento no 

volume das águas em determinados pontos conduzem as serpentes principalmente à 

áreas mais secas, cabendo lembrar que no período das chuvas concentrados nos 

meses de janeiro a junho a atividade agrícola aumenta e expõe o trabalhador rural aos 

referidos acidentes afetando o sexo masculino em 81% dos acidentes, além da 

exposição relacionada diretamente a caça, pesca. 

A maior parte dos acidentes por animais peçonhentos são causados por 

serpentes, no Amapá, de 2009 a 2013 o gênero Bothrops (jararacas), representa 88% 

das espécies envolvidas, seguido pelo gênero Lachesis (surucucus) com10%. 

Apesar dos gêneros Crotalus (cascavéis) e Micrurus (Familia Elapidae “corais 

Verdadeiras”) apresentarem baixa incidência, 1,20% e 0,37% respectivamente. 

Dos outros animais inoculadores de suas peçonhas listam os escorpiões com 

aproximadamente 24%, as lagartas, abelhas e outros com menor relevância, apesar 

de baixíssima incidência os acidentes por lagartas, em especial Lonomia oblícua, 

oferecem elevado grau de complicações e mortalidade mais alta que serpentes. 

Macapá, Santana e Porto Grande absorvem 70% dos atendidos. Desperta 

atenção o município de Cutias cujo atendimento é relevante em relação à população. 

(Gráfico 30). 
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Gráfico 30. Acidentes por animais peçonhentos segundo município de notificação, 
Amapá, 2009 a 2013. 

 

Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP 
 

Dos 2718 pacientes atendidos no período de 2009 a 2013, 22% desses são 

oriundos das ilhas paraenses vizinhas, sobrecarregando a rede local, pois há maior 

facilidade de acesso aos pacientes, atendendo mais rapidamente ao socorro destes 

acidentados. (Gráfico 31). 

Gráfico 31. Acidentes por animais peçonhentos segundo unidade federativa de 
ocorrência do acidente; Amapá, 2009 a 2013. 

 

Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP 
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Apesar de longas horas do local da ocorrência até o serviço médico 

especializado, 72% dos pacientes conseguem chegar à unidade de saúde antes das 6 

horas restando situações mais complicadas de tempo e percurso em 28%. (Gráfico 

32). 

 

Gráfico 32. Acidentes por animais peçonhentos segundo tempo decorrido entre 
acidente e o atendimento, Amapá, 2009 a 2013. 

 

Fonte:  SINAN/CVS/SESA/AP. 
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Gráfico 33. Acidentes por animais peçonhentos segundo local da picada, Amapá, 
2009 a 2013. 

 

Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP 

 

Raiva Humana 

 

A raiva é uma doença praticamente fatal (99,9%) que atinge o Sistema 

Nervoso Central (SNC) de todos os animais de sangue quente. É causada pelo vírus 

da família Rhabdovirdae, gênero Lyssavirus (TORDO, 1996).  

No Estado do Amapá, o último registro de Raiva Humana foi em 1991, no 

município de Tartarugalzinho.  
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da mordedura e dos sintomas ou comportamento que algumas espécies como cão e 
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encaminhou a Unidade de Saúde. 

O Amapá dispõe de atendimento para mordedura de animais em todos os 

municípios. Macapá, Santana e Oiapoque possuem efetivamente este serviço, a 

capital concentra 89% das notificações, os demais oscilam muito a notificação e não 

as tem como rotina na alimentação de dados, pela ausência do serviço, evidenciando 

grande fragilidade nas atividades de controle de zoonoses nos municípios. A Vacina 

Antirrábica está disponível nas salas de imunização. 
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Os maiores registros destes acidentes ocorrem por cães e gatos e 

correspondem a 96% das agressões, porém apesar dos elevados números das 

mordeduras dessas espécies, é possível imunizá-los através da vacina antirrábica 

animal conferindo assim certa segurança a população; por outro lado as mordeduras 

por animais silvestres como primatas não humanos (macacos) e morcegos oferecem 

alto risco de transmissão de raiva e elevada subnotificação, principalmente nos 

municípios de Mazagão e Macapá (Distrito de Bailique). As demais espécies apesar do 

risco relativo estão dentro do esperado. Tabela 29 

 

Tabela 29. Número de casos por espécie animal agressora, Amapá, 2009 a 2013. 

Espécie animal agressora 2009 2010 2011 2012 2013 

Canina 1417 1346 1510 1789 1757 

Felina 142 148 203 223 259 

Quiróptera (morcego) 12 6 2 6 15 

Primata (macaco) 23 25 30 10 13 

Herbívoro Doméstico 4 0 5 1 2 

Outra 28 38 20 21 47 

Ign/Branco 0 0 2 1 1 

Total 1626 1563 1772 2051 2094 
Fonte:  SINAN/CVS/SESA/AP. 

 

A maior ocorrência das mordeduras (59,4%) está na faixa etária de 10 a 

49 anos, grupo de estudantes e da população economicamente ativa. Tabela 30. 

 

Tabela 30. Frequência por ano da notificação segundo faixa etária, Amapá, 2009 a 
2013. 

Faixa Etária  2009 2010 2011 2012 2013 

0 a 9 373 387 457 538 490 

10 a 19 309 342 420 459 454 

20 a 49 684 596 630 738 772 

50 e + 260 233 263 316 378 

Total 1626 1558 1770 2051 2094 
Fonte:  SINAN/CVS/SESA/AP. 

 

No período de 2009 a 2013, chama atenção as 43 notificações onde houvera a 

dispensa da vacina, isto remete as indicações aos seus 95,5% de uso de vacinas 

mostrando um consumo alto e desnecessário, pois o estado não tem registro de casos 

de raiva em áreas urbanas cujo transmissor seja cão ou gato. Tabela 31. 
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Tabela 31. Frequência por ano da notificação segundo tratamento indicado, Amapá 
2009 a 2013. 

Tratamento indicado 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Pré-exposição 377 39 32 26 33 507 

Dispensa de tratamento 4 4 4 1 30 43 

Observação animal (cão ou gato) 136 180 228 285 356 1185 

Observação + vacina 609 811 892 989 979 4280 

Vacina 172 225 235 426 403 1461 

Soro + vacina 84 239 272 237 258 1090 

Esquema de Reexposição 0 0 0 1 0 1 

Ign/Branco 244 65 109 86 35 539 

Total 1626 1563 1772 2051 2094 9106 
Fonte:  SINAN/CVS/SESA/AP. 

 

Há necessidade de descentralização urgente nos serviços de atenção a 

pessoas exposto a mordeduras de animais somada a melhoria nas notificações para 

evitar problemas relacionados a altas taxas de abandono de tratamento; dificuldade na 

utilização dos serviços disponíveis às pessoas expostas ao risco da raiva; conduta 

inadequada de pacientes e do animal agressor; falta de integração entre setores 

afins da saúde; carência de profissionais capacitados; dificuldade no envio de amostra 

para laboratório; deficiência em educação para a saúde da população levando-os ao 

desconhecimento de medidas primárias de profilaxia da doença; hábitos inadequados 

da população com referência aos ferimentos provocados pelos animais. 

Leptospirose 

 

A leptospirose é uma zoonose causada por Leptospiras, transmitidas pelo 

contato com urina de animais infectados ou água e lama contaminadas pela bactéria.   

Animais sinantrópicos, domésticos e selvagens servem como reservatório para a 

persistência de focos de infecção.   

No meio urbano os principais reservatórios são os roedores; outros 

reservatórios são os suínos, bovinos, equinos, ovinos e cães. No Estado a incidência 

acumulada de casos de Leptospirose por 100.000 habitantes na série histórica de 

2008 a 2013, oscilou entre 10,98 a 26,18. Sendo que o ano de 2008 foi o ano com 
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maior incidência acumulada com 26,18 casos por 100.000 habitantes e o ano de 

2013 com a menor, 10,98 casos por 100.000 habitantes. (Gráfico 34) 

 

Gráfico 34. Incidência acumulada de leptospirose por 100.000 habitantes, Estado do 
Amapá, 2008 a 2013. 

 
Fonte : SINAN/CVS/SESA/AP. 
 

Podemos observar que a maior incidência de casos na série histórica de 

2008 a 2013 ocorreu nos meses de fevereiro a junho, oscilando entre 1,9 g a 

2,7 casos por 100.000 habitantes neste período.  A distribuição dos casos confirmados 

de leptospirose durante o ano mostra a sazonalidade da doença, associada à estação 

chuvosa. Gráfico 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,18
25,10

17,08

23,83

19,01

10,98

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

26,00

28,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013



 

96 
 

 

Gráfico 35. Incidência mensal de casos de leptospirose/100.000 habitantes, Estado do 
Amapá, 2008 a 2013. 

Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP 

Pode-se observar que o ano com maior percentual de óbitos entre os casos 

confirmados de leptospirose foi o ano de 2012 com 5,97% óbitos entre os casos 

confirmados, seguido do ano de 2009 com 3,53%. Nos anos de 2007, 2008 e 2013 

não houve óbitos entre os casos confirmados de leptospirose, Gráfico 36. 

 

Gráfico 36. Relação entre casos confirmados e óbitos por leptospirose no Estado do 
Amapá, 2007 a 2013. 

 

 
Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP 
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Febre Amarela (FA) 

 

É uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, causada pelo vírus 

Flavivirus, transmitida por vetores urbanos (Aedes aegypti) e silvestres (Haemagogus 

e Sabethes). Apresenta dois ciclos distintos, silvestre e urbano. O período de 

incubação varia em média de 3 a 6 dias. O quadro clínico da doença se caracteriza 

por manifestação de insuficiência hepática e renal tendo em geral apresentação 

bifásica, com um período inicial prodrômico (infecção) e um toxêmico, que surge após 

uma aparente remissão e, em muitos casos, evolui para óbito em aproximadamente 

uma semana. 

No estado do Amapá entre os anos de 2009 a 2013 foram notificados 10 

casos, sendo: em Macapá, 06 em 2009 e 01 nos anos de 2010, 2011 e 2012 

respectivamente. No ano de 2013, Santana notificou 01 caso. Dos 10 casos 

notificados apenas 01(um) caso foi confirmado de Febre Amarela Silvestre no ano de 

2010, não autóctone, sendo de indivíduo proveniente do estado do Pará. 
 

A meta de cobertura vacinal para o Estado, de acordo com o MS é de 

100%, pelo fato de estarmos inseridos em uma região de risco, apesar de não termos 

casos autóctones confirmados. 

Nenhum município do estado alcançou a meta do MS, no período de 2009 a 

2013 observa-se que uma oscilação nos anos de estudo, variando entre 82,57 e 

88,54%, destaca-se o ano de 2009 com maior cobertura e 2011 a menor. É 

observada uma tendência de declínio no período, Gráfico 37. 

Faz-se necessário a intensificação das atividades do programa de imunização 

em nível local, com vistas à ampliação da cobertura vacinal nos municípios 

evitando assim o risco associado à baixa cobertura em uma região de risco 

aumentado à transmissão da FA. 
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Gráfico 37. Percentual de cobertura vacinal da febre amarela – Amapá, 2007 a 2013.  

 
Fonte: SIS/PNI/MS/BRASIL. 

 

Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) 

 

A leishmaniose tegumentar americana – LTA é uma doença infecciosa, não 

contagiosa, causada por um protozoário do gênero Leishmania, de transmissão 

vetorial, que acomete a pele e as mucosas. A doença é primariamente uma infecção 

zoonótica. Os vetores são flebotomíneos (mosquitos) do gênero Lutzomya. A 

transmissão ocorre pela picada dos insetos (vetores). Durante os anos de 2009 a 

2013, observam-se diferenças significativas quanto à incidência da LTA, entre as 

regiões do Estado, e ainda, entre os municípios de cada região. De 2009 a 2013, 

observa-se que a maior taxa de incidência no Estado ocorreu em Serra do Navio, 

seguida por Calçoene, Oiapoque e Pedra B. do Amapari. (Tabela 32) 
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Tabela 32. Taxa de incidência de leishmaniose tegumentar americana (por 100 mil 
habitantes), por município de residência, Estado do Amapá, 2009 a 2013. 

Regiões de 
saúde  

Municípios  2009 2010 2011 2012 2013 

 
 

NORTE 

Amapá 51,3 74,4 36,9 146,1 176,8 

Calçoene 731,5 288,9 479,6 856,3 357,4 

Oiapoque 591,4 638,7 493,0 577,1 400,2 

Pracuúba 82,0 131,8 102,3 74,6 70,1 

Tartarugalzinh
o 

116,2 230,8 277,3 246,5 293,9 

 
 
 
CENTRAL 

Cutias - - - - - 

Ferreira 
Gomes 

36,5 34,5 50,2 162,8 199,2 

Itaubal - - - - 21,2 

Macapá 7,6 4,0 3,7 7,9 11,4 

Pedra B. do 
Amapari 

379,0 445,6 504,8 678,3 654,8 

Porto Grande 254,1 357,0 266,6 356,3 652,1 

Serra do Navio 527,6 1164,4 1276,9 2178,2 1995,4 

 
SUDOESTE 
 

Laranjal do 
Jari 

346,9 222,8 262,1 189,6 303,4 

Mazagão 122,8 17,6 160,7 207,9 298,8 

Santana 9,3 9,9 4,9 17,2 32,1 

Vitória do Jari 52,1 24,1 62,9 107,6 80,2 

ESTADO 3308,3 3644,5 3981,9 5806,4 5547,0 
FONTE: SINAN/DE/CVS/SESA/AP. 

 

Doença de Chagas Aguda (DCA) 

 

A doença de Chagas é uma antropozoonose causada pelo Trypanosoma 

cruzi (T.cruzi), protozoário flagelado que pode causar doença aguda ou crônica, sua 

transmissibilidade está associada ao vetor, agente e reservatório, além de fatores 

socioeconômicos e culturais. 

Em relação à ocorrência de DCA no Estado, de 2009 a 2013 foram 

confirmados 75 casos da doença, Tabela 33, todos notificados nos municípios de 

Macapá e Santana. 

Tabela 33. Casos confirmados de DCA por município de notificação, Amapá, 2009 a 
2013.   

Município de notificação  2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Macapá 16 9 14 22 4 65 

Santana 0 0 2 1 7 10 

ESTADO 16 9 16 23 11 75 

FONTE: SINAN/CVS/SESA/AP.  
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Dos confirmados 90,7% foram identificados com provável transmissão por via 

oral, através casos de alimentos contaminados com fezes de triatomíneos, o que 

demonstra um desafio no controle da doença, levando em consideração atividades 

culturais alimentares da população amapaense, a exemplo do açaí, requerendo a 

intensificação de ações de vigilância e de promoção em saúde. Tabela 34. 

Tabela 34. Casos confirmados de DCA de acordo com o modo provável de infecção, 
Amapá, 2009 a 2013.   

Município de notificação  Oral  Transfusional  Vetorial  Ign/branco  Total  

 Macapá 59 2 3 1 65 

 Santana 9 0 0 1 10 

ESTADO 68 2 3 2 75 

FONTE: SINAN/CVS/SESA/AP. 

 

Meningite 

Meningite (MGT) é uma infecção das membranas (meninges) que recobrem o 

cérebro e a medula espinhal. É causada por vários agentes infecciosos como: 

bactérias, vírus, fungos, dentre outros, e agentes não infecciosos (traumatismo).  O 

principal reservatório é o homem. (BRASIL, 2011).  

Pode-se observar que o ano com maior número de casos confirmados dentre 

os notificados de meningite no Estado foi o ano de 2010 (34,9%). Gráfico 38. 
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Gráfico 38. Número de casos notificados e confirmados de meningite - Amapá, 2009  
a 2013. 

 

Fonte:  SINAN/CVS/SESA/AP. 
 

Com relação à faixa etária acometida, de 2009 a 2013, podemos observar que 

as crianças (0 a 9 anos) perfazem total de 57,2%, sendo que dentre estas, as menores 

de 01 ano (33,0%), são os mais atingidos. Gráfico 39. 

 

Gráfico 39. Percentual por faixa etária de casos confirmados de meningite, Estado do 
Amapá, 2009 a 2013. 

 
Fonte:  SINAN/CVS/SESA/AP. 
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No Amapá, no período de 2009 a 2013, a Meningite meningocócica (MM) 

representou 13,23% dos casos confirmados laboratorialmente de meningite, todavia a 

Meningite não especificada (MNE) atingiu o percentual 48,4%. 

Com relação aos municípios de residência, Macapá, Santana e 

Tartarugalzinho registraram os maiores número de casos. 

 

Coqueluche 

 

A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, transmissível, de distribuição 

universal. Compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) 

e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. Ocorre sob as formas endêmica e 

epidêmica. Em lactentes, pode resultar em número elevado de complicações e até em 

morte (BRASIL, 2011). 

O grupo de menores de um ano concentra quase 50% do total de casos e 

apresenta o maior coeficiente de incidência. Isto se deve, provavelmente, à gravidade 

do quadro clínico nesta faixa etária, o que, por sua vez, leva à maior procura dos 

serviços de saúde e maior número de casos diagnosticados. A letalidade da doença é 

também mais elevada no grupo de crianças menores de um ano, particularmente 

naquelas com menos de seis meses de idade, que concentram quase todos os óbitos 

por coqueluche (BRASIL, 2011). 

No Amapá no período de 2009 a 2013, pode-se observar que em 2009 

contribuiu com 33,3% dos casos confirmados laboratorialmente de coqueluche, 

seguido do ano de 2013 com 20,5%. Tabela 35. 

 

Tabela 35. Casos notificados e confirmados de coqueluche - Amapá, 2009 a 2013. 

Casos Coqueluche  2009 2010 2011 2012 2013 

Notificados 252 33 54 90 234 

Confirmados 84 5 1 12 48 

Fonte: SINAN/CVS/SESA/AP 

Com relação à faixa etária entre os casos de coqueluche no Amapá (2009 a 

2013) podemos observar que a faixa etária <1 ano contribuiu com 32,7% dos casos, 

seguida da faixa etária de 1 a 4 anos com 34,0%. Gráfico 40. 
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Gráfico 40. Percentual por faixa etária entre os casos confirmados de coqueluche no 
Estado do Amapá, 2009 a 2013. 

 
FONTE: SINAN/CVS/SESA/AP. 

 

Febre Tifóide 
 

No período de 2009 a 2013, foram notificados 364 casos de febre tifóide no 

Amapá. (Gráfico 41). A estimativa de incidência na população nesse período variou de 

1,04 a 40,27/100.000 habitantes. O ano de 2011 obteve as maiores estimativas de na 

população em geral. 

 

Gráfico 41. Coeficiente de incidência de febre tifóide, Amapá de 2009 a 2013. 
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FONTE: SINAN/CVS/SESA/AP. 
 

 

Rotavírus 

No período de 2009 a 2013, foram notificados 420 casos de rotavírus no 

Amapá, sendo que, a maior incidência de casos confirmados foi no ano de 2012 com 

117 casos na população nesse período. Gráfico 42. 

Gráfico 42. Número de casos de rotavírus notificados e confirmados nos anos de 2009 
a 2013. 

 
FONTE: SINAN/CVS/SESA/AP. 
 

A cobertura vacinal contra rotavírus variou no período de estudo, oscilando 

entre 63,16% e 78,41%, sendo que o ano de maior cobertura foi o ano de 2009 e o 

ano com menor cobertura o ano de 2007, sendo observada uma tendência estável 

no período, no entanto sempre abaixo da meta estabelecida pelo MS-BRASIL que é 

de 90%, Gráfico 43. 

  

Gráfico 43. Cobertura da vacina contra rotavírus no Estado do Amapá, 2007 a 2013. 
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Fonte:  SIS/PNI/MS/BRASIL 

Doenças Diarreicas Agudas (DDA) 

 
No período de 2009 a 2013, foram notificados 123.996 casos de DDA no 

Estado. A estimativa de incidência na população nesse período variou de 40,80 a 

34,16/1.000 habitantes. O ano de 2008 obteve as maiores estimativas de incidência na 

população. Gráfico 44. 

 

Gráfico 44. Incidência de casos de DDA por 1.000 habitantes, Amapá, 2009 a 2013. 

FONTE: SIVEP/MDDA/CVS/SESA/AP. 
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faixa etária, o Gráfico 45, destaca- se que no período de avaliação não ocorreram 

casos confirmados de PFA no Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45. Percentual de casos esperados, notificados e taxa de notificação de PFA 
por 100.000 hab.< 15 anos, Amapá, 2009 a 2013. 

Fonte:  SINAN/DE/CVS/SESA/AP. 
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O tracoma continua sendo a mais importante causa de cegueira evitável no 
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infecções repetidas pelos sorotipos oculares A, B, Ba e C de Chlamydia trachomatis. 
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49%. Em relação ao sexo foram detectados em sua maioria no sexo feminino e em 

escolas da zona rural. A maior prevalência foi encontrada no município de Santana 

com 10,3%, seguida de Itaubal com 9,6%. (Gráfico 46). A OMS assim como o MS 

considera que o Tracoma está sob controle quando a prevalência em menores de 10 

anos é menor que 5%, daí a importância da estruturação do Programa no Estado para 

dar suporte aos municípios prioritários. 

 

 

 

Gráfico 46. Taxa de prevalência de tracoma folicular em escolares por município, 
Estado do Amapá 2007. 

 

Fonte: Ficha/Busca Ativa do Inquérito Nacional de Prevalência do Tracoma. MS/BRASIL, 200 

Sarampo 

 

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, comum na 

infância. É grave, transmissível e extremamente contagiosa. 

Em 1998, o Brasil adotou a proposta de erradicação do sarampo, em conjunto 

com outros países. Dessa forma, a partir deste momento foram intensificadas as 

atividades de vigilância e investigação de casos e também a vacinação. 

No Brasil, a partir de 1997 houve declínio progressivo na incidência da doença. 
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mas em 2006 foram confirmados 40 casos. 

No Amapá nos anos de 2007 a 2013 foram notificados 24 casos suspeitos de 

sarampo, porém não foram confirmados. A incidência de casos notificados (suspeitos) 

no Estado oscilou no período de estudo, variando entre 0,15 a 0,95. Gráfico 47. Sendo 

que o ano de maior incidência foi o ano de 2007 com 0,95 casos por 100.000 

habitantes e o ano com menor incidência o ano de 2010 com 0,15 casos por 100.000 

habitantes. 

 

 

 

Gráfico 47. Incidência de casos notificados (suspeitos) de sarampo por 100.000 
habitantes notificados no Estado do Amapá, 2007 a 2013. 

 
Fonte:  SINAN/CVS/SESA/AP. 
 

Com relação à homogeneidade da cobertura vacinal do Sarampo no período 

de estudo este variou de 98,31% no ano de 2007 a 56,14% em 2013. Gráfico 48. 

 

Gráfico 48. Cobertura vacinal do sarampo em crianças com 12 meses de idade, 
Amapá, 2007 a 2013. 
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Fonte:  SINAN/CVS/SESA/AP 
Gráfico 49. Percentual de casos notificados e investigados de sarampo em até 48 
horas, Estado do Amapá, 2007 a 2013. 

.  

Fonte:  SINAN/CVS/SESA/AP. 
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No período de 2007 a 2013 foram notificados 839 casos suspeitos de rubéola 

no Estado. Somente em 2008 houve confirmação de 45 casos, sendo estes de 

Macapá (35) Santana (9) e Mazagão (1). 

Com relação à vacinação contra rubéola, a partir de 1996 a vacina tríplice 

viral passou a ser administrada em crianças com 12 meses, em substituição a anti-

sarampo monovalente e em 1998 foi iniciada a vacinação de puérperas e mulheres 

em idade fértil. 

No Estado observa-se que as coberturas vacinais da rubéola estão abaixo das 

metas BRASIL estabelecido em igual ou maior que 95%, variando entre 98,31% em 

2007 e 56,14 em 2013 na população de crianças com 12 meses de idade. (Gráfico 

50). 

 

Gráfico 50. Cobertura vacinal para a rubéola em crianças com 12 meses de idade no 
Estado do Amapá, 2007 a 2013. 

 
Fonte:  SINAN/CVS/SESA/AP. 
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Sistema de Vigilância Epidemiológica de Influenza que foi estruturado a partir da 

estratégia sentinela, a Portaria nº 183 de 30/01/2014, regulamenta o incentivo 

financeiro de custeio para implantação e manutenção das ações deste serviço. O 

Estado aderiu à vigilância de influenza no segundo semestre de 2012. 

Os objetivos principais da vigilância de influenza são: monitorar as cepas do 

vírus influenza circulantes nas regiões brasileiras, visando à adequação imunogênica 

da vacina contra influenza utilizada anualmente; identificação de novas cepas de vírus 

emergentes; detectar e oferecer resposta rápida a circulação de novos subtipos virais 

que poderiam estar relacionados à pandemia de influenza; acompanhar a tendência 

da morbimortalidade associadas ao agravo; avaliar o impacto da vacinação contra a 

doença; responder às situações inusitadas, bem como produzir e disseminar 

informações epidemiológicas. 

Para toda unidade sentinela é preconizada, a cada semana epidemiológica, a 

coleta de cinco amostras de secreção nasofaringe de indivíduos que apresentem 

Síndrome Gripal (SG). A meta é coletar pelo menos 80% das amostras nas unidades 

sentinelas, registrar o número de atendimentos por SG na unidade e faixa etária. Estes 

números são comparados ao total de atendimentos realizados na unidade (nas 

áreas de clínica médica e pediatria) nas mesmas faixas etárias por semana 

epidemiológica. 

Atualmente somente Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) funciona 

como Unidades Sentinela, as outras instituições de saúde fazem apenas Vigilância 

Universal. 

No Estado o SIVEP-GRIPE, só passou a ter vigência, a partir de 2014 e está 

em funcionamento apenas na Unidade Sentinela do HCA com a alimentação do 

agregado semanal e eventualmente atendimentos de SRAG. 

No Amapá, mais especificamente no Hospital de Emergências, foram 

registrados 500 casos suspeitos de influenza no ano de 2011; 560 em 2012 e 212 no 

ano de 2013 (Gráfico 51). Observa-se que a partir do ano de 2013 houve uma redução 

no número de casos suspeitos registrados, o que não significa obrigatoriamente uma 

queda real na incidência da doença, mas sim uma possível subnotificação de casos 

suspeitos, o que justifica a necessidade de implementar a vigilância deste agravo 

nessa unidade de saúde. 
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Gráfico 51. Agregado semanal de SG do Hospital de Emergências, por semana 
epidemiológica, Amapá, 2013. 

 
Fonte: SIVEP-GRIPE/CVS/SESA/AP. 
SE: Semana Epidemiológica; SG: Síndrome Gripal 

 
Vale ressaltar que não existem dados especificados como SG referentes 

aos anos de 2009 e 2010, tendo em vista que nesse período, as notificações de 

influenza eram de caráter pandêmico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

alimentada pelo SINAN-NET e SINAN-INFLUENZA-WEB. 

Existem 03 tipos de vírus influenza: A B e C. O vírus influenza C causa apenas 

infecções respiratórias brandas, não possui impacto na saúde pública e não está 

relacionado com epidemias. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias 

sazonais, Idosos, crianças novas, gestantes, indígenas e pessoas com alguma 

comorbidade possuem um risco maior de desenvolver complicações devido a este 

agravo.  A melhor maneira de prevenção é a vacinação anual. 

Dentre o público alvo os de maior cobertura vacinal para Influenza no Estado 

foram os trabalhadores de saúde. No ano de 2011 a meta de imunização para 

gestantes não foi atingida, devido à baixa procura dessa população provavelmente por 

medo de sequelas para o feto. Em 2014 apenas o grupo das crianças não alcançou a 

meta de vacinação de 80%, preconizada pelo MS. Gráfico 52. 

 
Gráfico 52. Cobertura vacinal por influenza, segundo grupo populacional, Estado do 
Amapá, 2011 a 2014. 
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Fonte:  SIS/PNI/MS/BRASIL 

Imunização 

 

Os imunobiológicos são considerados um dos produtos mais seguros que 

visam à proteção da saúde dos indivíduos de doenças infecciosas, com destacado 

impacto para seu controle, sendo que novos imunobiológicos estão constantemente 

em produção/aperfeiçoamento e vêm apresentando, cada vez mais, melhor aplicação 

custo- benefício. Sua importante função no controle e eliminação dessas patologias 

determina a necessidade de se estabelecer as coberturas vacinais elevadas, em 

especial na população infantil, visando assim reduzir as taxas de mortalidade infantil. 

A poliomielite é uma doença altamente infecciosa causada por um vírus capaz 

de invadir o sistema nervoso central e causar paralisia. O vírus é introduzido no 

organismo através da boca, se multiplica no intestino e a infecção pode ser inaparente 

em 99% dos casos. O quadro clínico é caracterizado por febre, mal-estar, cefaleia, 

distúrbio gastrointestinal e rigidez de nuca, acompanhado ou não de paralisia. Não há 

tratamento para a doença e a vacinação é a única forma de prevenção. A cobertura 

vacinal da Poliomielite variou no período estudado, oscilando entre 93,31% e 

126,11%, sendo a maior cobertura em 2009 e a menor, em 2013; observou-se uma 

tendência de queda no período, (Gráfico 53). O parâmetro de cobertura preconizado 

pelo MS é de ≥95% e o Estado não atingiu a meta em 2013.  

 
Gráfico 53. Cobertura Vacinal da poliomielite no Estado do Amapá, 2007 a 2013. 
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Fonte:  SIS/PNI/MS/BRASIL 

A cobertura vacinal da BCG seguiu tendência ascendente no período de 

estudo, apresentando discreto decréscimo no ano de 2012 com 105,8%, o ano com 

melhor cobertura foi o ano de 2013 com 117,07%. (Gráfico 54). 

 

 

Gráfico 54. Cobertura vacinal da BCG no Estado do Amapá, 2007 a 2013. 

Fonte:  SIS/PNI/MS/BRASIL. 
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100,57% e ano com menor cobertura o ano de 2012 com 91,55%, conforme (Gráfico 

55). 

Gráfico 55. Cobertura da vacina contra a tríplice viral (D1), Estado do Amapá, 2007a 
2013. 

 
Fonte:  SIS/PNI/MS/BRASIL. 
 

A cobertura vacinal da tetra bacteriana (DTP+Hib) para prevenir Sarampo, 

Caxumba, Rubéola e Varicela variou no período de estudo, oscilando entre 87,16% e 

104,15%, sendo que o ano de maior cobertura foi o ano de 2009 e o ano com menor 

cobertura o ano de 2012, sendo observada uma tendência estável no período, no 

entanto sempre abaixo da meta estabelecida pelo MS-BRASIL que é ≥ 95% ( Gráfico 

56). 

Gráfico 56. Cobertura vacinal da tetra bacteriana (DTP+Hib), Amapá, 2007 a 2013. 

 

Fonte:  SIS/PNI/MS/BRASIL. 
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Com relação à cobertura vacinal da DTP (Tetra/Penta) pode-se observar que a 

mesma declinou no período de 2013 à 2014, variando de 91,34 para 78,15%.(Gráfico 

57). 

Gráfico 57. Cobertura vacinal da DTP (Tetra/Penta) no Estado do Amapá, 2007 a 
2013. 

 
Fonte:  SIS/PNI/MS/BRASIL. 

 

Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE) 

 

Os Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE) buscam fortalecer a 

vigilância a nível hospitalar e local no Estado do Amapá, seguindo recomendações 

da Lei 8.080/90 e Portarias nº 1.378/GM/MS/2013; 183/MS/2014 e 48/GM/2015 que 

regulamentam e direcionam incentivo financeiro de custeio para implantação e 

manutenção destes núcleos. 

Buscando fortalecer o cenário das ações e serviços públicos estratégicos de 

vigilância em saúde, como forma de incrementar a detecção dessas doenças, o 

Estado do Amapá ampliou sua rede de vigilância para assistência hospitalar através 

da criação de uma rede de núcleos de vigilância epidemiológica, visando atender 

as Portarias Ministeriais 2.325/2003; 

2.2529/2004; 2.254/2010; 183/2014; 1.271/2014 e 48/2015 que visa 

fortalecer as ações de vigilância para promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Atualmente, no município de Macapá encontra-se em funcionamento três 

NHE, sendo instalados no Hospital da Criança e Adolescente - HCA (2007); Hospital 

de Emergência - HE (2013) e Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima - HCAL (2014), 

além de estarem em processo de expansão para outras localidades. Vale lembrar que 
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esta descentralização irá fortalecer a integração da rede hospitalar com a vigilância em 

saúde, isso permitirá agilidade nas respostas a surto e controle de doenças e agravos 

no Estado. (Gráfico 58) 

 

Gráfico 58. Número de doenças e agravos de notificação HCA/HE e HCAL, 2007, 
2013 e 2014. 

 
Fonte:  SINAN/CVS/SESA 

 

 

 

 

 

Ao longo dos anos vem percebe-se que a qualidade e o número das 

notificações vêm aumentando, dentro das instituições de saúde. (Gráfico 59). No 

Quadro 06 estão as doenças e agravos já notificados pelos NHE desde sua 

implantação. 

 

Gráfico 59. Número de notificações registradas segundo Núcleo Hospitalar de 
Epidemiologia, Amapá 2007 a 2014. 
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Fonte:  SINAN/CVS/SESA 

 

Quadro 6.  Relação de doenças e agravos notificados pelos núcleos hospitalares, 2007 
a 2014. 

Doenças e agravos notificados  

1 - Acidente por animais peçonhentos 12 - Leishmaniose Visceral 
2 - Atendimentos Antirrábicos 13 – Leptospirose 
3 – AIDS 14 – Meningite 
4 – Coqueluche 15 - Sífilis Congênita 
5 – Dengue 16 - Sífilis em Gestante 
6 - Doenças de Chagas Aguda 17 - Paralisia Flácida Aguda/Poliomielite 
7 - Doenças Exantemáticas 18 - Tétano Acidental 
8 - Febre de Chikungunya 19 – Tuberculose 
9 - Febre Tifóide 20 – Varicela 
10 - Hepatites Virais 21 - Violência doméstica, sexual e/ou outras. 
11 - Intoxicações Exógenas  
Fonte : Núcleos Hospitalares de Epidemiologia/CVS 

 

Este aumento se deve a presença, ainda tímida dos NHE e sensibilização de 

profissionais das diversas áreas dos serviços de saúde quanto à importância das 

notificações. Os núcleos já elaboram boletins, a fim de informar e manter atualizado 

os profissionais sobre o perfil epidemiológico das instituições. 

Há necessidade ainda de intensificar as ações em parceria com a Comissão 

de Controle de Infecção Hospitalar e, quando existente no hospital, Comissão de 

Análise de Óbito, Farmacovigilância e Hemovigilância; monitorar, avaliar e divulgar o 

perfil de morbi- mortalidade hospitalar. 
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Acidente de Trabalho é definido no Art. 19 da Lei nº. 8.213/91, como: “o 

acidente que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício 

do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação 

funcional, permanente ou temporária, que cause a morte, a perda ou a redução da 

capacidade para o trabalho”. 

Os incisos do Art. 20 da Lei nº 8.213/91 conceitua: 

Doença profissional : produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho 

peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 

Doença do trabalho : adquirida ou desencadeada em função de condições 

especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. 

Dentro da Vigilância em Saúde do Trabalhador, tem-se a rede sentinela, onde 

são unidades de saúde que notificam e investigam os agravos relacionados à saúde 

do trabalhador. 

Rede Sentinela 

 

A rede de unidades sentinelas faz parte dos dispositivos da Rede Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador – RENAST para a realização diagnóstica e 

notificação de agravos à saúde relacionados ao trabalho. Também faz parte de suas 

competências, a realização, identificação de casos e investigações epidemiológicas. 

É composta pelos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador; hospitais 

de referência para o atendimento de urgência e emergência e ou atenção de média e 

alta complexidade, credenciados como sentinela; e Serviços de atenção básica e de 

média complexidade credenciados como sentinelas, por critérios a serem definidos em 

instrumento próprio. 

As unidades sentinelas realizam a notificação no SINAN, além de fortalecer a 

capacidade de diagnósticos precoces, as informações geradas pela estratégia devem 

subsidiar o planejamento e avaliação de ações na RENAST. 

No período de 2009 a 2013, foram implantadas vinte e três unidades 

sentinelas, com a sensibilização dos gestores municipais, treinamento de recursos 

humanos, disponibilização de equipamentos de informática com a devida instalação do 

SINAN-NET, para que as notificações com acidentes de trabalho e acidentes com 

exposição a material biológico fossem registradas. 
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Cinco municípios estiveram silenciosos no Estado (Tabela 36), de 2009 a 

2013, em relação aos acidentes de trabalho e quatro mantiveram anualmente os 

registros. Contudo, houve um aumento dos registros das notificações, pela instalação 

de novos postos de trabalho no Estado, como por exemplo, a construção civil, 

hidrelétricas, além da sensibilização dos trabalhadores e agentes sentinelas para a 

importância desses registros. 

 

Tabela 36. Número de notificações em agravos à saúde do trabalhador, Estado do 
Amapá, 2009 a 2013. 

Regiões de saúde  Municípios 2009 2010 2011 2012 2013 

  
  
NORTE 
  
  

Amapá 0 0 0 8 2 

Calçoene 0 0 0 10 0 

Oiapoque 0 0 0 0 0 

Pracuúba 0 0 0 0 0 

Tartarugalzinho 0 0 0 0 0 

  
  
  
CENTRAL 
  
  
  

Cutias 0 0 0 0 0 

Ferreira Gomes 0 0 0 0 11 

Itaubal 2 4 4 4 1 

Macapá 593 461 378 732 644 

Pedra B. do Amapari 4 0 6 10 0 

Porto Grande 0 0 41 17 55 

Serra do Navio 1 0 0 0 0 

SUDOESTE 

Laranjal do Jari 0 0 0 183 303 

Mazagão 1 1 4 5 4 

Santana 190 179 117 185 252 

Vitória do Jari 0 0 0 0 0 

ESTADO 791 645 550 1.154 1.272 
Fonte : SINAN/CEREST/SESA/AP. 

 

No período não houve registro de Doenças Ocupacionais porque a 

notificação da doença ocorre após fechamento do diagnóstico e estabelecimento 

de nexo causal. 

Segundo Portaria 1708/13 que regulamenta o Programa de Qualificação das 

Ações de Vigilância em Saúde - PQAVS um dos compromissos para o programa é 

cumprir a meta de “preencher o campo ocupação em pelo menos 90% das 

notificações de agravos e doenças relacionadas ao trabalho”. O cumprimento desta 
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meta gera recurso adicional de até 100% do Piso Fixo de Vigilância em Saúde 

(PFVS). 

Com relação à ocupação das vítimas de acidentes graves, 28,9% referem-se 

às atividades da construção civil (pedreiro, carpinteiro e servente de obras). (Gráfico 

60). Segundo dados registrados no SINAN de acidentes de trabalho grave 84% 

são acidentes típicos e 14,1% de trajeto. 

 

Gráfico 60. Número de acidentes grave relacionados à ocupação, Amapá 2014. 

 
       Fonte: SINAN/CEREST/AP. 

 

Vigilância Sanitária 

 
No contexto do SUS, a Vigilância Sanitária é responsável por desenvolver um 

conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir, ou prevenir riscos sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção, circulação de bens e da prestação de 

serviços de interesse da saúde. 

À Divisão de Vigilância Sanitária Estadual (DIVISA), cabe coordenar, executar 

ações e implementar  serviços  de  Vigilância  Sanitária  em  caráter  complementar  

às  atividades municipais e prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios, e 

essas implementações, buscam o gerenciamento do Risco Sanitário presente em 

cada serviço ou produto de interesse a saúde, através de intervenções preventivas 

de controle e monitoramento. 

No ( Gráfico 61) estão apresentados os quantitativos de atividades básicas 
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realizadas pela Vigilância Sanitária Estadual no período de 2009 a 2014, pode-se 

observar um crescente aumento na realização de atividades na DIVISA no período 

apresentado principalmente nos anos de 2013 e 2014, o que se deu pelo incremento 

de 15 novos fiscais na equipe. 

Observam-se também baixos números de denúncias e de ações educativas. 

Quanto às denúncias, pode-se inferir que ocorrem por demanda espontânea a qual é 

sempre muito baixa. 

Em relação às ações educativas são realizadas tanto para população quanto 

para o setor regulado, porem há dificuldades na manutenção de uma rotina de 

realização destas ações em função da demanda de outras atividades que exigem 

mais atenção dos técnicos desta DIVISA. 

 

Gráfico 61. Distribuição da frequência absoluta das atividades básicas de vigilância 
sanitária realizadas pela DIVISA/CVS-AP 2009 a 2014. 

Fonte:  DIVISA/CVS/SESA/AP 

 

 

Estruturação dos municípios 
 

Quanto à estruturação dos municípios a DIVISA trabalha em três linhas de 

ação: a estruturação física; a capacitação de recursos humanos e a o 

acompanhamento e supervisão, buscando fortalecer a descentralização das ações 

para os municípios e dessa forma reduzir os riscos a população inerentes ao consumo 
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de produtos alimentícios, medicamentos e saneantes, e da utilização de serviços de 

interesse a saúde. 

Na Tabela 37 apresentamos os materiais permanentes disponibilizados aos 

municípios com o objetivo de estruturá-los, também foram entregues materiais de 

consumo. Em 2013 foram entregues 08 veículos aos municípios e o critério usado na 

contemplação destes municípios foi a realização de ações e existência de equipe 

municipal de Vigilância Sanitária- VISA. Em 2014 também foram entregues aos 

municípios 16 computadores com assessórios (impressoras e nobreaks, teclados, 

mouse). Vale ressaltar que estes foram adquiridos com recursos provenientes do piso 

de vigilância. 

 

Tabela 37. Materiais permanentes disponibilizados aos municípios, Amapá, 2013 e 
2014. 

Regiões de saúde  Municípios Veiculo (2013) Computador (2014) 

  
  
NORTE 
  
  

Amapá 1 1 

Calçoene 1 1 

Oiapoque 1 1 

Pracuúba - 1 

Tartarugalzinho 1 1 

  
  
  
CENTRAL 
  
  
  

Cutias 1 1 

Ferreira Gomes - 1 

Itaubal - 1 

Macapá - 1 

Pedra B. do Amapari 1 1 

Porto Grande 1 1 

Serra do Navio - 1 

 SUDOESTE 

Laranjal do Jari 1 1 

Mazagão - 1 

Santana - 1 

Vitória do Jari - 1 

ESTADO 8 16 
Fonte : DIVISA 

 

As capacitações foram realizadas para todos os municípios em 2013 e 2014, 

totalizando 128 técnicos capacitados. As ações de supervisão somente ocorreram em 

2014, e apenas nos municípios de Cutias, Laranjal do Jari, Oiapoque, Pedra 

Branca do Amapari e Serra do Navio, por dificuldades operacionais referentes ao 

deslocamento das equipes, mesmo tendo sido planejado o acompanhamento dos 16 
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municípios. 

Vigilância em Saúde Ambiental 

 

É um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a detecção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente 

que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de 

prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou 

outros agravos à saúde.  

Dentre os programas da vigilância ambiental estão: VIGIAGUA - Vigilância da 

Qualidade da Água para Consumo Humano. VIGIPEQ – Vigilância em Saúde de 

Populações Expostas a Contaminantes Químicos, com três os componentes: 

VIGISOLO - Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado, 

VIGIAR - Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade do Ar, VIGIQUIM 

- Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada a Substâncias Químicas. 

VIGIDESASTRES - Vigilância em Saúde Ambiental dos Riscos decorrentes dos 

Desastres Naturais, com dois componentes: VIGIFIS - Vigilância em Saúde Ambiental 

Relacionada a Fatores Físicos e VIGIAPP - É o Programa de Vigilância em Saúde 

Ambiental relacionado aos Acidentes com Produtos Perigosos. E ainda 

AGROTÓXICOS - Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos. 

 

Programa Vigilância da Qualidade da Água para Consu mo Humano - 

VIGIAGUA. 
 

O VIGIAGUA consiste no conjunto de ações adotadas continuamente para 

garantir que a água consumida pela população atenda ao padrão de 

potabilidade estabelecido na legislação vigente (Portaria nº 2914/2011-MS), bem 

como avaliar e prevenir os possíveis riscos que os sistemas e as soluções 

alternativas de abastecimento de água podem representar à população abastecida, 

abrangendo todo o sistema de produção de água potável, desde a captação até o 

ponto de consumo, incluindo estações de tratamento, reservatórios e sistemas de 

distribuição. 

Basicamente, o monitoramento realizado pela vigilância da qualidade da 

água para consumo humano tem como objetivo: avaliar a qualidade da água 
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consumida pela população; aferir o monitoramento realizado pelo controle da 

qualidade da água; avaliar a eficiência do tratamento da água; avaliar a integridade 

do sistema de distribuição; subsidiar a associação entre agravos à saúde e situações 

de vulnerabilidade; identificar pontos críticos/vulneráveis (fatores de risco) em 

sistemas e soluções alternativas de abastecimento; verificar se as condições de uso 

e ocupação do solo da bacia hidrográfica interferem na qualidade da água bruta e/ou 

tratada; verificar se o tratamento empregado é adequado às características da água 

do manancial de captação; identificar grupos populacionais expostos a situações de 

risco. 

Houve mudança na diretriz nacional quanto ao percentual de amostras 

realizadas pela Vigilância da Qualidade da Água para consumo humano e o novo 

número mínimo de amostras por mês para os municípios do Amapá são os 

seguintes: 21 para Macapá; 16 para Santana; 14 para Laranjal do Jari, Mazagão, 

Oiapoque, Pedra B. do Amapari, Porto Grande, Tartarugalzinho e Vitória; 09 para 

Amapá, Calçoene, Cutias e Ferreira Gomes; 06 Itaubal, Pracuúba e Serra do Navio. 

Somente Macapá e Santana estão cumprindo com o que preconiza o rol de 

indicadores utilizados no instrumento de planejamento do SUS (SISPACTO), acerca 

da qualidade da água utilizada para consumo humano estabelecido no Indicador 53 

que busca ampliar a proporção de análises realizadas em amostras de água para 

consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e 

turbidez, possibilitando a verificação se o tratamento está adequado para inativar os 

organismos patogênicos. As ações do VIGIAGUA são de fundamental importância 

para redução das doenças de veiculação hídrica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programa de Vigilância do Solo – VIGISOLO 
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O VIGISOLO é um componente da Vigilância em Saúde Ambiental para a 

prevenção e promoção da saúde de pessoas em risco de agravo diversos decorrente 

da contaminação do solo por substância química. 

O Sistema de Informação de Vigilância do Solo - SISSOLO abriga dados das 

áreas potencialmente contaminadas ou com suspeita de contaminação já identificada 

com base no tipo de atividade desenvolvida no local e no seu histórico. A 

avaliação de risco à saúde humana é importante etapa para a promoção da 

saúde, através de articulação com outros órgãos de governo e entidade de ensino e 

pesquisa e organizações sociais. Essa é uma das atividades prioritárias que a 

Vigilância Ambiental está desenvolvendo. 

A figura 03 mostra a situação cadastral das áreas potencialmente 

contaminadas ou com suspeita de contaminação no País por Estados no sistema de 

informações (SISSOLO). 

 

Figura 2. Áreas cadastradas potencialmente contaminadas ou com suspeita de 
contaminação, Brasil, 2014. 

 
Fonte : MS/SVS/SISSOLO 

 

O Estado, através da Unidade de Controle Ambiental da Vigilância em Saúde 

realiza toda e qualquer atividade pertinente ao programa do VIGISSOLO em função 

da não execução por parte dos municípios. 

Em todos os municípios do estado do Amapá foram cadastradas áreas com 
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solo contaminado ou de suspeitas de contaminação. 

A maioria dos cadastros feitos nos municípios é de áreas de resíduos 

urbano, que envolve lixos e cemitérios, seguidos pelas unidades de abastecimento e 

serviços, que são os postos de combustíveis. (Quadro 07). 

 

Quadro 7. Número e tipos de áreas cadastradas no Amapá, 2013. 

Tipo de áreas Nº de áreas cadastradas 
 Área Agrícola  4 
 Área de Disposição de Resíduos Industriais  4 
 Área de Disposição Final de Resíduos Urbanos 18 
 Área de Mineração  1 
 Área Desativada  10 
 Área Industrial  21 
 Depósitos de Agrotóxicos  2 
 Unidade de Postos de Abastecimento e Serviços 149 
Total 209 
Fonte : MS/SVS/SISSOLO. 
 
Estudo sobre as Áreas 

 

No Estado 80% das áreas cadastradas não possui nenhum tipo de estudo 

ambiental. A realização de estudo sobre as áreas cadastradas é uma informação 

bastante relevante para o maior conhecimento da atividade, analisar o histórico do 

terreno ou adequações feitas durante a atividade potencialmente poluidora, demonstra 

o nível de segurança para a população exposta. (Gráfico 62). 

 

Gráfico 62. Percentual de áreas cadastradas com estudo ambiental, Amapá, 2014. 

 

Fonte : Unidade de Controle Ambiental/UCA/CVS/SESA/AP. 
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Dentre as fichas cadastradas a maior parte da população potencialmente 

expostas encontra-se próxima aos postos de combustível, isso se deve pela atividade 

localizar-se predominantemente em áreas urbanas. 

No Amapá mais de 20 mil pessoas estão expostas a diversos contaminantes. 

Dentre os cadastrados destacaram-se o benzeno e associações, como o BTX 

(Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno) encontrado em combustíveis, cuja exposição 

prolongada leva a alterações no sistema imunológico podendo causar câncer. Os 

metais pesados devem-se aos descartes inadequados de produtos nos lixões. 

 

Vigilância de Populações Expostas a Contaminantes Q uímicos - VIGIPEQ 

 

O VIGIPEQ vem ao encontro da preocupação mundial crescente relativa aos 

riscos à saúde pública decorrentes da presença de contaminantes químicos nas águas 

subterrâneas e superficiais, no solo, no ar e na biota. Tem como objetivo o 

desenvolvimento de ações de vigilância em saúde visando adotar medidas de 

promoção da saúde, prevenção e atenção integral das populações expostas, conforme 

preconizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Suas ações consistem, portanto, na 

identificação de populações susceptíveis aos fatores de risco, conhecimento e 

detalhamento das exposições e atenção integral à saúde das populações expostas a 

contaminantes químicos. 

 

Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualida de do Ar- VIGIAR 

 

Desenvolve ações visando à promoção da saúde da população exposta aos 

fatores ambientais relacionados aos poluentes atmosféricos. Seu campo de atuação 

prioriza as regiões onde existam diferentes atividades de natureza econômica ou 

social que gerem poluição atmosférica de modo a caracterizar um fator de risco para 

as populações expostas. 

 

 

Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada a Substân cias Químicas - 

VIGIQUIM 
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Atua na Vigilância em Saúde Ambiental em riscos decorrentes da 

contaminação natural ou antrópica provocada pelas substâncias químicas 

(Agrotóxicos). 

 

Vigilância em Saúde Ambiental dos Riscos decorrente s dos Desastres 

Naturais VIGIDESASTRES. 

 

Desenvolver um conjunto de ações a serem adotadas continuamente pelas 

autoridades de saúde pública para reduzir a exposição da população e dos 

profissionais de saúde aos riscos de desastres e a redução das doenças e agravos 

decorrentes destes. 

 

Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada a Fatores  Físicos - VIGIFIS 

 

Atua na prevenção dos riscos passíveis à saúde humana pelas radiações 

ionizantes e não ionizantes (radiações eletromagnéticas). A delimitação de áreas de 

risco é uma alternativa adotada pelo VIGIFIS para gerir os possíveis efeitos nocivos 

da exposição a essas radiações. O Sistema de Informações exigido para os fins da 

vigilância em saúde ambiental relacionado a fatores físicos será dotado de capacidade 

de análise convencional e espacial para possibilitar a determinação de limites 

territoriais próximos aos pontos de radiação a fim de avaliar o risco em uma 

determinada área. 

 

Vigilância em Saúde Ambiental relacionado aos Acide ntes com Produtos 

Perigosos - VIGIAPP 

 

As atividades de vigilância e prevenção são articuladas com as instituições que 

atuam com a prevenção, preparação para emergências e respostas aos acidentes 

químicos, além da interação com a rede de laboratórios de saúde pública e a inter-

relação com as ações de saneamento em situações de emergência, visando ao 

controle ou a eliminação dos riscos. Atua também na identificação das áreas de risco, 

das atividades de alerta, e na capacitação de pessoal do setor saúde. 

Com exceção do VIGIAGUA, que está sendo executado somente por Macapá 
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e Santana, os demais programas estão sendo implantados nos municípios do Estado, 

uma vez que em função da grande rotatividade de servidores esses programas não 

avançam, ficando com o Estado a responsabilidade  através dos técnicos da Unidade 

de Controle Ambiental. 

ATENÇÃO A SAÚDE NO AMAPÁ 

 

ATENÇÃO BASICA  

  

A Atenção Básica de Saúde (ABS) é desenvolvida e reconhecida no mundo, 

por mais de três décadas, como uma estratégia capaz de estruturar redes integradas 

de atenção à saúde, estas como círculos virtuosos na construção de sistemas de 

saúde efetivos. Ao longo desse período, as experiências, tanto em países mais 

desenvolvidos a exemplo da Inglaterra, com racionalização de custos, satisfação dos 

indivíduos, famílias e comunidades, Canadá, Espanha, Portugal e Cuba, quanto em 

países em seus cursos de desenvolvimentos evidenciam que a ABS, melhora a 

eficiência e efetividade da Atenção à Saúde vinculação e corresponsabilidade entre 

estas, profissionais, gestores e gerentes dos serviços e sistemas de saúde. 

No Brasil, APS / ABS representa um conjunto de ações, voltadas para o 

âmbito individual e coletivo, que abranja a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. Essas ações 

devem ser desenvolvidas por meio de práticas gerenciais, sanitárias, democráticas, 

participativas e do trabalho em equipe que devem ser dirigidas à população de um 

território bem delimitado. As equipes assumem responsabilidade sanitária no território 

e consideram a dinamicidade existente no contexto, o sujeito em sua singularidade, 

complexidade, integralidade e inserção sócio-cultural conforme estabelece a Política 

Nacional de Atenção Básica. 

A Atenção Básica, porta de entrada do SUS, tem a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) como base norteadora e eixo central da organização do sistema e 

articulador inicial das Redes de Atenção à Saúde, compreendendo um conjunto de 

ações de caráter individual e coletivo, sob a responsabilidade das equipes de saúde da 

família, de saúde bucal e dos agentes comunitários de saúde, desenvolvendo ações 

de promoção da saúde, prevenção de agravos e tratamento, reabilitação e 
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manutenção da saúde da população atendida.  A saúde da Família busca concretizar 

os princípios de integralidade, universalidade, equidade e participação social. 

No Amapá a implantação da primeira equipe foi adotada inicialmente na capital 

Macapá em 1999, que já contava com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

desde 1996. No mesmo ano teve a sua implantação no município de Santana, que 

também já havia aderido ao programa de agentes comunitários de saúde em 1998, em 

2006, a implantação e implementação da saúde da família e saúde bucal, estava 

concretizada em 14 municípios e em fevereiro de 2007, a ESF estava implantada em 

todos os 16 municípios. 

           Assim, mesmo o estado possuindo a presença da Estratégia Saúde da 

Família em todo o território, constata-se que não aconteceu o impacto esperado nas 

ações e serviços de saúde para o conjunto da população, talvez em função das 

especificidades regionais peculiares da Região Amazônica e, aquelas inerentes ao 

processo de desenvolvimento do Estado, apontam fragilidades e desafios que 

necessitam de investimentos estruturantes e fortalecedores de Política de Saúde para 

a construção de uma atenção primária à Saúde de qualidade e resolutiva. 

A Rede de Atendimento Básico no Estado se configura principalmente no 

modelo tradicional, sendo a maioria dos estabelecimentos ainda cadastrados no CNES 

como Postos de Saúde, com estrutura física, de serviços e equipamentos obsoleta e 

que não atendem a com resolutividade a demanda de origem, sobrecarregando os 

atendimentos nas Unidades Hospitalares de Emergência da Capital, onde 

levantamentos nos boletins de atendimentos ambulatoriais apontam que cera de 70% 

dos atendimentos realizados nessas unidades de referências, poderiam ser resolvidos 

nas Unidades de Atenção Básica. O Quadro 8 a seguir mostra a distribuição dos 

estabelecimentos de saúde na atenção básica de acordo com as Regiões de Saúde. 

 

Quadro 8. Distribuição de Estabelecimentos Assistenciais na Atenção Básica no 
Amapá, Por Regiões de Saúde. 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde  
Quantidade por Região de Saúde – Amapá 2015 
Região Norte 12 
Região Central 50 
Região Sudoeste 30 
               Total 92 

                           Fonte: CNES / MS 2015 

Co- Financiamento da Atenção Básica no Amapá 
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Conforme estabelece a legislação vigente e referendada pela Política Nacional 

de Atenção Básica (PNAB), o financiamento da saúde é tripartite. No Amapá, o 

financiamento para Atenção Básica em Saúde, Vigilância em Saúde e Assistência 

Farmacêutica foi pactuado entre o Estado e Municípios, em 2007 através da 

Resolução da CIB - AP n. 075 /2012e alterado em 2012, através da Resolução n. 

0558/12, onde estabelece que os repasses nos Blocos de Financiamentos citados a 

cima ficariam subdivididos em Piso Fixo em 60% do valor e Piso Variável com 40%, 

condicionados ao cumprimento de 80% das metas alcançadas a partir dos indicadores 

pactuados. 

 Os valores do co-financiamento são calculados através do contingente 

populacional per capta de cada município conforme população corrigida pelo IBGE. 

 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) 

 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) objetivam ampliar a 

abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade. 

Os NASF fazem parte da atenção básica, mas não se constituem como serviços com 

unidades físicas independentes ou especiais, e não são de livre acesso para 

atendimento individual ou coletivo.  

A instituição dos NASF’s no Amapá ainda não é abrangente, fato que pode ser 

atribuído à dificuldade de fixação de profissionais e o custo financeiro elevado para 

manter o rol dos profissionais que podem atuar nos NASF’s uma vez que o incentivo 

financeiro dispensado pelo MS não é suficiente para tais despesas (Quadro 9).     

 

  Quadro 9. Número de Equipes do NASF 

Núcleos de Apoio à Estratégia Saúde da Família 
Implantados - Amapá 2015 

Quantidade por Região de Saúde  
Região Norte 03 
Região Central 08 
Região Sudoeste 08 
               Total   19 

Fonte: DAB - MS / 2015 
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Programa Academia da Saúde 

 

O Programa Academia da Saúde, criado pela Portaria nº 719, de 07 de abril de 

2011, tem como principal objetivo contribuir para a promoção da saúde da população a 

partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal 

qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e 

modos de vida saudáveis. O Amapá iniciou o processo de implementação desse 

componente recente e conta com a adesão 11 municípios. 

 

Programa de Requalificação de Unidades Básicas de S aúde 

 

O Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde têm como 

objetivo criar incentivo financeiro para as Unidades Básicas de Saúde implantadas em 

todo território nacional, como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 

Atenção Básica para desempenho de suas ações. Pelo Programa são financiadas 

reformas e ampliações de Unidades Básicas de Saúde implantadas em imóvel próprio 

do Município, ou a ele cedidas por outro ente federativo. ( Quadro 10) 

 

Quadro 10. Adesão ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde 

 

Municípios com adesão ao requalifica AB  

Amapá 2015  

 

 

 Componente Quant. Municípios Quant. 

Propostas 

UBS Ampliação 15 52 

UBS Reforma 12 35 

UBS Construção 13 32 

                       Fonte: DAB - MS / 2015 

 

Programa Mais Médicos  

  

 O Programa Mais Médico (PMM) faz parte de um amplo pacto para melhoria 

do atendimento aos usuários do SUS, na Atenção Básica que prevê ainda 

investimento em infraestrutura das unidades de saúde, além de levar mais médicos 

para regiões onde há dificuldade de fixação de profissionais. 
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No Amapá o programa iniciou em setembro de 2014 com a inserção de 07 

profissionais. Até dezembro de 2014, o quantitativo de profissionais que participam do 

programa no estado somavam 120 médicos, distribuídos nos 16 municípios em área 

urbana, rural e distritos. 

 

Programa de Valorização dos Profissionais da Atençã o Básica 

(PROVAB) 

  

O Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica (PROVAB) 

foi implantado no Estado em 2012, objetivando entre outros, estimular a formação do 

médico para a real necessidade da população Brasileira, levar esse profissional para 

localidades com maior carência para este serviço. Nos meses de janeiro e 

fevereiro/2013, Municípios e médicos aderiram ao Programa e em março/2013 os 

profissionais iniciaram as atividades práticas nas Unidades Básicas de Saúde. 

A concentração maior dos profissionais ocorreu no Município de Macapá, onde 

foram contempladas equipes que estavam funcionando sem o profissional médico, 

ampliando desta forma a oferta de serviços pelo Município. 

 

Programa Saúde na Escola - PSE 

 
O PSE é o componente da AB, que busca promover a Atenção Integral à 

Saúde de Escolares. Atua em parceria com a Secretaria de Estado de Educação. O 

programa tem foco para as políticas voltadas às crianças, adolescentes, jovens e 

adultos da educação pública brasileira com vistas a promover o desenvolvimento pleno 

desse público, aproveitando o espaço privilegiado da escola para práticas de 

promoção, prevenção da saúde e construção de uma cultura de paz. (Quadro 11) 

 

Quadro 11. Adesão dos municípios ao PSE 

Municípios com adesão ao Programa Saúde nas Escolas  - Amapá 
2015 

Quantidade por Região de Saúde  
Região Norte 05 
Região Central 07 
Região Sudoeste 04 
Total 16 

                     Fonte: DAB - MS / 201 
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O PSE é uma estratégia de integração da saúde e educação para o 

desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas brasileiras. No Amapá 

desde 2013 todos os municípios realizaram a adesão e o estado tem buscado a 

intensificação das ações de capacitações no âmbito gerencial do Programa, instituindo 

os grupos. (Quadro 12) 

 

Quadro 12. Adesão dos municípios / nº de escolas ao PSE 

Municípios com Adesão ao Programa Saúde nas Escolas  - Amapá 

2015 

Quantidade por Região de Saúde 

Região Nº Escolas Nº Educandos Nº ESF 

Norte 32 7.007 13 

Central 54 24.257 42 

Sudoeste 28 9.279 29 

Total 114 40543 84 

                    Fonte: DAB - MS / 2015 

              

Desempenho da Atenção Básica 

 

 A análise do desempenho da Atenção Básica no Estado pode ser mensurada 

pelo grau de cumprimento das metas propostas pelo Ministério da Saúde através dos 

indicadores incluídos no Caderno de Indicadores, Objetivos e Metas e dentre os 

direcionados à Atenção Básica foram selecionados indicadores abaixo descritos:  

O Quadro 13 demonstra a Evolução da Cobertura de ESF e ESB no Amapá no 

entre os anos de 2014 até Novembro de 2015. 
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Quadro 13. População Geral Por Município e População Coberta Pela Estratégia 
Saúde da Família e Saúde Bucal 

 

Município 

População  

Estimada 

Estimativa de Pop 

Coberta % ESF 

2014 2015 2014 2015 2014 * 2015 

Amapá  8.553 8.213 8.213 8.213 100,0 100,00 

Calçoene  9.979 9.343 9.343 9.343 100,0 100,00 

Cutias  5.291 4.910 4.910 4.910 100,0 100,00 

Ferreira Gomes  6.714 6.141 6.141 6.141 100,0 100,00 

Itaubal  4.836 4.473 4.473 3.450 100,0 89,43 

Laranjal do Jari  44.777 41.668 41.668 41.668 100,0 100,00 

Macapá 446.757 415.554 251.850 255.300 60,61 71,23 

Mazagão 19.157 17.794 13.800 17.794 77,55 100,00 

Oiapoque  23.628 21.661 17.250 17.250 79,64 92,33 

Pedra Branca  13.411 11.794 10.350 3.450 87,76 33,92 

Porto Grande  19.191 17.680 17.250 13.800 97,57 90,50 

Pracuúba  4.404 4.021 3.450 3.450 85,80 99,48 

Santana  110.565 104.407 103.500 100.050 99,13 100,00 

Serra do Navio  4.850 4.545 4.545 4.545 100,0 100,00 

Tartarugalzinho  14.754 13.385 10.350 10.350 77,33 89,65 

Vitória do Jari  14.045 13.013 13.013 13.013 100,0 100,00 

Total  750.912 698.602 520.106 512.727 82,41 81,02 

       Fonte: DATASUS / DAB – MS / Novembro – 2015 

 

 

A Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal (ESF e ESB) 

 

Ao analisar a cobertura de ESF e de ESB, de acordo com a tabela 2 observa-

se que 09 municípios apresentam cobertura de 100%, até o Mês de Novembro de 

2015, no entanto, tal cobertura é questionável uma vez que os mesmos apresentam 

vastas áreas ribeirinhas e de assentamento rural, áreas estas visitadas 

esporadicamente por equipes que são intituladas como itinerantes, demonstrando que 

a cobertura de ESF e ESB apresentada não retrata fidedignamente a realidade. A 

oferta de serviços de odontologia na Atenção Básica de Saúde vem não tem sofrido 

incremento. A dificuldade de estruturar consultórios, aliados à dificuldade de fixação de 

profissionais e o alto custo de manutenção do serviço é um fator que acarreta essa 
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estagnação o que reflete diretamente no resultado negativo dos indicadores 

relacionados à saúde bucal. 

A população cadastrada pela ESF é um indicador que possibilita avaliar se a 

saúde da família se constitui uma estratégia prioritária e orientadora da atenção 

básica. Analisar a situação da atualização dos cadastros da população adstrita; e 

contribui para o planejamento da implantação de novas equipes. Permite ainda 

acompanhar e avaliar variações geográficas existentes na cobertura das equipes de 

saúde da família. 

 A média de cadastro de famílias é uma ação realizada pelo Agente 

Comunitário de Saúde, e é importante atentar para a atualização mensal desses dados 

no Sistema de Informação da Atenção Básica (E-SUS AB), sistema que substituiu o 

SIAB.  

Considerando os fundamentos que estruturam a Atenção Básica, sobretudo no 

que diz respeito à importância de se realizar avaliação e acompanhamento sistemático 

dos resultados alcançados pelas equipes da ESF, e como parte do processo de 

planejamento e programação de ações, é de grande importância que se institucionalize 

o monitoramento e acompanhamento da AB, a partir de um plano estruturado e com 

instrumentos capazes de diagnosticar a real situação com vistas a efetivar a avaliação 

e propor ações que possam favorecer o fortalecimento deste nível de atenção e torná-

la resolutiva e ordenadora da atenção.  

Ressalta- se que o último monitoramento foi realizado em 2010, cujo resultado 

foi apresentado para todos os Municípios e a partir do parecer conclusivo elaborado 

plano de ação para o incremento de algumas ações, contudo muito pouco foi 

executado.  

Outros pontos relevantes que contribuem para a fragilidade da AB no Estado é 

a ausência da territorialização, a descontinuidade dos processos de trabalho, ações e 

serviços, a grande rotatividade de profissionais de saúde e a precarização dos vínculos 

de trabalho. 

Observa-se que em 2015 essa cobertura foi reduzida para 81,02%.  Essa 

oscilação na cobertura dos municípios, que pode ser atribuída às situações de 

suspensão dos recursos parciais ou totais pelo Ministério da Saúde para os 

municípios, devido a alguma irregularidade encontrada, seja na aplicação de recursos 

ou alimentação / atualização dos sistemas de informações e ainda do 
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descredenciamento de equipes em razão da falta de algum profissional nas equipes, 

seja da saúde da família ou saúde bucal. 

Os Gráficos 63 e 64, demonstram os indicadores voltados para a Saúde Bucal.  

Refletem as ações voltadas para prevenção em saúde bucal no âmbito coletivo na 

Atenção Básica. Ao longo dos anos observa-se um declínio e também oscilações entre 

as médias alcançadas nos 2 indicadores, as quais apresentam um baixo desempenho, 

ao considerar que todos os municípios têm cobertura de Equipes de Saúde Bucal e 

Adesão ao Programa Saúde nas Escolas.   

 

Gráfico 63. Média de Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada Amapá 
2010 -2014. 

 

 
    
        Fonte:  DATASUS – MS / 2015 
 
Gráfico 64. Proporção de Exodontia em Relação aos Procedimentos odontológicos na 
Atenção Básica 2010 -2014 

 
        Fonte: DATASUS – MS / 2015 
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O gráfico 65 demonstra o grau de resolutividade das ações de atenção básica 

voltadas para os agravos sensíveis a este nível de atenção. Observa-se uma 

estabilidade na média alcançada pelo indicador e um acréscimo em 2014. Ressalta-se 

que este indicador quanto menor a média, melhor significa o desempenho da Atenção 

Básica.  

 

Gráfico 65. Internações por Condições Sensíveis à Atenção Básica Amapá 2010 -
2014. 

 

 
Fonte: DATASUS / MS 2015 

 

A realização periódica do exame citopatológico e mamografia de rastreamento 

continuam sendo a estratégia mais adotada para o diagnóstico precoce do câncer do 

colo do útero e mama. Atingir alta cobertura da população alvo é o componente mais 

importante no âmbito da atenção primária na população de mulheres na faixa etária 

entre 25 a 64 anos e 50 a 69 anos, para esses programas, respectivamente. (Gráfico 

66). 

Tendo em vista que a oferta dos serviços de coleta de material citopatológico é 

de responsabilidade municipal, a realização desta ação tem sido fortemente 

prejudicada nos últimos 04 anos, em razão da ausência de laboratório habilitado no 

estado para realização do rastreamento das lâminas, assim como a realização de 

exames histopatológicos e a continuidade do segmento dos casos alterados. Assim o 

estado não tem realizado a alimentação do Sistema de Informações de câncer, 

SISCAN no componente Câncer de Colo de Útero, desde agosto de 2010.  
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Ressalta-se que ao longo dos anos, durante as tradicionais “ações de saúde”, 

muitas coletas são realizadas, porém, todo o material é descartado em razão da falta 

de laboratório para a leitura do material coletado, causando uma expectativa sem 

respostas às mulheres que foram submetidas ao procedimento. 

 O Programa de Prevenção do Câncer de Mama, ainda apresenta fragilidades 

na realização de suas ações. A cobertura estadual é baixíssima, conforme dados 

apresentados no gráfico 66.  

O Estado possui 02 mamógrafos, um instalado no Hospital de Clínicas e outro 

no Hospital São Camilo e São Luiz, prestador dessa modalidade de serviço ao estado, 

contudo, o acesso, em especial às mulheres do interior do estado, ainda é limitado em 

razão do deslocamento das mesmas, pois, o transporte sanitário ainda não está 

implantado o que dificulta o deslocamento dessas mulheres para realizar o exame.  
Além da dificuldade do acesso, outros fatores contribuem para a baixa 

cobertura, como as constantes suspensões do atendimento por razões relacionadas à 

manutenção e a falta de insumos para operar o aparelho, assim, considerando que o 

prestador tem um quantitativo limitado para realização de mamografias fica 

impossibilitado de atender 100% da demanda.  

Outro ponto é relevante citar, que se refere ao preenchimento correto e 

completo das fichas padrão do INCA, pelo profissional de saúde, pois, muitas mulheres 

apresentam a ficha incompleta ou em encaminhamento de receituário o que as 

impedem de realizar o exame. 

Para essa ação, em função da grande rotatividade de profissionais de saúde 

nos Municípios anualmente é realizada capacitação para preenchimento correto das 

fichas com vistas a corrigir tais erros e permitir que a mulher se desloque para fazer o 

exame com a documentação correta. 

Em 2015, o SISCAN permaneceu sem operacionalização em razão de 

problemas de conectividade e vaiadas mudanças de versões realizadas pelo MS, 

ocasionando problemas em nível nacional. 
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Gráfico 66. Razão de Exames de Mamografias e Citopatológicos Realizados Amapá 
2010 -2014 

 

 
 
       Fonte: DATASUS / MS 2015 
 

Programa Bolsa Família 

 
O Programa Bolsa Família (PBF) consiste na transferência de renda do 

governo federal às famílias vulneráveis. Tem como objetivo combater a fome; 

promover a segurança alimentar e nutricional; o acesso à rede de serviços básicos, em 

especial a educação, saúde e assistência social; além da emancipação sustentada das 

famílias que vivem em situação vulnerável, como crianças ou adolescente de 0 a 17 

anos de idade, gestantes e nutrizes. 

 O Programa apresenta condicionalidades na área da saúde, da educação e 

da assistência social.  

Na área da saúde as condicionalidades compreendem as ações de vigilância 

alimentar e nutricional, tais como: cumprimento do calendário de vacinação e 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças menores de 07 anos, 

acompanhamento do pré-natal das gestantes, promoção de atividades educativas 

sobre saúde e nutrição; e orientação às puérperas quanto à prática do aleitamento 

materno e alimentação da criança. Gráfico 67 
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Gráfico 67. Evolução da Cobertura do Acompanhamento das Condicionalidades de 
Saúde e do Programa Bolsa Família 

 

 
          
          Fonte:  DATASUS /MS 2015 
 

Ao Programa Bolsa Família estão associadas à melhoria da qualidade do 

desenvolvimento e crescimento de crianças, grávidas e puérperas com vistas à 

redução da desnutrição as seguintes estratégias: 

 

Programa Nacional de Suplementação da Vitamina A  

 
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (Quadro 14)  é destinado 

à prevenção e/ou controle da hipovitaminose A, mediante a suplementação com mega 

doses dessa vitamina em crianças de 0 a 59 meses de idade e puérperas no pós-parto 

imediato, além de ações de educação nutricional para a população, com vistas a 

priorizar o consumo de alimentos fontes de vitamina A. No Amapá, 100% dos 

municípios aderiram ao programa e recebem conforme cronograma estabelecido pelo 

MS à dosagem necessária para suprir a necessidade em mulheres e crianças. 
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Quadro 14. Distribuição da Vitamina A no Amapá. 

Distribuição da Vitamina A  
AMAPÁ 2010 – 2014 

 
 

Estado 

CRIANÇAS  
 

   PUÉPERAS 

 

6 a 11 meses 

12 a 59 meses  

1ª Dose 2ª Dose 

Meta % Meta % Meta % Meta % 
2011 2.054 78.09 10.391 51.48 6.235 0.0 1.342 0.0 
2012 3.621 34.80 16.929 36.70 10.158 6.75 1.342 26.90 
2013 3.746 21.52 10.765 23.89 6.151 9.6 1.344 75.30 
2014 3.860 18.16 10.685 28.38 6.107 4.6 2.126 0.00 

 
        Fonte:  DAB /SISVAN /MS 2015 
 

Vigilância Alimentar e Nutricional 

 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, (Quadro 15 e 16) em uma das 

suas diretrizes, define que o monitoramento da situação alimentar e nutricional da 

população, em todo o território nacional seja realizado por meio do Sistema Nacional 

de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).  

Este instrumento permite a identificação de áreas geográficas, segmentos 

sociais e grupos populacionais de maior risco aos agravos nutricionais, assim como 

contribui para o diagnóstico precoce de possíveis desvios nutricionais (baixo peso ou 

sobrepeso/obesidade) evitando suas possíveis consequências.  

O SISVAN tem como público alvo os indivíduos em qualquer fase da vida 

(criança, adolescente, adulto, idoso e gestante) que procurar, por demanda 

espontânea, as Unidades Básicas de Saúde, devendo, também, ser implantado e 

implementado no Programa Saúde da Escola. 
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Quadro 15. Distribuição de Crianças de 0 A 5 Anos, Conforme Peso e Idade. 

Peso X Idade 

Amapá 

Peso Muito 
Baixo Peso Baixo Peso Adequado Peso Elevado Total 

para a Idade para a Idade ou Eutrófico para a Idade 
 

Quant % Quant % Quant % Quant % 
 

 
2010 

 
82 

 
0.96 

 
411 

 
4.84 

 
7.597 

 
89.39 

 
409 

 
4.81 

 
8.499 

2011 76 1.09 345 4.97 6.224 89.62 300 4.32 6.945 

2012 100 1.23 369 4.54 7.275 89.49 385 4.74 8.129 

2013 135 1.33 521 5.12 9.065 89.12 451 4.43 10.172 

2014 214 1.53 652 4.68 11.982 85.92 1.097 7.87 13.945 

         Fonte: DAB /SISVAN /MS 2015 
 
Quadro 16. Situação da Desnutrição Infantil em Crianças Menores de 5 Anos 

 
Situação da Desnutrição Infantil em Crianças Menores de 5 anos  

AMAPÁ 2012 -2014  

AMAPÁ 

Nº Acomp. do 
estado 

nutricional em 
2011 

% Acomp. do 
estado 

nutricional em 
2011 

Nº de casos 
identificados 

com desnutrição 

Nº de casos 
avaliados quanto ao 

desenv. infantil 

2012 189 15.4 12 0 
2013 228 18.58 26 1 
2014 317 25.84 33 17 

           Fonte:  DAB /SISVAN /MS 2015 

 

Rede Amamenta e Alimenta Brasil  

 
A Rede Amamenta e Alimenta Brasil (Quadro 17) é uma estratégia lançada 

pela CGAN, em 2012, que reforça e incentiva a promoção do aleitamento materno 

desde o nascimento da criança até os 24 meses de vida e a alimentação 

complementar saudável para crianças dos 6 meses aos 2 anos de idade, no âmbito do 

SUS. 

Inserida na Estratégia Rede Cegonha, a Rede Amamenta e Alimenta Brasil é 

resultado da unificação de duas estratégias anteriores do Ministério da Saúde: a Rede 

Amamenta e a Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Complementar 

Saudável (ENPACS), instituídas em 2009 e 2010, respectivamente. Esta ação está 

focada na qualificação do processo de trabalho dos profissionais da Atenção Primária 
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em Saúde, resultando no fortalecimento das ações de promoção da alimentação 

saudável para crianças até os 24 meses de vida. 

 
Quadro 17. Tipo de Alimentação/Aleitamento Materno Amapá 2010 - 2014 

 
Tipo de Alimentação/Aleitamento Materno 

AMAPÁ 2010 – 2014 

Amapá 
Aleitamento 

Materno 
Exclusivo 

Aleitamento 
Materno 

Predominante 

Aleitamento 
Materno 

Complementar 

Inexistente  
Não Recebe 
Aleitamento 

Materno 

Sem 
Informação 

 
 

Total 

  Quant % Quant % Quant % Quant % Quant % 

 
2010 

 
109 

 
8.56 

 
89 

 
6.99 

 
179 

 
14.06 

 
802 

 
63 

 
94 

 
7.38 

 
1.273 

2011 90 10.61 43 5.07 175 20.64 431 50.83 109 12.85 848 

2012  
38 

 
3.63 

 
124 

 
11.84 

 
189 

 
18.05 

 
574 

 
54.82 

 
122 

 
11.65 

 
1.047 

2013 69 4.46 93 6.01 328 21.19 697 45.03 361 23.32 1.548 

2014 162 5.83 279 10.04 819 29.46 795 28.6 725 26.08 2.780 

Fonte:  DAB /SISVAN /MS 2015
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ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR 

 

Considerando a definição pela Secretaria de Atenção à Saúde/MS, a média 

complexidade é composta por ações e serviços que visam atender aos principais 

problemas e agravos de saúde da população.  

Os Serviços de Média Complexidade do Estado são prestados por 

estabelecimentos estaduais e complementados pelo setor privado contratado/ 

conveniado ao SUS, onde prevalece o modelo tradicional de especialidades, existindo 

verdadeiros vazios assistenciais em algumas regiões e grande estrangulamento em 

outras, principalmente na capital. São cinco hospitais especializados públicos e um 

único hospital contratualizado para prestar serviço ao SUS.  

Os grandes hospitais estão localizados na capital e os de pequeno e médio 

porte estão localizados no interior do Estado sob a gestão estadual, com exceção do 

Hospital do Município de Porto Grande que tem gestão municipal. 

Apesar de esses serviços estarem pactuados, não existe uma garantia de sua 

realização por várias dificuldades enfrentadas pelos sistemas, destacando-se entre 

elas a rejeição dos prestadores privados de serviços em relação ao valor estabelecido 

pela tabela SUS, a não fixação de profissionais especializados nas regiões, a falta de 

um sistema regulatório eficiente na organização dos fluxos, apoio logístico para 

deslocamento dos pacientes através de transporte sanitário e efetivação do Cartão 

SUS enquanto ferramenta de regulação. 

A estratégia fundamental para mudança deste modelo se dará com a 

efetivação de redes de atenção à saúde, capazes de responder às condições agudas e 

crônicas existentes no Estado.  

Os quadros a seguir demonstram a composição dos procedimentos realizados 

nesse nível de atenção (Quadro 18) 
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Quadro 18. Produção Ambulatorial por Sub Grupo de Procedimento Segundo Mês de 
Atendimentos Realizados nos EAS Sob Gestão do Estado, Ano 2014 e 2015. 

 
Produção Ambulatorial do SUS - Amapá  

Subgrupo procedimento. 2014 2015 

0101 Ações coletivas/individuais em saúde 33.935 15.837 

0102 Vigilância em saúde 913 1.340 

0201 Coleta de material 8.541 8.090 

0202 Diagnóstico em laboratório clínico 1.415.359 1.339.501 

0203 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia - 2.250 

0204 Diagnóstico por radiologia 125.314 91.144 

0205 Diagnóstico por ultra-sonografia 9.456 8.546 

0206 Diagnóstico por tomografia 7.086 49 

0207 Diagnóstico por ressonância magnética - 19 

0209 Diagnóstico por endoscopia 34 1.113 

0211 Métodos diagnósticos em especialidades 26.423 25.721 

0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia 98.701 78.811 

0213 Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental 102.210 4.863 

0214 Diagnóstico por teste rápido 13.819 35.668 

0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 1.478.502 1.493.672 

0302 Fisioterapia 47.991 45.893 

0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades) 1.574 1.306 

0304 Tratamento em oncologia 1.736 1.794 

0305 Tratamento em nefrologia 26.261 31.060 

0306 Hemoterapia 44.099 37.942 

0307 Tratamentos odontológicos 90.924 54.800 

0309 Terapias especializadas 1.324 617 

0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e 
mucosa 

16.060 14.546 

0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do 
pescoço 

1.092 258 

0405 Cirurgia do aparelho da visão 665 137 

0406 Cirurgia do aparelho circulatório 15 81 

0407 Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede 
abdominal 

7 128 

0408 Cirurgia do sistema osteomuscular 43 39 

0409 Cirurgia do aparelho geniturinário 9 11 

0410 Cirurgia de mama 43 20 

0412 Cirurgia torácica 8 2 

0413 Cirurgia reparadora 8 3 

0414 Bucomaxilofacial 18.605 5.994 

0416 Cirurgia em oncologia 1 - 

0604 Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 277.787 282.555 

0701 Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao 
ato cirúrgico 

996 1.342 

0803 Autorização / Regulação 126.844 73.514 

Fonte: Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) 
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Considerando que no ano de 2015, mantivemos os quantitativos de 

atendimentos e em muitas situações houve aumento da demanda, após análise da 

Divisão de Avaliação e tomando por base o comparativo de registros de produção nos 

anos de 2014 e 2015, encontramos algumas situações que influenciaram na redução 

em 2015 e esta compondo uma equipe para realização de monitoramentos mais 

efetivos nos serviços de referência, e medidas mais imediatas em tempo oportuno para 

identificação de divergências entre a produção e os registros correspondentes. 

  

Sub Grupo  
  
02.13 – Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental:  
  

No mês de março/2014 houve lançamento do quantitativo superior ao 

executado no BPA do Hospital de Clínicas, procedimento 02.13.01.005-4 – Exame 

parasitológico direto para Leishmania (leishmaniose tegumentar americana). 

Lançamento 97.032, média do ano 423. 

  
02.06 – Diagnóstico por Tomografia:  
  

Em 2015 até no período de janeiro a outubro não houve registro de produção, 

pois o equipamento encontrava-se com defeito. A partir de novembro de 2015 o 

serviço foi terceirizado (credenciamento) e os exames voltaram a ser realizados. 

  

02.04 – Diagnóstico por radiologia:  
  

Houve uma redução de procedimentos em decorrência de pane no 

equipamento e também por falta de materiais de consumo, bem como falta de 

assistência técnica no estado, para realizar manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos. 

  
 
08.03 – Autorização / Regulação:  
  

No período de 2015 o PTFD sofreu uma grande rotatividade de profissionais, 

principalmente no setor de estatística e produção, detectamos sub registros dos 

procedimentos das unidades de remuneração para deslocamento e da ajuda de custo 

para alimentação. 
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ATENÇÃO HOSPITALAR 

 
O hospital é um componente fundamental na integralidade do cuidado, 

concebido de forma ampliada integrada, respondendo a situações de maior 

complexidade ou gravidade. 

A rede hospitalar do estado possui 07 estabelecimentos de media e alta 

complexidade, 09 unidades mistas e 01 estabelecimento contratualizado que ainda 

estão longe de atender suas demandas de forma resolutiva, adequada e otimizada. 

O número de leitos SUS nas diversas especialidades, constantes no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde é de 963, sendo 103, na Região Norte; 698 

na Região Central e 162 na Região Sudoeste.  

Devido ao processo rápido de envelhecimento, a sobrevida da população 

idosa e o aumento das Doenças Crônicas não Transmissíveis – DCNT’s que são um 

dos maiores problemas de saúde pública da atualidade, a que se adequar os 

estabelecimentos de saúde a mudança do perfil demográfico e epidemiológico 

qualificando a rede e aprimorando seus instrumentos de gestão. 

 

SITUAÇÃO DOS HOSPITAIS 

 

No que se refere ao Sistema de Internação Hospitalar – SIH, os dados 

informados referentes aos anos de 2014 e 2015, não refletem a realidade de execução 

dos procedimentos. 

Na gestão estadual as informações são do Hospital de Clínicas, Hospital da 

Mulher, Hospital da Criança, Hospital de Emergência, Hospital de Santana, Hospital de 

Laranjal do Jarí e Hospital de Oiapoque e das Unidades Mistas do Amapá e Calçoene. 

 Ainda não constam as informações das Unidades Mistas de Ferreira Gomes, 

Serra do Navio, Pedra Branda do Amaparí, Tartarugalzinho, Mazagão e Vitória do Jarí 

que não operam o SISAIH01. 

Nos Hospitais de referência do estado muitos procedimentos de Alta 

Complexidade nas diversas especialidades são realizados, mas em decorrência da 

inexistência de habilitação junto ao Ministério da Saúde essas unidades não tem como 

processar as AIH´s, além de esbarrar na capacidade instalada de leitos de UTI, que 

não apresentam habilitação correspondente ao atendimento prestado.  
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Outra situação que reflete nos registros das informações é a dificuldade do 

correto preenchimento de laudos e cumprimento de prazos para que os prontuários 

sejam encaminhados ao setor de processamento com as informações completa e em 

tempo hábil. 

Para a região Norte está previsto o percentual de 27% do total de partos 

cesarianos, isso se reflete em perda de informação, pois o sistema SIH é limitado 

nesse teto, ocasionando perda de registros, o índice de cesárea no estado é superior 

ao percentual estipulado. 

Os Hospitais enfrentam ainda, dificuldade de acolher a demanda de cirurgias, 

devido à falta de equipamentos, inadequação das estruturas físicas das salas 

cirúrgicas, ocasionando fila de espera em especialidades de média e alta 

complexidade. 

Outra característica da rede hospitalar do Estado é que os hospitais são de 

médio porte com baixa resolutividade nas quatro clínicas básicas e em sua maioria 

realizam internações clínicas. 

As edificações das unidades hospitalares da SESA/AP são em sua maioria 

antigas, necessitando constantemente de reformas de suas áreas físicas, para 

recuperação e adequação a legislação sanitária vigente. 

Os estabelecimentos assistenciais de saúde (Hospital de Clinicas Dr. Alberto 

Lima, Hospital da Criança e do Adolescente e o Hospital Estadual de Laranjal do Jari), 

já executam o Plano Diretor, que envolve não apenas a infraestrutura física, 

administrativa, mas também aspectos culturais, epidemiológicos e sociais, para 

direcionar seu crescimento a partir das demandas potenciais e de suas possibilidades 

no contexto local e regional, definindo-se a vocação dos mesmos. 

Somando-se a isso, possui em parte um parque tecnológico em processo de 

sucateamento, que vem sendo substituído, para atender as necessidades de 

implantação de novos serviços de referência.  

Os hospitais públicos do Amapá, como os demais hospitais públicos do país 

enfrentam: a falta de autonomia orçamentária, financeira e técnico-administrativa; 

limitações de ordem fiscal especialmente quanto à admissão e expansão de recursos 

humanos; falta de agilidade nos processos licitatórios para aquisição de insumos de 

necessidade urgente. A gestão burocrática e centralizada provoca a elevação dos 

custos de manutenção da rede hospitalar, dificultando o planejamento das ações. 
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Quadro 19. Distribuição do Número de Leitos Cirúrgicos nas Diversas Especialidades 
de Média e Alta Complexidade – Rede SUS- 2015. 

DESCRIÇÃO SUS 
Buco maxilo facial 1 
Cirurgia geral 118 
Gastroenterologia 3 
Nefrologia / urologia 3 
Neurocirurgia 5 
Oncologia  5 
Trauma ortopedia  20 
Otorrinolaringologia  2 
Plástica  26 
Torácica 3 
Total  186 

          Fonte:  CNES /2015  

 

Quadro 20. Distribuição do número de leitos clínicos do SUS nas diversas 
Especialidades de Média e Alta Complexidade- 2015. 

CLÍNICA SUS 
Aids 3 
Cardiologia 5 
Clinica geral 255 
Nefrologia 10 
Neonatologia 30 
Neurologia 5 
Oncologia 8 
Pneumologia 11 
Total  327 

            Fonte:  CNES/2015 

 

Quadro 21. Número de Leitos de Obstetrícia, Cirúrgico e Clinico – Rede SUS - 2015 

OBSTÉTRICO SUS 
Obstetrícia cirúrgica 56 
Obstetrícia clinica 161 
Total  217 

        Fonte:  CNES /2015 

 

Quadro 22. Distribuição o número de Leitos Pediátricos Clinico e Cirúrgico- Rede SUS 
-2015 

PEDIÁTRICOS SUS 
Cirúrgico 6 
Clinico 232 
Total  238 

             Fonte:  CNES/ 2015 
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Quadro 23. Distribuição do Número de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) e da 
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) SUS Cadastradas no CNES – Rede SUS- 2015 

Complementar  SUS 
Unidade Intermediária 18 
Unidade de Isolamento 10 
UTI Adulto Tipo I 8 
UTI Adulto TIPO II 4 
Unidade Pediátrica – Tipo II 5 
UTI Neonatal – Tipo I 4 
UTI Neonatal – Tipo II  5 
TOTAL 54 
Fonte:  CNES/ 2015  

 

Quadro 24. Número de Leitos de outras especialidades SUS- 2015. 

Especialidades  SUS 
Psiquiatria  14 
Pneumologia Sanitária  13 
TOTAL 27 
Fonte:  CNES /2015  

 

Quadro 25. Número de Leitos distribuídos por Região SUS- 2015. 

Região  TOTAL 
Norte  103 
Central  698 
Sudoeste  162 
Total  963 
Fonte:  CNES/ 2015 

 
Quadro 26. Projeção de Leitos Hospitalares/UTI/Intermediário, 2012 a 2020; Estado 
do Amapá – PPA. 

2010 Acrescim
o 20%

Existente
s

Necessár
ios

Ampliaç
ão/Ajuste

Existente
s

Necessár
ios

Ampliaç
ão/Ajuste

Existente
s

Necessár
ios

Ampliaç
ão/Ajuste

160010 Amapá 8069 9683 27 19 -8 0 1 1 0 1 1

160020 Calçoene9000 10800 16 22 6 0 1 1 0 1 1

160055 Pracuúba3793 4552 0 9 9 0 0 0 0 0 0

160070 Tartarugalzinho12563 15076 10 30 20 0 1 1 0 1 1

160050 Oiapoque20509 24611 20 49 29 0 2 2 0 2 2

Total 1 53934 64721 73 129 56 0 5 5 0 5 5

160021 Cutias 4696 5635 0 11 11 0 0 0 0 0 0

160025 Itaubal 4265 5118 0 10 10 0 1 1 0 1 1

160030 Macapá398204 477845 589 956 367 26 38 12 14 38 24

160023 Ferreira Gomes5802 6962 13 14 1 0 1 1 0 1 1

160015 Pedra B. Amapari10772 12926 15 26 11 0 1 1 0 1 1

160053 Porto Grande16809 20171 34 40 6 0 2 2 0 2 2

160005 Serra do Navio4380 5256 30 11 -19 0 0 0 0 0 0

Total 3 444928 533914 681 1068 387 26 43 17 14 43 29

160027 Laranjal do Jari39942 47930 50 96 46 0 4 4 0 4 4

160080 Vitória do Jari12428 14914 8 30 22 0 1 1 0 1 1

160040 Mazagão17032 20438 16 41 25 0 2 2 0 2 2

160060 Santana101262 121514 73 243 170 0 10 10 2 8 6

Total 5 170664 204797 147 410 263 0 17 17 2 15 13

Norte

Central

Sudoeste

Região Município

Popuação Leitos de Internação Leitos de UTI Leitos Int ermediário

Fonte: CNES. 1980, 1991, 2000 E 2010: IBGE- Censos demográficos.  
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Considerações:  

 

1. Acréscimo 20% na população de 2010; 

2. Para necessidade de leitos hospitalares foi utilizado o parâmetro da portaria 

1101/02, ou seja, X leitos por 1000 Hab.(2xpopulação/1000); 

3. Leitos de UTI e intermediários, 4% dos totais de leitos hospitalares, conforme 

parâmetro portaria 1101/02. 

 

Quadro 27. Relatório de internações por sub grupo de procedimento segundo mês de 
atendimento realizados nos EAS sob gestão do estado de 2014 – 2015. 

Procedimentos hospitalares do SUS - por local de in ternação – Amapá 

AIH aprovadas por Subgrupo proced. e Ano processame nto 
 

  

Período: 2014-2015 ANO   

Subgrupo proced. 2014 2015 

0201 Coleta de material 8 2 

0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 1.095 738 

0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades) 13.707 12.049 

0304 Tratamento em oncologia 281 329 

0305 Tratamento em nefrologia 708 536 
0308 Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas 
externas 596 535 

0310 Parto e nascimento 9.902 9.830 

0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 81 60 

0402 Cirurgia de glândulas endócrinas 81 86 

0403 Cirurgia do sistema nervoso central e periférico 122 100 

0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço 111 159 

0405 Cirurgia do aparelho da visão 7 7 

0406 Cirurgia do aparelho circulatório 452 415 

0407 Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal 2.144 2.377 

0408 Cirurgia do sistema osteomuscular 949 1.163 

0409 Cirurgia do aparelho geniturinário 1.297 1.311 

0410 Cirurgia de mama 120 152 

0411 Cirurgia obstétrica 4.472 4.216 

0412 Cirurgia torácica 149 210 

0413 Cirurgia reparadora 100 90 

0414 Bucomaxilofacial 4 2 

0415 Outras cirurgias 276 212 

0416 Cirurgia em oncologia 187 73 

Total 36.849 34.652 

 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
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Quadro 28. Média permanência hospitalar por estabelecimento e ano processamento 
período 2014-2015. 

Estabelecimento 2014 2015 

2019647 SES AP HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 8,5 8,5 

2019701 SES AP UNID MISTA DE SAUDE DE AMAPA 2,3 2,1 

2019728 SES AP UNID MISTA DE SAUDE DE CALCOENE 1,7 1,7 
2019736 PMPG HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LUCIA GUIMARAES DA 
SILVA 2,5 2,2 

2020068 SES AP HOSPITAL DA MULHER 3,9 3,7 

2020076 SES AP HOSPITAL ESTADUAL DE LARANJAL DO JARI 3 3 

2020645 SES AP HOSPITAL DE CLINICAS DOUTOR ALBERTO LIMA 12,9 13,5 

2020653 SES AP HOSPITAL DE EMERGENCIA 8,4 7,9 

2020890  HOSPITAL SAO CAMILO E SAO LUIS 4,2 3,9 

2021064 SES AP HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA 4,1 4 

2021463 SES AP HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE 2,5 2,6 

Total 5,2 5,2 

 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
 

Serviços Ofertados 

 

A Atenção Ambulatorial e Especializada é um dos componentes necessários a 

constituição das regiões de saúde. O Hospital de Clinicas Dr. Alberto Lima-HCAL 

dispõe de 32 consultórios para 28 especialidades médicas, sendo 05 da Unidade de 

Alta Complexidade em Oncologia - UNACON, com capacidade para 16 consultas por 

turno em cada consultório, considerando carga horária de 20 horas semanais por 

profissional médico e 11 meses de atividades laborais (Quadro 30). 

Considerando o parâmetro assistencial preconizado pelo SUS através da 

Portaria Nº 1631/GM de 01/10/2015 publicada pelo Ministério da Saúde, que aprova 

critérios e parâmetros para o planejamento e programação das ações e serviços de 

saúde no âmbito do SUS e baseado em levantamentos e informações fornecidas pelos 

profissionais de saúde do hospital, foram considerados dados relativos a situação atual 

da unidade para atendimento de consultas, como a sua capacidade instalada, o 

número de profissionais existentes por especialidades, a carga horária necessária dos 

profissionais, a disponibilidade de escala dos profissionais e a produção apurada no 

Sistema de Informação Ambulatorial- SIA/DATASUS/MS.                                                                                                              

Para atender a demanda assistencial em saúde do Estado do Amapá, conforme 
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estabelece a Portaria Nº 11631, são necessários 330.440 consultas/ano. Para tanto, 

seriam necessárias à utilização das 34 salas existentes na unidade nos 03 turnos 

(manhã, tarde e noite) com 16 consultas por turno em cada consultório.  

 

Quadro 29. Quadro demonstrativo de Consultas do Ambulatório do Hospital de 
Clínicas Dr. Alberto Lima 

 
Fonte: Relatório de consultas ambulatórias SESA-AP 

 

Considerando que o hospital atualmente possui 25 salas em condições de uso 

para consultas e mais 05 na UNACON, esse atendimento é reduzido em 12% 

perfazendo um total de 290.400 consultas/ano para todo o Estado.  

Ainda nesta proposta, a carga horária dos profissionais é distribuída entre o 

número de profissionais existentes no HCAL para atendimento de consultas 

especializadas. No entanto, a disponibilidade de escala de serviço apresentada pelos 

profissionais médicos atende apenas 115.854 consultas/ano no hospital, número este 

muito aquém da capacidade de atendimento assistencial necessária para o Estado. 
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As especialidades que apresentaram maiores demandas foram Cardiologia, 

Gastrenterologia, Ortopedia/Traumatologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, 

Urologia, Neurocirurgia, Mastologia, Cirurgia Oncológica e Nefrologia. 

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS – CEO 

 

Os Centros de Especialidades Odontológicas – CEO (Quadro 30) propiciam a 

continuidade do cuidado em saúde bucal realizado pela rede de Atenção Básica e nos 

municípios com Estratégia Saúde da Família, pela Equipe de Saúde Bucal. 

O estado apresenta uma baixa cobertura populacional e uma distribuição não 

homogênea para esse serviço, existem dois (02) CEO’s legalmente constituídos no 

Estado do Amapá, o CEO - Centro, e o CEO-Santa Rita, ambos em funcionamento 

realizando as seguintes especialidades de média e alta complexidade: Prótese 

Dentária, Endodontia, Ortodontia, Ortopedia dos Maxilares, Periodontia, 

Odontopediatria, Estomatologia, Radiologia, Pacientes com Necessidades Especiais, 

Dentística Clínica e Cirurgia Buco-Maxilo-Facial. 

É na unidade do Bairro Santa Rita que está localizado o laboratório de 

próteses do CEO. O laboratório funciona de forma regular, porem necessita de 

adequações físicas e estruturais para que os serviços possam atingir o objetivo 

esperado pelos órgãos reguladores em termos de quantidades de próteses e 

aparelhos ortodônticos entregues. Na unidade Centro algumas especialidades se 

destacam sendo elas: Odontopediatria, pela grande produtividade, cirurgia buco-

maxilo-facial sendo referencia no estado, atendimento a pacientes especiais, que 

veem encaminhados de todo o estado. 

Os dois CEO’s existentes na capital possuem duas fontes de recursos uma de 

origem estadual, através do fundo rotativo, cujo repasse é realizado 

quadrimestralmente e depende da discricionariedade do Secretário de Saúde e outra 

de origem federal em que os repasses são realizados mensalmente. 

No decorrer do ano de 2015; o centro ampliou a oferta de consultas 

odontológicas, bem como de cirurgias odontológicas especializadas e a elaboração do 

protocolo de odontologia especializado para um melhor atendimento aos usuários do 

SUS. A equipe técnica é composta por servidores efetivos e de contrato temporário 

assim discriminado: 
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Vinculo Estadual: 79 servidores de nível superior e 102 de nível médio; 

Vinculo Federal: 10 servidores de nível superior e 12 de nível médio e 

elementar; 

Vinculo Temporário: 03 servidores de nível médio. 

 

Quadro 30. Produção ambulatorial por grupo de procedimentos do CEO 

ITEM GRUPO DE PROCEDIMENTOS 2015 
01 Ações de promoção e prevenção em saúde 5.911 
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 6.311 
03 Procedimentos clínicos 48.908 
04 Procedimentos cirúrgicos 3.600 
05 Órteses, próteses e materiais especiais 229 

                      Fonte: DataSUS /MS-Arquivos PAAP OUTUBRO/ 2015 

CENTRO DE REFERENCIA EM TRATAMENTO NATURAL – CRTN 

 

O Centro de Referência em Tratamento Natural do Amapá – CRTN (Quadro 

33) atua na Assistência Especializada em Terapias Naturais, através de atendimentos 

e serviços ambulatoriais, tais como: Acupuntura, Massoterapia, Geoterapia, 

Fisioterapia, Terapia Holística, Aurículoterapia, Nutrição, Fisioterapia, Assistência em 

enfermagem, Assistência Farmacêutica, Fonoaudióloga, Serviço Social, Médico 

Clínico, Psicologia Clínica e demais práticas inseridas e preconizadas pela Política 

Nacional das Práticas Integrativas e Complementares no SUS. 

A equipe técnica é composta por servidores efetivos e de contrato temporário 

discriminado abaixo. Vinculo Estadual: 18 servidores de nível superior e 11 de nível 

médio; Vinculo temporário: 2 servidores de nível superior e 17 de nível médio.  
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Quadro 31.  Produção Ambulatorial por Grupo de Procedimentos do CRTN. 

ITEM GRUPO DE PROCEDIMENTOS 2015 

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 917 

02 Procedimentos clínicos 20.697 

Fonte: DATASUS/MS-Arquivos PAAP OUTUBRO/2015 

 

CENTRO DE REFERENCIA DE DOENÇAS TROPICAIS – CRDT 

 
O Centro de Referência em Doenças Tropicais oferece serviços de qualidade e 

humanizado aos cidadãos nas seguintes patologias: Hanseníase, Tuberculose, 

Hepatites B e C e outras doenças infecciosas, DST/HIV, Leishmaniose, dermatoses 

ocupacionais e tropicais e conta ainda com o Serviço de Atendimento Especializado-

SAE, Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA e Assistência Domiciliar 

Terapêutica – ADT sendo reestruturada a equipe para realizar busca ativa e 

atendimento domiciliar a portadores de HIV/AIDS e seus contatos vulneráveis. Atende 

usuários encaminhados das Unidades Básicas e demais municípios do estado, na 

media complexidade. A equipe técnica é composta por servidores efetivos e de 

contrato temporário discriminado abaixo: 

Vinculo Estadual: 56 servidores de nível superior e 57 de nível médio; 

Vinculo Federal: 11 servidores de nível superior e 33 de nível médio e elementar; 

Vinculo temporário: 16 servidores de nível médio; 

 
Quadro 32. Produção Ambulatorial por Grupo de Procedimentos do CRDT 2015 

 
ITEM GRUPO DE PROCEDIMENTOS 2015 

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 438 

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 14.721 

03 Procedimentos clínicos 130.533 

04 Procedimentos cirúrgicos 402 

Fonte:  DataSUS/MS-Arquivos PAAP OUTUBRO 2015 
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Quadro 33. Serviço de Assistência Especializada – SAE / Centro de Testagem e 
Aconselhamento – CTA /Procedimentos realizados no CTA/SAE – Ano 2015 

ITEM SERVIÇOS QUANTIDADE 
01 Consultas médicas 5.617 
02 Consultas de enfermagem 2.905 
03 Consultas psicológicas 355 
04 Consultas de nutrição 257 
05 Consultas de assistência social 817 
06 Consultas de farmacêuticos 8.471 
07 Consultas odontológicas 449 
08 Testes rápidos 17.482 
09 Coleta de exames de CD4 e carga viral 1.787 
10 Atendimento de aconselhamento prée pós-teste 8.106 

TOTAL 46.246 

Fonte:  Relatório de produção ambulatorial do setor/SAE/SESA 

CENTRO DE REABILITAÇÃO DO AMAPÁ – CREAP 

 

Desde sua criação, o Centro de Reabilitação do Estado do Amapá- CREAP 

(Quadro 36) busca contribuir para o fortalecimento da atenção a saúde da pessoa com 

deficiência no Estado, proporcionando atendimento de qualidade à população 

amapaense nas especialidades de fisioterapia, fonoaudióloga, psicologia, serviço 

social, terapia ocupacional e nutrição.  

Possui em sua estrutura organizacional o Serviço Administrativo; o Serviço de 

Atenção à Saúde Auditiva/SASA; o Programa de Concessão de Órtese e Prótese e 

Meios Auxiliares de Locomoção; a Clínica de Estimulação Precoce (atende crianças de 

0 a 03 anos e 11 meses); a Clínica Infantil (atende crianças de 04 a 17 anos e 11 

meses) e a Clínica Adulta (atende os maiores de 18 anos). As clínicas prestam 

atendimento multi e interdisciplinar nas diversas especialidades como 

traumatologia/ortopedia, reumatologia, neurologia, pediatria, pneumologia entre outras, 

sua capacidade de atendimento é de aproximadamente 7.000 (sete mil) atendimentos 

mensais.  

Os avanços significativos nesse período foram: habilitação do CREAP junto ao 

Ministério da Saúde como centro especializado em Reabilitação – CER III Física – 

Auditiva e Intelectual; Regularização do credenciamento das empresas para 

fornecimento de Aparelho Auditivo; Implantação do Grupo de Atendimento Geriátrico; 
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financiamento a nível federal para a revitalização da estrutura física predial, bem como 

a reforma e implantação do sistema de ventilação da piscina com exaustor. 

O papel do CREAP como CER III (modalidade física, auditiva e intelectual) 

dentro da linha de cuidados à pessoa com deficiência visa garantir o aprimoramento 

das suas atividades, atuando como ponto de atenção estratégico e ordenador das 

ações da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência, coordenando e monitoramento 

a execução dos serviços e qualificação dos profissionais, além de organizar o fluxo de 

atendimento, referência e contra referência dos serviços de reabilitação no Estado do 

Amapá, ampliando e qualificando o acesso da pessoa com deficiência aos serviços de 

reabilitação.   

A equipe técnica é composta por servidores efetivos e de contrato temporário: 

Vinculo Estadual: 62 profissionais de nível superior e 11 de nível médio e 

elementar; 

Vinculo Federal: 01 profissional de nível superior e 08 de nível médio e 

elementar; 

Vinculo temporário: 01 profissional de nível superior e 07 de nível médio. 

 

Quadro 34. Produção ambulatorial por grupo de procedimentos do Centro de 
Reabilitação do AMAPÁ – CREAP 

ITEM GRUPO DE PROCEDIMENTOS 2015 

01 Procedimentos com finalidade diagnóstica 1.267 

02 Procedimentos clínicos 36.413 

03 Órteses, próteses e materiais especiais 510 

Fonte:  DATASUS/MS-Arquivos PAAP OUTUBRO/2015 

 

HOSPITAL FILANTROPICO – SÃO CAMILO E SÃO LUIS 

 

A Secretaria de Estado da Saúde possui convenio com o Hospital São Camilo 

para atender o Sistema Único de Saúde de forma complementar, através de 

instrumento gerencial integrante do Convênio nº 3/2012 com metas definidas no Plano 

Operativo Anual. 

As análises e discussões realizadas tiveram como referencial as informações 

disponibilizadas pela Divisão de Avaliação, Controle e Regulação–DARC/SESA, dos 
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sistemas de informações SIA/SIH/SIPAC/SISREG/Ministério da Saúde, Fundo 

Estadual de Saúde, Coordenadoria de Assistência Hospitalar – CAH/SESA, Hospital 

São Camilo e São. 

 

Quadro 35. Produção de Serviços Pactuados SESA e Hospital São Camilo Serviço de 
Apoio Diagnóstico e Terapêutico, ano 2015. 

  

Procedimento 
Meta anual Meta Mensal 

Progr. Realiz. % Progr. Realiz. % 

Mamografia 

1920 1.498 78.02 160 124.83 78.02 Mamografia bilateral 

p/rastreamento 

Densitometria óssea Duo-

energética 
720 585 81.25 60 48.75 81.25 

Tomografia computadorizada  360 248 68.89 30 20.66 68.86 

Fonte:  SIA/Datasus/MS 

Nota: Produção de serviços dos meses de novembro e dezembro/2014 e janeiro a outubro/2015 

 

Quadro 36. Produção de Serviços Pactuados SESA e Hospital São Camilo Terapia 
Nutricional Enteral e Parenteral, ano 2015. 

Procedimento 

Meta anual 

Pro

gr. 
Realiz. % 

 Nutrição enteral padrão - dia  
504 677 134.33 

 Nutrição enteral especializada- dia 

 Nutrição parenteral bolsa adulto – ate 1000 ml 
264 735 278.41 

 Nutrição parenteral bolsa neonatal – até 500 ml 

Total 768 1.412 183.85 

Fonte:  SIA/Datasus/MS. 

Nota: Produção de serviços dos meses de novembro e dezembro/2014 e janeiro a outubro/2015. 
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Quadro 37. Produção de Serviços Pactuados SESA e Hospital São Camilo 
Procedimentos Cirúrgico-Ortopédicos 

Procedimento Descrição Quantidade 

Fratura de rádio 
Tratamento Cirúrgico de fratura 

diafisária do rádio / da ulna. 

             01 

Fratura de 

úmero 

Trat. Cir. de fratura/ lesão fisária do 

côndilo / trocanter do úmero / apófise 

coronária da ulna / cabeça do rádio. 

              - 

Fratura de 

tornozelo 

Trat. Cir. de fratura 

bimaleolar/trimaleolar/da fratura-

luxação do tornozelo. 

             01 

Trat. Cir. de fratura do tornozelo 

unimaleolar. 

             01 

Fratura de 

metacarpo 

Trat. Cir. de fratura/ lesão fisária dos 

metacarpianos. 

              - 

Trat. Cir. de luxação / fratura-luxação 

metacarpo-falangiana 

               -        

Fratura de tíbia 

Trat. Cir. de fratura da diáfise da 

tíbia. 

              03 

Trat. Cir. de fratura do pilão tibial.                - 

Trat. Cir. de fratura do planalto tibial.                - 

Fratura de 

patela 

Trat. Cir. de fratura da patela por 

fixação interna (patelectomia). 

               -  

Fonte:  Plano Operativo Anual 2015/2015 – SESA 

 

Quadro 38. Produção de Serviços Pactuados SESA e Hospital São Camilo 
Atendimento Hospitalar/Internações por Especialidades de Média Complexidade. 

Clínica 
Leitos 

HSC 

Leitos 

SUS 

Meta 

Anual 
Realiz. % 

Clínica Médica e 

Berçário Patológico 

55 11 386 
487 86.81 

6 5 175 

Cirúrgica 42 31 1.674 2.444 146 

Pediátrica 21 9 405 225 55.56 

Obstétrica 45 40 3.600 2.619 72.75 

Total 169 96 6.240 5.775 92.55 

Fonte:  Relatório Anual de produção de serviços dos meses de novembro e dezembro/2014 e janeiro a 

outubro/2015 – HSC 
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Das diárias contratadas de UTI Adulto foram utilizadas apenas 22.38% e as da 

UTI Neonatal 12.33%, tendo sido considerado para efeito de análise a produção dos 

meses de novembro e dezembro de 2014 e janeiro a julho de 2015. 

 

Quadro 39. Produção de Serviços Pactuados SESA e Hospital São Camilo Diárias 
Contratadas de UTI Adulto. 

Tipo de UTI Total 

Diárias não utilizadas 3.656 

UTI adulto - tipo II 147 

UTI neonatal - tipo II 81 

Total 3.884 

Fonte:  Relatório Anual de produção de serviços dos meses de novembro e dezembro/2014 e janeiro a 

outubro/2015 – HSC 

 

Quadro 40. Produção de serviços pactuados SESA e Hospital São Camilo 
Cardiologia- Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ano 2015. 

 

Procedimento 
Meta anual 

Progr. Realiz. % 

Cirurgia cardíaca 

300 307 102,33 Angioplastia coronariana 

Marca passo 

Cateterismo cardíaco 396 735 185,60 

Avaliação clínica e eletrônica de Marca 

passo e desfibrilador 
360 s/i  

Fonte : SIA/Datasus/MS. 

Nota: Produção de serviços dos meses de novembro e dezembro/2014 e janeiro a outubro/2015. 

 

ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE 

 

Segundo a Secretaria de Atenção à Saúde- SAS/MS no que se refere a 

definição de Alta Complexidade constitui-se num conjunto de procedimentos que 

envolve alta tecnologia e alto custo. As principais áreas que compõem a alta 

complexidade do SUS no Amapá sã 
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Oncologia  

O serviço de Oncologia no estado é composto por 01 Unidade de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), sem serviço de radioterapia habilitado, 

oferecendo atendimento multiprofissional ao paciente, 24 horas e serviço de 

quimioterapia e hormonioterapia realizado por prestador privado. 

A capacidade instalada viabilizou em 2015 a realização de 39.170 

procedimentos, entre ambulatório e internação. O déficit existente hoje toma por base 

a indisponibilidade em tempo real de exames e a inexistência de serviços para 

pacientes que necessitam de radioterapia e de oncologia pediátrica, os quais são 

encaminhados ao Tratamento Fora do Domicilio - TFD.  

 

Quadro 41. Produção do serviço de Oncologia 

ONCOLOGIA Quantidade  

Consultas médicas 7.394 

Atendimentos com a equipe multiprofissional 4.251 

Cirurgias oncológicas 1.780 

Cirurgias ambulatoriais 4.222 

Cirurgias plásticas reparadoras 783 

Realização de exames anatomopatológicos 7.394 

Realização de sessões de quimioterapia 11.429 

Realização de sessões de hormonioterapia 1.917 

TOTAL 39.170 

Fonte : Relatório situacional HCAL OUTUBRO/2015 

 

Terapia Renal Substitutiva 

 

O atendimento é realizado por equipe multiprofissional em hemodiálise, diálise 

peritoneal ambulatorial e domiciliar supervisionada a pessoas com Doença Renal 

Crônica-DRC, estando instalado no Hospital de Clinicas Dr. Alberto Lima. Possui 34 

poltronas em funcionamento nos 03 turnos, diariamente, sendo ocupadas de acordo 

com a sorologia de cada paciente.  

Sua capacidade de produção em 2015 foi de 28.152 procedimentos 

ambulatoriais e 384 hospitalares, possuindo 190 pacientes em tratamento de 
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Hemodiálise. A deficiência do serviço está em torno da escassez de recursos humanos 

e poltronas/máquinas/estrutura física. (Quadro 42) 

Quadro 42. Procedimentos de Terapia Renal Substitutiva 

NEFROLOGIA Quantidade  

Consultas médicas (pediátrica e adulta) 9.157 
Sessões de hemodiálise 101.477 
Atendimentos com a equipe multiprofissional 101.477 

Procedimentos cirúrgicos de fistula arteriovenosos 359 
Implantes de cateter Permicath 552 

Realização de exames de análises clínicas 101.477 
TOTAL 314.499 

Fonte:  Relatório situacional HCAL OUTUBRO/2015 

 

Cardiologia 

 

A Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade é realizada no Hospital de 

Clinicas Dr. Alberto Lima. A Unidade de Assistência em Alta complexidade 

Cardiovascular foi habilitada através da Portaria nº 417/SAS de 12/08/ 2005; 

prestando serviços em Cirurgia Cardiovasculares; Serviço de Apoio Diagnóstico por 

métodos gráficos dinâmicos como: Eletrocardiograma (24 horas), Ecocardiografia e 

Ergometria e na área Ambulatorial realiza atendimento diário em cardiologia 

pediátrica e adulto. A totalidade dos procedimentos cirúrgicos é realizada pelo 

prestador de serviços credenciado, Hospital São Camilo e, os procedimentos 

ambulatoriais no Hospital de Especialidades Dr. Alberto Lima. No ano de 2015 foram 

realizados 80.282 procedimentos conforme quadro abaixo. (Quadro 43) 

 

Quadro 43. Procedimentos/ Cardiologia 

ITEM SERVIÇOS QUANTIDADE 
 CARDIOLOGIA  

01 Consultas médicas 25.940 
02 Cirurgias cardíacas +implante de marca-passo 1.002 
03 Exames gráficos 20.914 
04 Exames de cateterismo cardíaco 224 
05 Exames de Ecocardiografia 11.345 
06 Atendimentos com a equipe multiprofissional 20.857 

TOTAL 80.282 

Fonte:  Relatório situacional HCAL OUTUBRO/201 
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Neurologia 

 

O Hospital de Clinicas Alberto Lima representa a retaguarda dos atendimentos 

ambulatoriais e cirurgias de alta complexidade em neurologia, contando com 06 (seis) 

profissionais, sendo 04 clínicos e 02 neuropediatras. Esse quantitativo está aquém de 

atender as necessidades da demanda existente. 

 

Central Nacional de Captação de Doadores de Órgãos – CNCDO 
 

A Central Nacional de Captação de Doadores de Órgãos – AP tem a função de 

coordenar as atividades de transplantes em âmbito estadual, possuindo equipe técnica 

e unidade de saúde credenciada para as atividades de transplantes de outubro de 

2009.  

No que se refere ao inicio de doadores cadáveres em rins Inter vivos desde 

casos de morte encefálica, ainda se faz necessário alguns treinamentos essenciais, 

como o de Diagnóstico de Morte Encefálica para médicos intensivistas e neurologistas, 

além de melhor estruturar as unidades de saúde vinculadas á rede estadual, para 

realizar diagnóstico de morte encefálica. 

 O Credenciamento da equipe de transplante de córnea é a próxima meta a ser 

alcançada, juntamente com novos treinamentos para a equipe técnica (médicos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem) para realização da enucleação e 

processamento de córnea. 

 

Ampliação da Infraestrutura Hospitalar 

 

Nos últimos anos, a saúde em geral vem sendo tema de muitas discussões. A 

falta de investimento tanto em materiais essenciais como na infraestrutura dos 

hospitais públicos vem deixando a saúde pública do país fadada e precária. 

 No Amapá houve um aumento de 22 (vinte e dois) leitos na rede hospitalar 

estadual. Sendo 10 (dez), no Hospital da Mulher Mãe Luzia e 12 (doze) no Hospital 

Estadual de Santana. Isso significa um incremento de quase 3%(três por cento). 
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Também houve incremento de, aproximadamente 3%, na disponibilidade de 

equipamentos em uso na rede hospitalar, de 491 em 2014 para 507 em 2015. O 

incremento se verifica especificamente no Hospital de Santana. 

Nesse sentido houve aumento de prestadores de serviços, uma vez que 

anteriormente havia apenas uma clínica credenciada a realizar exames especializados 

de forma complementar ao SUS. A partir de novembro de 2015 a rede SUS dispõe de 

quatro clínicas prestando serviço de forma complementar, o que proporcionou um 

significativo incremento na oferta de exames especializados.  

 

Laboratório Central de Saúde Publica 

 

O Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Amapá “Dr. REINALDO 

DAMASCENO”, é um órgão estadual vinculada a Secretaria de Estado da Saúde 

(SESA), criado em 1978. Foi elevada a categoria de Autarquia através do decreto no. 

5528 em 09/12/1997, com autonomia administrativa e financeira. 

Faz parte do Sistema Nacional de Laboratórios e cuja finalidade primordial têm 

sido a de desenvolver atividades laboratoriais em conformidade com a Política 

Nacional de Saúde Pública, contribuindo com a promoção, proteção e recuperação da 

saúde local, com vistas, a busca de um bem-estar social, assim, culminando com o 

verdadeiro interesse do Estado, o de bem comum. 

A área da Biologia Médica possui laboratórios: Bacteriologia, Virologia, 

Parasitologia, Micologia, Biologia Molecular. Além desses setores existe um biotério 

estruturado e que atualmente faz criação de animais de pequeno porte (ratos e 

camundongos) e além de ovinos para doação de sangue para os meios de culturas; 

A área de Bromatologia e Química se compõem de laboratórios: Físico-

Química de Medicamentos e Alimentos (independentes), Microbiologia de 

Medicamentos e Alimentos (independentes); Microscopia de Alimentos; Rotulagem de 

Alimentos e em implantação. Rotulagem de Medicamentos; Colinesterase e Saneantes 

(em implantação).  

A área Técnica constituída por um Laboratório com capacidade para 

Preparação de Reagentes, Meio de Cultura e Fornecimento de Água para todo 

LACEN, além de outros laboratórios que constituem a rede estadual. Além dessas 



 
 
 

168 
 

atividades o setor é responsável pela limpeza, desinfecção e esterilização de todo o 

material do LACEN.  

A área de Coordenação da Rede de Laboratórios possui um Laboratório 

Escola, onde são ministrados os cursos de capacitação e atualização para a rede 

estadual de laboratório e é realizado todo o controle de qualidade para as principais 

endemias e algumas outras doenças como Malária, Doença de Chagas, Leishmaniose, 

Filariose, e atualmente esta sendo implantada Tuberculose, Hanseníase, entre outras. 

O setor é responsável pela organização, capacitação e estruturação da rede estadual 

de laboratório. 

A Coordenação possui uma área de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional 

tem como principal função organizar e estruturar todo o plano de capacitação da 

instituição, contemplando planos de curto, médio e longo prazo. Além disso, o setor é 

responsável por organizar e estimular a produção científica e 6 captação de recurso 

que visem tanto o desenvolvimento de trabalhos científicos como a estruturação da 

instituição, entre outras atividades. 

 Além dessa área foi institucionalizado o Sistema de Gestão da Qualidade e 

Biossegurança e tem responsabilidade a política da qualidade na instituição e tem 

como principais funções: prestar apoio técnico aos setores na implementação do 

Programa da Qualidade; controlar a distribuição dos padrões do LACEN-AP; coordenar 

as auditorias internas; divulgar as ações do Programa da Qualidade. 

 

Hemorrede  

 

A Hemorrede no Estado coordena a Política de Sangue e Hemoderivados, 

tendo como missão principal fornecer à população do Amapá sangue com garantia de 

qualidade, assegurar o atendimento aos portadores de hemopatias e contribuir para o 

ensino e pesquisa nas áreas de hematologia e hemoterapia. Sua estrutura é composta 

de um Hemocentro Coordenador, uma unidade de coleta móvel, duas agências 

transfusionais na capital e seis agências em municípios demonstrando que100% da 

cobertura hemoterápica do Estado são realizadas pelo setor público. Dos 16 

(dezesseis) municípios do Estado, os serviços hemoterápicos estão presentes em 

37.5% deles. 
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Quadro 44.  Atendimentos realizados hematologia 

Tipo atendimento  QUANTIDADE 

Consultas médicas 3.094 

Atendimento de Enfermagem 1.037 

Atendimento Social 2.902 

Atendimento Psicológico 59 

Fonte:  HEMOAP/AP 

 

Quadro 45.  Atendimentos realizados hemoterapia 

Tipo atendimento  QUANTIDADE 

Coleta de Sangue para transfusão 11.842 

Triagem clinica de Doador(a) de sangue 14.213 

Aplicação de Fator VIII de Coagulação 1.988 

Transfusão de Concentrado de Hemácias 3.442 

Transfusão de Concentrado de Plaquetas 1.885 

Transfusão de Crioprecipitado 57 

Transfusão de Plasma Fresco 1.961 

Total 35.388 

Fonte:  DAC/SESA/A 

 

Quadro 46. Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia 

Procedimentos realizados  QUANTIDADE 

Exames imunohematológicos em Doador de Sangue 11.842 

Exames pré- transfusionais I 6.295 

Exames pré- transfusionais II 5.480 

Sorologia de Doador de Sangue 11.842 

Processamento de Sangue 36.380 

Total 71.839 

FONTE: Hemoap 

 

Redome 

 

O Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME) foi 

criado em 1993, em São Paulo, para reunir informações de pessoas dispostas a doar 
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medula óssea para quem precisa de transplante Desde 1998, é coordenado pelo 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), no Rio de Janeiro. 

No estado do Amapá o serviço está em atividade há sete anos, desde 

setembro de 2009 e funciona no Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá 

(Hemoap), com mais de 24.500 mil cadastros de potenciais doadores de medula, o 

Hemoap funciona como articulador encaminhando os doadores para outras regiões do 

país. Os municípios de Macapá e Santana estão entre os maiores doadores 

representando um percentual de 81,82% e 16,12% respectivamente. (Gráfico 68 e 69) 

 

Gráfico 68. Perfil dos doadores por faixa etária 

 
Fonte: Hemoap/AP 

 

Gráfico 69. Perfil dos doadores por sexo.  
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Fonte: Hemoap/AP 

TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 

 

O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº. 55/99 da 

Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde) é um instrumento legal que 

visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças 

não tratáveis no município de origem quando esgotado todos os meios de 

atendimento.  

Assim, o TFD consiste em uma ajuda de custo ao paciente, e em alguns 

casos, também ao acompanhante, encaminhados por ordem médica à unidades de 

saúde referenciada em outro município ou Estado da Federação, quando esgotados 

todos os meios de tratamento na localidade de residência do mesmo, desde que haja 

possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a 

este tratamento e aos recursos orçamentários existentes. Abaixo o demonstrativo de 

encaminhamentos de especialidades e gastos que o estado garantiu com o TFD. 

 

Quadro 47.  Demonstrativo de Custos Com o Tratamento Fora de Domicilio - 2015 

Discriminação Quantidade                    Valor 

Pacientes Encaminhados 5.501  - 

Acompanhantes 5.178  - 
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Passagens Aéreas para 

pacientes e acompanhantes. 

 

10.568 

 

 

R$ 9.923.579,04 

 

Casa de Apoio em Belém 

(alimentação e hospedagem) 

       - R$ 1.395.720,00 

 

Auxílio financeiro para 

pacientes. 

       - R$14.144.412,81 

 

TOTAL 21.247 9.939.119.172,81 

Fonte:  DAC/SESA 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 48. Demonstrativo das 10 principais causas de Tratamento Fora do Domicílio- 
2015 

                               ESPECIALIDADE QUANTITATIVO 

1- OFTALMOLOGIA 336 

2- ONCOLOGIA 292 

3- ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 116 

4- HEMATOLOGIA 115 

5- NEFROLOGIA 84 

6- CARDIOLOGIA 69 

7- HEPATOLOGIA 53 

8- OTORRINOLARINGOLOGIA 49 

9- NEUROLOGIA 33 

10- GENÉTICA 20 

SUBTOTAL 1.167 

OUTRAS ESPECIALIDADES 93 

TOTAL 1.260 

Fonte:  DAC/SESA 

 

Quadro 49. Demonstrativo das 10 Principais Cidades de Referência de Tratamento 
Fora do Domicílio– 2015 

                            CIDADES          QUANTIDADE 
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1-  BELÉM 378 

2- SÃO PAULO 167 

3- RECIFE 129 

4- FORTALEZA 92 

5- GOIÂNIA 63 

6- BRASÍLIA 57 

7- SOROCABA 54 

8- SÃO LUÍZ 34 

9- PORTO ALEGRE 18 

10- RIO DE JANEIRO 15 

SUBTOTAL 1.007 

OUTRAS CIDADES 253 

TOTALGERAL 1.260 

Fonte: SESA/AP 

 

UNIDADES MISTAS DE SAÚDE 

 

A secretaria possui uma Coordenadoria Regional de Saúde, que é responsável 

pelo gerenciamento de ações e serviços de saúde; realizados em parceria com os 

gestores municipais e prestadores de serviços das unidades mistas de 09 municípios 

(Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá; Calçoene; Vitória do Jari; Pedra Branca do 

Amapari; Oiapoque; Mazagão; Serra do Navio). 
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Redes de Atenção á Saúde 

 

As Redes de Atenção a Saúde são arranjos organizativos de ações e serviços 

de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas 

de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantira integralidade do cuidado.  
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Na configuração das Redes de Atenção à Saúde os modelos operacionais de 

implantação, devem atender os seguintes requisitos: definição de território, realização 

de diagnóstico situacional inerente ao território/região; construção de uma situação 

desejada para os serviços de atenção primária, dos outros níveis de atenção e os 

serviços de apoio; criação de sistemas logísticos de suporte e criação de sistema de 

regulação e governança. 

Atualmente as redes existentes no Amapá apresentam debilidades e são 

desarmônicas do ponto de vista sistêmico, se fazendo necessário superar obstáculos 

conjunturais e estruturais que dificultam os avanços nas políticas de saúde. 

A partir de 2011, com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, novos 

desafios surgiram para a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, implicando 

na necessidade de adoção de arranjos institucionais, a fim de integrar e aparelhar os 

serviços de saúde e definir linhas de cuidado destinadas a garantir a atenção integral à 

saúde em cada região do estado do Amapá. 

Nesse sentido, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de 

Saúde dispostas nas Portarias do Ministério da Saúde, iniciou-se no ano de 2011 o 

processo de estruturação de redes de cuidados, permeado pelos preceitos da Política 

de Humanização, priorizando-se as Redes de Atenção Materna e Infantil (Rede 

Cegonha), Atenção às Urgências, Atenção Psicossocial e Atenção à Pessoa com 

Deficiência. 

 

Rede de Atenção Materno – Infantil (REDE CEGONHA) 
 

A Rede de Atenção Materno-Infantil foi implantada em novembro de 2011, 

conforme termo de compromisso assinado pelo secretário Estadual de Saúde, que 

comprovou Adesão do estado do Amapá a Rede Cegonha em 13 de abril de 2012, 

aprovado na CIB o plano estadual da rede de atenção materno-infantil, através da 

Resolução CIB N°023/2012 que combinou com o envio de um plano único do estado 

para o Ministério da Saúde. 

Foi constituído o grupo condutor estadual e municipal; com a inclusão de 

técnicos da área indígena e do movimento de mulheres em sua composição. 
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A partir das Portarias MS nº N° 1459, de 24 de junho de 2011 e nº 650/2011 

que institui no âmbito do SUS a Rede Cegonha e Portaria nº 45/2012 do Grupo 

Condutor Estadual da Rede Cegonha seguiu conforme o preconizado pelo MS.  

A implementação da Rede Cegonha seguiu de acordo com o planejamento do 

Ministério da Saúde para as regiões de saúde do estado do Amapá, por intermédio dos 

Planos de Ação municipais e do Plano de Ação Regional.  

Em todo o processo contamos com a participação da apoiadora temática da 

rede cegonha do MS, apoiadora da rede de atenção à saúde, membros do CES e 

representante da área técnica da Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, grupo 

condutor estadual da rede cegonha, secretário estadual de saúde, secretários 

municipais de saúde e técnicos do estado e município em 02 a 03 de abril de 2012. 

Em 12 de abril de 2012, foram realizadas simultaneamente 03 reuniões das 

CIRs, com a presença da apoiadora de redes de atenção à saúde do Ministério da 

Saúde, grupo condutor Estadual,  secretários municipais de saúde e técnicos no 

município para apresentação e aprovação dos planos municipais e desenhos da rede 

por região, resolução CIR n° 09/2012. Na reunião da CIB do dia 13 de abril de 2012 foi 

apresentado o desenho da rede e o plano de ação que o estado aprovou e homologou 

através da resolução CIB/AP n° 23/2012 com a presença da apoiadora das redes de 

atenção à saúde do Ministério da Saúde. 

 

Rede de Atenção Psicossocial 

 

 Por meio da Portaria GM/MS nº 3.088/2011 foi instituída a Rede de Atenção 

Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, com ênfase nas 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito no Sistema 

Único de Saúde. Sendo prioridade a problemática do Crack e Outras Drogas. 

 Nesse sentido a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA/AP vem 

constantemente trabalhando para o alcance desse objetivo estabelecendo, desta forma, 

diretrizes, ações e metas, considerando os aspectos de infraestrutura, gestão, articulação 

dos serviços e qualificação técnica, configurando a Rede de Atenção Psicossocial-RAPS, 

com o envolvimento dos componentes da Atenção Básica, da Atenção Psicossocial 

Especializada, da Atenção de Urgência e Emergência, da Atenção Residencial de 
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Caráter Transitório, da Atenção Hospitalar, das Estratégias de Desinstitucionalização e 

da Reabilitação Psicossocial. 

Em 2013 a secretaria em parceria com o Ministério da Saúde apoiou o Projeto 

Caminhos do Cuidado para a execução do Curso de Qualificação em Saúde Mental 

sobre Crack, Álcool e outras Drogas, onde 1.020 profissionais entre técnicos de 

enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde foram qualificados. 

 O cenário atual da atenção em saúde mental nos municípios e regiões do 

Estado do Amapá coloca-nos diante de dois desafios principais: 1) o cuidado em saúde 

mental como responsabilidade de uma rede de serviços territorializadas, de base 

comunitária, articulados entre si, cuja ordenação é dada pela atenção básica e; 2)  a 

garantia de cuidados á pessoa com problemas de saúde relacionados ao uso de álcool e 

outras drogas nesta rede de serviços territoriais- a rede de atenção psicossocial. 

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), seja no que se refere á atenção a 

pessoas com transtornos mentais, seja no que tange ao cuidado às pessoas com 

necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool ou outras drogas, a proposta de 

atenção em Rede de Saúde (RAS) e em linhas de Cuidado configura-se tanto como 

tecnologia, quanto um principio organizador da atenção.  

No Estado do Amapá, as políticas públicas de saúde mental implementadas pelo 

Governo do Estado, iniciaram em 2007, com atuação da Coordenação Estadual de 

Saúde Mental. 

  Os serviços componentes da Linha de Cuidado em Saúde Mental, 

Álcool e outras Drogas no Estado do Amapá são: Centro de Atenção Psicossocial para 

Álcool e outras Drogas (CAPS - AD); Centros de Atenção Psicossocial III (CAPS III– 

MACAPÁ); Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS SANTANA) e 16 

Leitos de Referência em Saúde Mental Álcool e Outras Drogas em Hospital Geral. 

Muito temos ainda a caminhar devido a vários entraves que se apresentam 

dentre eles destacamos: mecanismos de comunicação e suporte aos municípios que 

são insuficientes, carência de apoiadores e a não garantia de deslocamento dos 

mesmos aos municípios; o CAPS III ainda se encontra nos moldes de um CAPS II 

(segunda a sexta feira), sem acolhimento noturno e aos fins de semana, sem 

funcionamento dos leitos e sem oferta de atenção diária ao paciente intensivo 

(permanência o dia todo no serviço) pela falta de alimentação; fragilidade da 

organização da estrutura gerencial do serviço. 
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Rede de Atenção à Saúde de Pessoas com Deficiência.  

 

A Rede de Atenção a Saúde da Pessoa com Deficiência o qual, além de 

requisito legal, representa a direção e a intenção política da atual gestão, contém 

objetivos, diretrizes e metas e se configura como instrumento estratégico e norteador 

para execução, monitoramento e avaliação das ações da Saúde da Pessoa com 

Deficiência no sistema Único de Saúde no Amapá, em consonância com o Plano 

Estadual de Saúde – PES, buscando integrar os quatro eixos do Plano Nacional – 

Viver Sem Limites (acesso a educação, atenção à saúde, inclusão social e 

acessibilidade). O CREAP é o principal ponto de atenção da Rede de Atenção da 

Pessoa com Deficiência, habilitado como CER III para atender as modalidades de 

Reabilitação Física; Auditiva e Intelectual, de acordo com a Portaria nº 793 GM/MS de 

24 de abril de 2012, que instituiu a Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência no 

âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS. Portaria nº 835 GM/MS de 25 de abril de 

2012 que institui incentivos financeiros de investimento e de custeio para a 

Componente Atenção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 

no âmbito do SUS refere às normas gerais de funcionamento do CER- Centro 

Especializado em Reabilitação e Oficinas Ortopédicas.  

No que se refere ao quantitativo de pacientes/ mês, a média do número de 

usuários atendidos deve considerar o estabelecido para cada modalidade de 

reabilitação, a saber: 

� Reabilitação auditiva: 150 usuários/mês; 

� Reabilitação Física /Motora: 200 usuários/mês ; 

� Reabilitação intelectual: 200 usuários/mês; 

� Reabilitação visual: 150 usuários/mês 

 

No ano de 2015 foram registrados 510 procedimentos/ano de média 

complexidade ambulatorial. A demanda reprimida existente consiste na escassez de 

recursos humanos e na inadequada estrutura física que já não suporta a demanda 
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vinda de todos os municípios do Estado, inclusive de alguns municípios do Estado do 

Pará. 

 

 

 

 

TRIAGEM NEONATAL 

 

Segundo estimativa da OMS, 10% da população brasileira é portadora de 

algum tipo de deficiência e, dentre elas a deficiência mental representa um sério 

problema de Saúde Pública. 

A Triagem Neonatal – Teste do Pezinho (Quadro 51) – foi incorporada ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 1992 (Portaria GM/MS n.º 22, de 15 de 

Janeiro de 1992) com uma legislação que determinava a obrigatoriedade do teste em 

todos os recém-nascidos vivos e incluía a avaliação para Fenilcetonúria e 

Hipotireoidismo Congênito.  

No ano de 2001, o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Assistência à 

Saúde, empenhou-se na reavaliação da Triagem Neonatal no SUS, o que culminou na 

publicação da portaria ministerial (Portaria GM/MS n.º 822, de 6 de junho de 2001) que 

criou o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN). 

Dentre os principais objetivos do programa, destacam-se a ampliação da gama 

de patologias triadas (Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Anemia Falciforme e 

outras Hemoglobinopatias e Fibrose Cística), busca da cobertura de 100% dos 

nascidos vivos e a definição de uma abordagem mais ampla da questão, determinando 

que o processo de Triagem Neonatal envolva várias etapas como: a realização do 

exame laboratorial, a busca ativa dos casos suspeitos, a confirmação diagnóstica, o 

tratamento e o acompanhamento multidisciplinar especializado dos pacientes. O 

estado do Amapá foi habilitado em 2006 na fase I, e em 2013 na fase III do PNTN, 

porém ainda apresenta fragilidades que estão sendo corrigidas para ampliar a 

cobertura e operacionalizar as demais fases da triagem. 
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Quadro 50. Quantitativo de teste do pezinho e da orelhinha realizados no Estado do 
Amapá, no período 2014 a 2015. 

Descrição 
do 

procedimen
to 

2014 Tota
l 

Jan  Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out Nov Dez 
 

0202110052 

DOSAGEM DE 

FENILALANINA E 

TSH OU T4 

848 706 807 317 814 563 802 691 1.015 841 624 816 8.844 

0211070149 

EMISSOES 

OTOACUSTICAS 

EVOCADAS P/ 

TRIAGEM 

AUDITIVA 

612 639 526 750 1.674 1.302 1.260 534 809 842 824 650 10.422 

Total 1.460 1.345 1.333 1.067 2.488 1.865 2.062 1.225 1.824 1.683 1.448 1.466 19.266 

              
              
              

Descrição 
do 

procediment
o 

2015 Tota
l 

Jan  Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out Nov Dez 
 

0202110052 
dosagem de 
fenilalanina 
e TSH ou t4 

748 492 0 421 550 749 861 861 784 766 475 912 7.61
9 

0211070149 
emissões 
otoacusticas 
evocadas p/ 
triagem 
auditiva 

1.50
6 

612 1.232 1.042 482 0 626 950 1.134 1.490 1.442 1.18
2 

11.6
98 

Total 2.25
4 

1.104 1.232 1.463 1.032 749 1.487 1.811 1.918 2.256 1.917 2.09
4 

19.3
17 

                       Fonte : SIASUS/DATASUS/Ministério da Saúde 

 

Rede de Atenção às Urgências e Emergências 
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A Rede de Urgência e Emergência tem a finalidade de articular e integrar 

todos os equipamentos de saúde objetivando ampliar e qualificar o acesso 

humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos 

serviços de saúde de forma ágil e oportuna. 

A estruturação da Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado do 

Amapá se dá através de dois componentes: o pré – hospitalar móvel e fixo e 

hospitalar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) metropolitano de 

Macapá está sob gestão estadual para atendimento dos municípios de Macapá e 

Santana. Os municípios de Macapá e Santana gerenciam as Unidades de Suporte 

Básico (USB). O estado dispõe de uma base central e três bases descentralizadas, 

sendo duas em Macapá e uma em Santana. O Grupo Condutor foi constituído em 

conformidade com o disposto na Portaria GM/MS nº 1.600/2011 para discutir e 

operacionalizar as diretrizes da referida Rede. 

 

Pré – hospitalar Fixo 

 

O serviço pré- hospitalar fixo tem como retaguarda o Hospital de Emergência 

Osvaldo Cruz, Pronto Atendimento Infantil, Hospital da Mulher Mãe Luzia, Hospital de 

Emergência de Santana, Hospital do Laranjal do Jari, UPA- Enfermeira Florência 

Virgilina de Souza, sob gestão estadual e as Unidades de Atendimento de urgência na 

Atenção Básica: Dr. Marcelo Candia e Dr. Lélio Silva coordenados pela gestão 

municipal. 

 

Pré- hospitalar móvel 

 

A frota habilitada é constituída por oito veículos estando assim distribuídos: 04 

USB em Macapá com 2 bases  descentralizadas  e em Santana 01 base 

descentralizada com 01 USB;  sob gestão estadual estão (3) Unidades de Suporte 

Avançado (USA), sendo 01 ambulância (reserva técnica);  01 ambulancha, 02 (duas) 

motolâncias. No processo de expansão do SAMU estão previstas sete (7) Bases 

destinadas ás Unidades de Suporte Básico (USB), ainda não operantes aguardando 

serem inauguradas nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Tartarugalzinho, Ferreira 
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Gomes, Porto Grande Mazagão e Laranjal do Jarí; sem frota disponível para iniciar o 

funcionamento. 

A ambulancha atende as ocorrências da região ribeirinha sendo equipada e 

tripulada como unidade de suporte avançado (USA). 

Em 2015 nos registros do SAMU metropolitano identificou-se 57.997  

chamadas telefônicas á Base Central, na qual tivemos 51.340 atendimentos realizados 

pelas ambulâncias USB e USA.  

 

ANÁLISE SITUACIONAL DA GESTÃO 

 

DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO (Figura 5) 

 

 O Plano Diretor de Regionalização (PDR) foi instituído através da Resolução 

nº 054/08 CIB/AP. O Estado é caracterizado por 3 (três) Regiões de Saúde, ficando a 

Secretaria de Estado da Saúde com a responsabilidade da Gestão do Sistema; 

Gerência dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde de Alta Complexidade; Gestão 

do Sistema de Gestante de Alto Risco; Urgência e Emergência; procedimentos de 

Média Complexidade pactuados nas Comissões Intergestores Regionais- CIR ; 

Complexo Regulador e o Tratamento Fora de Domicilio Interestadual- TFD.   

 O Estado do Amapá foi dividido em três Regiões de Saúde: 

 

1. Intra-estaduais  composta por municípios territorialmente contíguos e 

compreende: 

• Região de Saúde Intra-estadual da área Sudoeste: abrange os Municípios de 

Laranjal do Jarí, Vitória do Jarí, Mazagão e Santana.  

• Região de Saúde Intra-estadual da área Central: formada pelos Municípios de 

Macapá, Cutias, Itaubal, Serra do Navio, Pedra Branca do Amaparí, Porto Grande 

e Ferreira Gomes. 

• Região de Saúde Intra-estadual da Área Norte: compreende os Municípios de 

Tartarugalzinho, Pracúuba, Amapá, Calçoene e Oiapoque. 

 



 
 
 

183 
 

2. Regiões Interestaduais  formadas por municípios territorialmente contíguos e 

pertencentes ao Estado do Pará e que deverá ser pactuado.  

• Região da área Sudoeste: Amapá com o Estado do Pará, compreendendo os 

municípios de Almerim, Portel e Gurupá 

• Região da área Central: Amapá com o Estado do Pará, composto pelos municípios 

de Afuá, Chaves, Anajás e Breves.  

 

3. Região de Saúde Fronteiriça: Formadas pelos municípios de Oiapoque ( Brasil) e 

Cayenne (França) e encontra-se em processo de discussão e trabalho compartilhado 

em ações e serviços de saúde, com participação do Ministério da Saúde. 

 A figura 5 apresenta a configuração das regiões de saúde conforme proposta do 

Plano Diretor de Regionalização.  

 

Figura 3. Configuração das Regiões de Saúde do Estado do Amapá  
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Fonte: SESA/AP 

 

INSTALAÇÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS – CI R 

 

 Cada Região de Saúde possui uma Comissão Intergestores Regional- 

CIR, constituída pelos secretários municipais de saúde que compõem o Território, a 

coordenação é eleita entre os pares. A Comissão Intergestores Regional- CIR da 

Região Norte foi instalada em 18/08/2009, a da Área Central em 20/08/2009 e a da 

Área Sudoeste em 28/08/2009. Á época receberam a denominação de Colegiado de 

Gestão Regional. 

        Através do Decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a Lei 8080 de 19 de 

setembro de 1990, no seu artigo 30, item III, foi instituída a Comissão Intergestores 

Regional – CIR, no Amapá e homologada pela CIB através da resolução nº 63 de 14 

de outubro de 2011.  
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Análise situacional das relações Interfederativas 

 

Comissão Intergetores Regional (CIR) 

 

Em 14 de outubro de 2011, através da Resolução da CIB nº 63/11, foi 

homologada a instituição das Comissões Intergestores Regionais - CIR, passando 

denominação de CGR para CIR. Atualmente o Amapá possui 3 Comissões 

Intergestores Regionais de Saúde, que são instâncias privilegiadas de negociação, 

articulação e decisão quanto aos aspectos operacionais do SUS no âmbito da Região 

de Saúde, articulada às diretrizes estadual e nacional do SUS, constituindo-se num 

espaço permanente de pactuação e co-gestão solidária 

Em 05 de março de 2015 através do Decreto nº 1148 foi instituído a Gerência 

do Projeto “Desenvolvimento das Articulações Interfederativas - CIR/SESA, com o 

objetivo de coordenar o processo de pactuação consensual entre os entes federativos 

para a organização das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção 

em saúde. A Secretaria de Estado da Saúde - SESA através da Portaria nº 154, de 13 

de abril de 2015, designou os servidores representantes da SESA nas CIR, os quais 

são responsáveis pelo planejamento, acompanhamento e pelo gerenciamento de 

ações e de serviços de saúde mediante a cooperação técnica e operacional realizada 

com os gestores municipais e prestadores de serviços.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 51. Regiões de Saúde 

 

 

 

Regiões de Municípios  População % da Região  % do Estado  
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Saúde estimada 2014*  

 

 

 

       Central 

Macapá 446.757 89,16 57,58 

Cutias 5.291 1,06 0,68 

Itaubal 4.836 0,96 0,62 

Porto Grande 19.191 3,83 2,47 

Ferreira Gomes 6.714 1,34 0,86 

Serra do Navio 4.850 0,97 0,62 

Pedra Branca do 

Amapari 

13.411 2,68 1,73 

Total da Região Central 501.050 - 64,58 

 

 

Sudoeste 

Santana 110.565 58,64 14,25 

Mazagão 19.157 10,16 2,47 

Vitória do Jari 14.045 7,45 1,81 

Laranjal do Jari 44.777 23,78 5,77 

Total da Região Sudoeste 188.544 - 24,30 

 

 

Norte 

Tartarugalzinho 14.754 24,06 1,90 

Amapá 8.553 13,95 1,10 

Pracuúba 4.404 7,18 0,57 

Calçoene 9.979 16,27 1,29 

Oiapoque 23.628 38,53 3,04 

Total da Região Norte 61.318 - 7,90 

Total do Estado do Amapá 775.887 - 100 

Fonte:  IBGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As reuniões das CIR tiveram poucos avanços, uma vez que ainda há 

fragilidade na compreensão de sua finalidade e importância para o fortalecimento das 

discussões e Pactuações regionais, ocasionando falta de quórum nas reuniões. Além 

de que o fortalecimento da CIR depende de estruturação, com a aquisição de 

equipamentos de informática e outros para organizar e manter as reuniões, 
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contratação de veículos para o deslocamento dos técnicos aos municípios, 

capacitações, visitas técnicas e participação em eventos que contribuam para o bom 

desempenho das CIR. 

As CIR possuem regimento interno que está sendo revisado para 

complementar o formato de atuação e deixar mais claro os papéis a serem 

desempenhados por seus membros. Além disso, está sendo traçado o perfil da gestão 

das Secretarias municipais e de seus gestores em relação a sua área de atuação. 

 

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB) 

 

O SUS iniciou o seu período de maioridade com importantes conquistas. 

Apesar das dificuldades que naturalmente enfrenta, tem se constituído como exemplo 

de inclusão e transformação política no Brasil, revelando-se uma das poucas 

experiências de política pública de saúde no mundo que assegura o acesso universal e 

integral, considerando as particularidades de indivíduos e populações. 

A Comissão intergestores Bipartite do Amapá – CIB- AP, Instância Colegiada 

instituída pela Portaria nº 196/94 de 17.11.94 da Secretaria de Estado da Saúde do 

Amapá - SESA-AP, publicada no DOE, de 21.11.94 em observância à Norma 

Operacional Básica – NOB/SUS 001, constante do Anexo Único da Portaria nº 

545/MS, de 20 de maio de 1993, é a instância privilegiada de negociação, pactuação e 

decisão em relação aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde – SUS na 

esfera do Estado cabendo adequá-los às normas nacionais. Todos os aspectos 

operacionais do processo de descentralização no âmbito do Estado serão objeto de 

regulamentação pela Comissão Intergestores Bipartite. 

Decreto Nº 7.508, de 28 de junho 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 

de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde-

SUS, Capítulo V – da Articulação Interfederativa, Seção I – Art. 30 – As Comissões 

Intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de 

saúde integrados em redes de atenção à saúde; II – A CIB no âmbito do Estado, 

vinculada à Secretaria de Estado da Saúde para efeitos administrativos e operacionais.  

A Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Amapá é constituída por 08 

(oito) representantes da Secretaria de Estado da Saúde, designados pelo Secretário 
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de Estado da Saúde, que são: Divisão de Avaliação e Controle, Coordenadoria 

Hospitalar, Coordenadoria de Vigilância em Saúde, Núcleo Setorial de Planejamento, 

Coordenadoria Regional de Saúde, Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, 

Gerência de Atenção Básica, Gerência de Trabalho Educação em Saúde e 08 (oito) 

membros do órgão de representação dos Secretários Municipais de Saúde, 

designados pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde – COSEMS/AP que 

são Secretaria Municipal de Macapá, Secretaria Municipal de Saúde de Santana, 

Secretaria Municipal de Saúde de Serra do Navio, Secretaria Municipal de Saúde de 

Ferreira Gomes, Secretaria Municipal de Saúde de Itaubal do Piririm, Secretaria 

Municipal de Saúde de Mazagão, Secretaria Municipal de Saúde de Laranjal do Jarí, 

Secretaria Municipal de Oiapoque. A Comissão tem tantos suplentes quantos forem os 

titulares, também designados pela SES-AP pelo COSEMS/AP. 

O Secretário Municipal de Saúde da Capital é membro nato da Comissão, 

ocupando uma das 08 (oito) vagas pertencentes ao COSEMS/AP. 

O Presidente da CIB-AP é o Secretário de Estado da Saúde e, nas suas 

eventuais ausências, o Vice- Presidente, que é o Presidente do COSEMS assumirá a 

presidência.  

A Comissão Intergestores Bipartite possui câmara Técnica com quatro 

representantes da SESA e quatro do COSEMS onde toda a pauta para deliberação 

das reuniões é discutida e posteriormente as mesmas são encaminhadas para a 

homologação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Operacionais   

 

A Comissão Intergestores Bipartite é um fórum de negociação e pactuação 

entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. 
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A CIB possui regimento interno que está sendo revisado para poder 

acompanhar as novas diretrizes do SUS e deixar mais claro o papel da CIB. Em muitas 

vezes a CIB, fugiu ao seu papel pela ausência de discussão das propostas em outros 

foros, como as Câmaras Técnicas e Reuniões das Comissões Intergestores Regionais 

- CIR, que deveriam anteceder as Reuniões da CIB. 

 

Quadro 52. Levantamento das Pactuações na CIB nos últimos 04 Anos (2012 a 2015, 
Janeiro à Junho). 

 

Ano Reunião Resolução 

2012 10 ordinárias e três extraordinárias  84 resoluções 

2013 05 ordinárias e 02 extraordinárias 100 resoluções 

2014 05 ordinárias e 01 extraordinária 61 resolução 

2015 01 ordinária e 02 extraordinárias 07 resolução 

Fonte: CIB/AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura organizacional 

 

A estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Saúde, instituída pela 

Lei nº 417, de 17 de abril de 1998, é composta por duas autarquias vinculadas 

(Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá - HEMOAP e Laboratório Central 
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de Saúde - LACEN) e outras unidades centralizadas (Estabelecimentos Assistenciais 

de Saúde- EAS e Unidades Administrativas).  

Nas últimas décadas a Secretaria de Estado da Saúde, tem se organizado 

como uma estrutura informal não acompanhando o processo de desenvolvimento do 

Sistema Único de Saúde, tornando – se obsoleta e incompatível com o 

desenvolvimento de suas funções. Isso resulta na fragilidade da Gestão, pois não 

consegue dar respostas aos processos demandados. Numa tentativa de amenizar 

esse problema, foi criada uma estrutura paralela por meio de Gerências temporárias, 

renováveis anualmente, que atualmente já não atendem as necessidades e demandas 

da população. 

 

Auto-avaliação das Funções Essenciais de Saúde Públ ica (FESP/SUS) no Estado 

do Amapá 

 

Através da cooperação técnica do CONASS com a Gestão Estadual foi 

realizada nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2012 a II Oficina “Auto-avaliação das 

Funções Essenciais da Saúde Pública (FESP)”, com objetivo de subsidiar a gestão em 

relação à formulação, planejamento, implementação e avaliação da política de saúde, 

e na definição de prioridades. Envolveram técnicos e dirigentes da SESA, 

Conselheiros de Saúde Estadual e Secretários Municipais de Saúde de Macapá e de 

Calçoene. 

Em geral os resultados demonstram debilidade na avaliação das informações 

produzidas no sistema de saúde, em especial pelo não uso de protocolos e pela não 

institucionalização do monitoramento e avaliação das informações no âmbito da SESA. 

Fragilidades em relação ao apoio técnico aos municípios principalmente em 

relação às ações de monitoramento e avaliação dos sistemas municipais e nos 

padrões e processos de comunicação e informação entre os profissionais da SESA e 

SMS; foi identificado instâncias de consulta pública para receber e responder opiniões 

e denúncias da população, mas ainda não utilizam as informações geradas para fins 

de mudanças no sistema e/ou nos serviços de saúde. 

Foi avaliado também que a SESA não garante resposta à comunidade e ao 

cidadão sobre as denúncias formuladas, que inexiste a articulação da gestão estadual 

com instituições responsáveis por ação legal e/ou ação pública em proteção e defesa 
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as pessoas e dos seus direitos, fragilidades nos processos de comunicação e 

divulgação desses trabalhos. 

 As práticas de prestação de contas da gestão estadual trimestral e anual ao 

Conselho Estadual e ao Legislativo não estão institucionalizadas.  

Foi assinalada a fragilidade na política de participação social envolvendo o 

CES e as decisões da Conferência Estadual e a capacitação dos conselheiros.  

Foram encontradas debilidades no processo de regulação e avaliação de 

acesso aos serviços de saúde e falhas na cooperação e apoio técnico aos municípios 

para promover e garantir acesso universal e equitativo aos serviços de saúde. 

Há deficiência na formulação de políticas, pouca implementação do 

monitoramento e avaliação das políticas públicas, baixa capacidade institucional da 

gestão; somando-se a isso, temos a debilidade na reorientação do sistema e dos 

serviços de saúde com ênfase na promoção da saúde aliada a ausência de elaboração 

de normas e intervenções para favorecer condutas voltadas a essa prática.  

Outro ponto que merece destaque está na administração de recursos humanos  

da rede pública do estado em que a qualificação, capacitação e educação permanente 

da força de trabalho no estado apresenta deficiência. 

 Com relação  a capacidade de regulamentação, fiscalização , controle e 

auditoria  foi pontuada  a grande deficiência de conhecimentos, habilidades e 

mecanismos para revisar, aperfeiçoar e fazer cumprir o marco regulatório, além da 

baixa capacidade técnica e institucional para fazer cumprir as leis e normas do SUS.  

Há também a ausência de definição de padrões e avaliação da qualidade e 

capacidade de gestão dos serviços de saúde, ausência de avaliação da satisfação dos 

usuários com os serviços de saúde. Há debilidade de desenvolvimento de uma agenda 

de pesquisa em saúde pela deficiência de capacidade institucional e incorporação 

tecnológica.  

Na coordenação do processo de regionalização há deficiência na formulação e 

implementação de políticas voltadas à organização e coordenação do sistema estadual 

de saúde, há pouco desenvolvimento do processo de regionalização dos serviços de 

saúde, além de dificuldades na coordenação do processo de programação pactuada 

da oferta de ações e serviços, tornando deficitária a cooperação técnica com os 

municípios para o desenvolvimento do processo de regionalização do modelo de 

atenção à saúde. 
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Ao final ficou estabelecida a importância em utilizar os resultados da auto-

avaliação para identificar os pontos fracos da gestão estadual, elaborar planos 

estratégicos, avaliar capacidade de gerenciamento e desenvolver a força de trabalho e 

fortalecer a capacidade de gestão.  

GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO DA SAÚDE 

 

Caracterizada como um dos principais pontos de discussão relacionados à 

consolidação do SUS, a Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde representa a 

base de sustentação do sistema, em virtude do mesmo ter a sua potência alicerçada 

nos seus trabalhadores. 

Na atual conjuntura e devido ao processo de mudanças organizacionais para 

enfrentamento de um novo modelo de organização, são requeridas aos trabalhadores 

e gestores novas competências para se adequar as demandas do SUS.  

A complexidade do processo de trabalho em saúde aponta para uma formação 

mais polivalente necessária para atingir os objetivos da instituição, levando em 

consideração às mudanças tecnológicas que ocorrem aceleradamente nesse campo e 

essas mudanças têm impacto na vida das pessoas, no seu estado de saúde onde o 

foco principal dessas atividades é a prestação de serviço a população e dessa forma a 

administração utiliza-se de mecanismos e formas de contratação de gestão de 

pessoal, que incluem além de concurso público, contratação temporária, terceirização, 

cargos comissionados dentre outros. 

Quadro 53.  Demonstrativo da Força de Trabalho Ativa da SESA/AP 

Vinculo    2015 
Estado    4812 
Federal (EX TFA)     1264 
A disposição de outros órgãos Estado   277 

Federal  257 
Contratos Administrativos  759 
Cargos Comissionados 118                                                            

    Fonte:  CNES 

            Um dos maiores problemas enfrentados pela SESA, na área de Gestão 

do Trabalho, é a falta de mão de obra qualificada nas atividades meio. Percebe-se um 

esvaziamento de determinadas áreas decorrentes da distribuição de servidores em 

parte cedidos para outros órgãos, acarretando baixa qualidade na prestação de 

serviços à população.  
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             A insuficiência qualitativa e quantitativa de pessoal, o deslocamento de 

técnicos do nível central para os municípios durante os processos de municipalização 

e a inexistência de uma política que estimule a fixação do profissional no interior do 

Estado, limitou o desempenho do trabalho da SESA em áreas estratégicas dificultando 

a reorganização do modelo de atenção à saúde. 

As necessidades de formação em saúde para o SUS/AP apresentam 

particularidades e lacunas significativas que devem ser consideradas no planejamento 

dessa área de gestão.  

No caso dos processos de trabalho muitas fragilidades são encontradas para 

implantar as linhas de cuidado, os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas, 

numa perspectiva longitudinal da atenção que perpassa por áreas estratégicas, desde 

a atenção à saúde, nos seus diferentes níveis, enfatizando ações de saúde coletiva, 

clínica e epidemiologia, até à gestão do SUS. 

 
Residência Médica e Residência em Enfermagem  

 
 A Residência Médica e de Enfermagem foi implantada no estado do Amapá 

desde 2003, sendo um Projeto de Ensino e Pesquisa visando alcançar êxito na 

melhoria da qualidade de serviço prestado a população.  

Em 2015, o credenciamento da Residência Médica foi repassado para a 

Universidade Federal do Amapá – UNIFAP; sendo que o pagamento das bolsas dos 

residentes passou a ser realizado através do Ministério da Educação, ficando a 

Residência em Enfermagem sob responsabilidade do estado. 

Em acordo firmado entre o Governo do Estado e a Comissão Nacional de 

Residência Médica do Ministério da Educação, o campo de pratica é de 

responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde, através da rede hospitalar e seus 

anexos; bem como o auxílio moradia para os residentes de fora do estado. 

A Residência médica de 2004 a 2015 formou 124 profissionais nas 

especialidades: Clinica médica (39); cirurgia geral (45); Ginecologia Obstetrícia (18) 

Pediatria (21); Cirurgia de Trauma (01). E em andamento 36 profissionais. 

A Residência em Enfermagem formou de 2004 a 2015, 117 profissionais, 

especialistas em enfermagem nas áreas de cirurgia, obstetrícia e saúde da família.   
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JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 
Nos últimos anos, as razões do Poder Judiciário e as das instituições que 

administram o SUS sobre as garantias assistenciais foram expostas e debatidas. 

O crescimento das demandas judiciais na saúde nesses últimos anos é tema 

atual e de grande relevância para gestores e a justiça, em face do sub financiamento 

do Sistema Único de Saúde – SUS e a pouca interação dos operadores do Direito 

quanto a complexidade do sistema, sua legislação especifica e competências.  

Em face destas demandas e os seus impactos significativo no Sistema Único 

de Saúde (SUS) e a fim de aproximar o Poder Judiciário do Poder Executivo, está em 

discussão os Núcleos de Apoio Técnico, que tem como objetivo subsidiar os 

magistrados na tomada de decisões relacionadas ao direito à saúde. 

Esse crescimento das ações judiciais impactam sobremaneira, a efetivação e a 

manutenção das políticas públicas de saúde, inviabilizando o planejamento dos 

programas e das ações, bem como as programações orçamentarias e financeiras. 

A Judicialização no estado preocupa muito porque o usuário está deixando de 

procurar o sistema de saúde passando a buscar direto o Ministério Público, o Poder 

Judiciário como porta de entrada inadequada para que tenha direito a saúde, se 

sobrepondo a visão do individual a do coletivo. A transparência e a comunicação entre 

os sistemas pode ser uma forma de lidar com a Judicialização. 

O assessoramento jurídico da Secretaria Estadual de Saúde é coordenado por 

um Procurador Geral do Estado designado por portaria, 06 assessores e 03 auxiliares 

administrativos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 54. Judicialização da Saúde no ano de 2015. 
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Demandas Judiciais e Extrajudiciais 886 Processos 
 

Demandas Administrativas 516 Processos 
    TOTAL 1402 Processos  

Fonte: Relatório de Governo 2015 

GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA 

 

Ouvidoria do SUS 

 
A Ouvidoria do SUS no Amapá foi instalada em 2008, para atender as 

exigências do Ministério da Saúde (MS) com a finalidade de responder e encaminhar 

as demandas dos usuários do SUS, com vistas ao Fortalecimento da Política de 

Gestão Estratégica e Participativa.  

Modelo de Gestão: 

A Ouvidoria funciona a partir de um Decreto Governamental, que também 

instituiu a criação da Gerência para efetivar sua operacionalização e recebe incentivos 

do Ministério da Saúde- MS para gerir sua operacionalização. 

Capacidade Operacional:  

Sua capacidade instalada deve atender e promover a resolutividade das 

demandas advindas da Linha Direta com o Ouvidor SUS Nacional, bem como das 

manifestações escritas e demandas judiciais realizadas pelos usuários. 

A Ouvidoria está centralizada na Capital do Estado e deve ser expandida para 

todos os municípios do Amapá. 

 

Auditoria do SUS 

 

A Auditoria do SUS é um instrumento de gestão para fortalecer o Sistema 

Único de Saúde (SUS), contribuindo para a locação e a utilização adequada dos 

recursos, a garantia do acesso e da qualidade da atenção à saúde oferecida aos 

cidadãos.  Conceitualmente, a Auditoria é o conjunto de técnicas que visa avaliar a 

gestão pública, de forma preventiva e operacional, sob os aspectos da aplicação dos 

recursos, dos processos, das atividades, do desempenho e dos resultados mediante a 
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confrontação entre uma situação encontrada e um determinado critério técnico 

operacional ou legal. 

Tem como propósito contribuir com a gestão por meio da análise dos 

resultados das ações e do serviço público de saúde. Tem como foco a acesso 

oportuno e a qualidade da atenção oferecida aos cidadãos. Desempenha papel 

importante no controle do desperdício dos recursos públicos e colabora para a 

transparência e a credibilidade da gestão. Possibilita o acesso da sociedade (Controle 

Social) às informações e aos resultados das ações dos serviços de saúde do SUS. 

Tem como competência precípua a avaliação técnica científica, contábil, financeira e 

patrimonial do SUS. 

Foi criada no âmbito do Estado do Amapá através do Decreto nº 4770 de 11 

de setembro de 1997, o qual instituiu o Sistema Estadual de Auditoria no âmbito do 

Sistema Único de Saúde. Até então, o Sistema Estadual de Auditoria do SUS era 

coordenado pelo pela Divisão de Controle e Avaliação e Auditoria do SUS. 

A Portaria nº 120/03-SESA de 25 de fevereiro de 2003, em seu Art. 1º 

desvincula em caráter definitivo a Divisão de Controle e Avaliação do Serviço de 

Auditoria do SUS, sem prejuízo para as atividades e institui na SESA o Controle, 

Avaliação e Regulação. Atualmente a Auditoria do SUS é operacionalizada através de 

Portaria do Gestor Estadual do SUS. 

 A Auditoria foi criada com vistas ao Fortalecimento da Política de Gestão 

Estratégica e Participativa, contribuindo no acompanhamento das ações e serviços 

oferecidos aos usuários do SUS. 

Objetiva realizar Auditoria de Gestão e de Assistência nos Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde (EAS) da Rede Pública e Prestadores de Serviços, com vistas 

a instrumentalizar a gestão quanto às condições operacionais em que os serviços 

estão atuando, bem como recomendar as correções necessárias para o adequado 

funcionamento da Rede Assistencial e Sistema de Saúde local. 

 

 

 

 

 

Modelo de Gestão 
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 A Auditoria do SUS está subordinada ao Secretário de Estado da Saúde, não 

faz parte da estrutura organizacional da SESA, e atualmente é operacionalizada 

através de Portaria do Gestor Estadual do SUS. 

Capacidade Operacional  

O Serviço de Auditoria do SUS atualmente possui uma equipe de 7 (sete) 

servidores, sendo 4 do Quadro Efetivo do GEA, 1 do Quadro Federal, 1 cargo 

Comissionado e 1 Contrato Administrativo; não apresenta condições algumas 

dificuldades para executar as ações programadas, principalmente quanto às questões 

voltadas para a Educação Continuada dos servidores/ Participação em eventos 

interestaduais e o deslocamento da equipe às demandas municipais, pela 

indisponibilidade de recursos financeiros para passagens, diárias e veículos. 

 

Controle Social 

 

 O Conselho Estadual de Saúde é um órgão Colegiado tem caráter 

Permanente e Deliberativo; composto por representantes do Governo, Prestadores de 

Serviço, Profissionais de Saúde e Usuário e atua na formulação de estratégias e no 

Controle da Execução da Política de Saúde na instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do 

poder legalmente constituído em cada esfera do Governo, amparados pelas Leis nº 

8.080 / 90 e 8.142/90, e lei 141/ 2012 e Lei 1.628/2012 e Resolução 453/2012.  

Em 2015 coordenou a VII Conferencia Estadual de Saúde e apoiou a 

realização das Conferencias de Saúde nos 16 municípios amapaenses (Anexo II). 

 

Controle, Avaliação e Regulação (DACR) 

 
A Divisão de Controle, Avaliação e Regulação objetiva garantir o acesso aos 

serviços com qualidade, equidade e em tempo hábil ao atendimento da população.   

Tem como metas: Implantar o Complexo Regulador, integrando todos os 

serviços prestados; controlar e monitorar as Pactuações com as Unidades de 

Referência para Tratamento Fora de Domicílio (TFD), integrado a Central Nacional de 
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Regulação de Alta Complexidade (CNRAC); apoiar tecnicamente os municípios no 

cadastramento dos usuários do SUS no Cartão Nacional de Saúde; apoiar 

tecnicamente os municípios no monitoramento e avaliação dos serviços de saúde 

prestados a população; acompanhar os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde no 

processo de credenciamento da Alta Complexidade, conforme normas vigentes e em 

consonância com o processo de regionalização.; pactuar com os Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde a elaboração de Protocolos para o processo de regulação de 

acesso. 

Modelo de Gestão: 

O setor de Controle, Avaliação e Regulação atualmente é exercido através de 

uma gerencia temporária e está diretamente ligado ao Gabinete do Secretário de 

Estado da Saúde. Não faz, portanto, parte da estrutura do Núcleo de Planejamento.  

A equipe de servidores é formada por 16 servidores, sendo 06 do Quadro 

Efetivo do Estado, 06 do Quadro Efetivo Federal, 03 do Contrato Administrativo e 01 

Cargo Comissionado. 

Não há registros através de relatórios de Avaliação dos Serviços prestados á 

população. 

 

Capacidade Operacional:  

             A atual estrutura física e o suporte de Equipamentos de Informática 

não atende as demandas do setor, impossibilitando o mesmo de atuar conforme 

preconiza suas diretrizes. As atribuições da Gerência estão fragmentadas, não 

possibilitando interação entre as mesmas. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O Plano Estadual de Saúde é um importante instrumento de orientação da 

política do setor, sendo sua operacionalização assegurada através da pactuação com 

técnicos da área, gestores, prestadores de serviço e importantes setores da 

sociedade. Trata-se de um documento em permanente construção, onde a dinâmica 

da situação de saúde impõe constante atualização das ações e metas.  

No contexto da SESA as áreas técnicas específicas devem segui-lo quando de 

sua programação ou da elaboração de projetos, planos estruturantes e relatórios 

quadrimestrais, a fim de acompanhar a evolução do processo.  

O monitoramento e avaliação deve pautar-se por indicadores especialmente 

selecionados, segundo os quatro eixos temáticos, de fácil acesso e sensíveis a 

alterações ocorridas frente à implementação das ações ou decorrente de novos 

cenários político-epidemiológicos. 

A operacionalização deste plano está condicionada à disponibilidade de 

recursos técnicos e financeiros, devendo o mesmo orientar documentos de 

planejamento e gestão da Secretaria de Estado da Saúde com destaque para o Plano 

Plurianual–PPA 2016-2019, o Plano Diretor de Investimentos - PDI e as Programações 

Pactuadas Integradas – PPI da Assistência e da Vigilância em Saúde. 

Diante desse panorama e para que ocorram as mudanças necessárias na 

saúde pública do estado foram elaboradas as Diretrizes, Objetivos e Metas que 

apresentamos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

200 
 

DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADOR PARA MONIT ORAMENTO E 

AVALIAÇÃO.  

 

EIXO I 

 

Gestão do SUS: Fazer a gestão do SUS através de um processo descentralizado na 

definição de metas pactuadas para a educação em saúde, na implementação do 

acompanhamento e monitoramento em tempo real da execução da assistência a 

saúde no Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretriz: Modernização da Gestão do SUS : Qualificar e Consolidar o Modelo de Gestão da SESA e 

dos serviços que compõem o Sistema Único de Saúde Estadual – SUS/AP 

Objetivo: Fazer com que a gestão tenha uma estrutura organizacional e funcional que dê respostas 
às redes de atenção a saúde, permitindo visualizar e efetivar as ações e serviços de saúde 
disponíveis. 
 

METAS 2016-2019 
Indicador para Monitoramento e Avaliação 

da Meta 

Reorganizar e efetivar a estrutura organizacional da 
Secretaria de Saúde- SESA. 

Estrutura reorganizada e efetivada. 

Instituir 05 unidades gestoras como processo de 
descentralização 

Número de Unidades descentralizadas 

 
Implantar sistema de gestão hospitalar para a 
integração das informações dos usuários do SUS 

Sistema implantado 

Operacionalizar 04 comissões Intergestoras.  
Implantar o Comitê Interinstitucional de Resolução 
Administrativa de Demanda da Saúde (CIRADS), 
NAT. 

Comitê Implantado 

Dimensionamento de Recursos Humanos para saúde.  Serviço organizado 
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Diretriz: Política da Gestão do Trabalho e da Educa ção na Saúde : Promover Condutas e Praticas 

Unificada da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde para todos os profissionais e servidores da 

SESA/AP, visando ações coerentes e com conhecimento nivelado á todos. 

Objetivo: Garantir um serviço de qualidade a população e a valorização do serviço por meio de um 

atendimento humanizado que promova a integração profissional e paciente. 

  

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e 
Avaliação da Meta 

 

Revisar e efetivar o Plano de carreira, cargo e salário 
(PCCS) Lei 1059/2006; 

PCCS revisado 

Reestruturar e manter em funcionamento a mesa de 
negociação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde – 
AP (MNTSUS-AP) 

(MNTSUS-AP) reestruturada e funcionando 

Operacionalizar os Comitês Gestores de Educação 
Permanente, Humanização e a Comissão de Integração 
Ensino e Serviço (CIES). 

Comitês e Comissão operacionalizados  

Realizar as capacitações e formação dos trabalhadores do 
SUS nas Regiões de Saúde 

 Nº de trabalhadores capacitados por 
Região 

Implantar a Escola de Saúde Pública do Estado do Amapá 
onde estará integrada a Escola Técnica do SUS 

Escola implantada 

Implantar e manter a Residência de enfermagem com 06 
especialidades com 90 vagas 

Número de especialidades implantadas 

Implantar a residência multiprofissional com 16 vagas Residência implantada 
Estruturar a realização de concurso Público para suprir o 
quadro de lotação dos novos serviços de saúde a serem 
implantados. 

Concurso público estruturado 

Qualificar e/ou habilitar 1.600 profissionais de nível superior 
do Sistema Único de Saúde nas linhas de cuidados. 

Número de profissionais qualificados e/ou 
habilitados 

Qualificar e/ou habilitar 2.400 servidores de nível médio na 
área de gestão 

Número de profissionais qualificados e/ou 
habilitados 

Qualificar e/ou habilitar 1.200 servidores de nível superior na 
área de gestão 

Número de profissionais qualificados e/ou 
habilitados 
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Diretriz: Gestão Estratégica e Participativa : Promover atividades voltadas ao aprimoramento da Gestão do 

SUS, visando à maior eficácia, eficiência e efetividade, por meio de ações que incluam o apoio ao Controle 

Social, à Educação Popular, à Mobilização Social, à busca da Equidade, ao Monitoramento e Avaliação, à 

Ouvidoria, á Auditoria e à Gestão Ética nos serviços públicos de saúde. 

Objetivo: Executar as ações de gestão de forma transparente, com qualidade através do controle social 
fortalecido, tendo uma ouvidoria efetiva, com os processos de auditoria eficaz, utilizando os instrumentos de 
gestão. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

                                                           Auditoria   

Realizar 25 auditorias de Gestão. Número de auditorias realizadas no ano 
Realizar 06 auditorias na rede de assistência a Saúde Número de auditorias realizadas no ano 
Realizar 02 auditorias de obras e serviço  Número de auditorias realizadas no ano 
Realizar 20 eventos para qualificação dos servidores Número de eventos realizados  
                                                      Controle Social  

Garantir a operacionalização do Conselho Estadual de 
Saúde 

 

Apoiar o funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde Número de Conselhos Municipais apoiados e 
proporção de conselhos de Saúde 
cadastrados no SIACS  

Realizar Monitoramento das metas propostas na 15ª 
Conferência Nacional de Saúde  

Número de monitoramentos realizados  

Efetivar a operacionalização do Plano Estadual de Educação 
Permanente para o Controle Social no SUS 

Número de projetos, eventos, ações de EPS 
efetivadas/pactuadas. 

Analisar, apreciar e/ou aprovar os instrumentos de gestão no 
SUS/AP 

Número de instrumentos enviados e 
percentual de cumprimento. 

                                                           Ouvidoria do SUS   

Implantar a Ouvidoria do SUS em 08 municípios em adesão 
a Ouvidoria estadual; 

Número de ouvidorias implantadas 

Implantar a Ouvidoria do SUS em 05 unidades hospitalares 
integradas a Ouvidoria estadual 

Número de ouvidorias implantadas nos EAS 

Realizar 16 visitas técnicas ás Ouvidorias descentralizadas. Número de visitas realizadas 

 
                              Monitoramento e Acomp anhamento dos Instrumentos de Gestão 
 
Apoiar e acompanhar 16 Municípios nos 03 instrumentos de 
Gestão 

Número de municípios acompanhados  

Realizar os instrumentos de Gestão do Estado Monitorar os instrumentos de Gestão do 
Estado 
 

Plano Estadual, 04 Programações Anuais de Saúde 12 
Relatórios Quadrimestrais e 04 Relatórios Anuais. 

Nº de Instrumentos realizados 
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Diretriz: Investimento e Infraestrutura Física e Te cnológica : Ampliar, Modernizar, e Qualificar a Rede 
de Saúde do SUS/AP nos diferentes níveis de atenção, promovendo a melhoria da prestação de serviços 
aos usuários do sistema. 
Objetivo: Promover a qualidade dos serviços no âmbito da saúde, para a população, através da 
implementação da infraestrutura física e tecnológica, à partir de construções, ampliações, reformas e 
aquisições de equipamentos dos espaços físicos, ambiência e serviços especializados, tornando-os 
resolutivos 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e 
Avaliação da Meta 

 

Modernizar tecnologicamente a Rede de Assistência e a sede 
administrativa da Secretaria de Saúde 

Percentual de serviços modernizados 

Reformar e ampliar 07 (sete) unidades de saúde para Hospital 
de Pequeno Porte 

Número de Unidades 
Reformadas/ampliadas 

Construir a Unidade de Pronto Atendimento de Oiapoque Unidade Construída  
Reformar, ampliar e concluir o Plano Diretor das Obras do 
Hospital Estadual de Santana 

Plano Diretor concluído e obras 
executadas 

Construir o Centro de Referencia em Tratamento de Doenças 
Tropicais (CRDT) 

Centro construído 

Construir o Núcleo de Referencia em Saúde Mental 
(NURESAMA) 

Unidade construída 

Construir o Núcleo de Referencia em Saúde Materno Infantil do 
Amapá 

Unidade construída 

Reformar e ampliar o Laboratório Central de Saúde Publica - 
LACEN para implantação de novos serviços 

Unidade reformada /ampliada 

Reformar e ampliar o Instituto de Hemoterapia - HEMOAP para 
implantação dos novos serviços 

Unidade reformado/ampliado 

Construir a Oficina de órtese prótese no Centro de Reabilitação 
do Amapá (CREAP) 

Unidade construída 

Construir e operacionalizar a Escola de Saúde Pública Unidade construída/ operacionalizada 
Reformar e ampliar a Coordenadoria de Assistência 
Farmacêutica - CAF, para a implantação de novos serviços; 

Unidade ampliada 

Construir e/ou reformar a sede Administrativa da Secretaria de 
Estado da Saúde; 

Unidade construída  

Implantação da farmácia cidadã Farmácia implantada 

Ampliar o CEO para o diagnóstico Anatomo / Radiológico Unidade ampliada 
Operacionalizar as bases do SAMU; Número de bases operacionalizadas 
Construir a base fluvial do SAMU Base construída 
Ampliação para adequação da ambiência PPP do Hospital de 
Oiapoque 

Unidade ampliada 

Reforma da Unidade de Atenção Especializada em Saúde para 
adequação da ambiência dos serviços de parto do Hospital da 
Mulher Mãe Luzia 

Unidade reformada 

Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 
para implantação do Centro de Parto Normal no Hospital da 
Mulher Mãe Luzia 

Unidade ampliada 

Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 
para implantação da Casa da Gestante Bebê e Puérpera no 

Unidade ampliada 
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Hospital da Mulher Mãe Luzia 
Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 
para implantação do Centro de Parto Normal (CPN) no 
município de Santana; (Licitado) 

Unidade ampliada 

Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde 
para implantação da Casa da Gestante Bebê e Puérpera no 
município de Santana; (Licitado) 

Unidade ampliada 

Ampliação do Hospital de Emergência Dr. Osvaldo Cruz Unidade ampliada 
Reforma da Porta de entrada do Hospital de Emergência Dr. 
Osvaldo Cruz 

Porta de entrada reformada 

Reforma da Porta de entrada do Hospital Estadual de Santana Porta de entrada reformada 
Ampliação do HE de Santana para implementação da Porta de 
Entrada da Rede de Urgência e Emergência no Estado  do AP 

Unidade ampliada 

Construção do Complexo Hospitalar da Zona Norte em Macapá Unidade construída 
Serviço mantido e nº atend Ampliação da Unidade de Atenção 
Especializada em Saúde para Adequação da ambiência dos 
serviços de parto da UMS do município do AP.  

Unidade ampliada 

Ampliação do Hospital Alberto Lima (construção da UNACOM 
ambulatorial) 

Ampliação/ unidade construída 

 

                                                      EIXO II 

 

Organização das Redes de Atenção a Saúde: Reorganizar e estruturar os serviços e 

ações de saúde de forma integrada, hierarquizada, igualitária e articulada em todos os 

pontos e níveis de atenção dentro das Redes de Saúde, com a finalidade de garantir 

acesso a todos (as) os cidadãos amapaenses.  

 

Diretriz: Rede de Urgência Emergência (RUE): Integrar a atenção às Urgências/ Emergências, 

organizando e operacionalizando ações que ampliem a cobertura do serviço, promovendo o atendimento 

oportuno e adequado às necessidades dos usuários. 

Objetivo: Atender ao usuário do SUS em tempo hábil garantindo o acesso com acolhimento e assistência 

adequada e oportuna. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e 
Avaliação da Meta 

 
Qualificar (HABILITAR) 05 portas de entrada para realizar 
322.100 atendimentos populacional em Urgência e emergência 

Número de Portas qualificadas 

Qualificar 78 leitos de terapia intensiva para atender 322.100 da 
população 

Número de leitos qualificados 

Qualificar 04 unidades de Pronto Atendimento - UPA para 
40.254atendimentos populacionais; 

Número de unidades qualificadas 

Qualificar 10 bases SAMU com 14 ambulâncias de suporte básico e 02 
de suporte avançado para cobertura de 68.792 habitantes. 

Número de bases qualificadas  
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Qualificar 08 salas de estabilização para cobertura de 23.904 
habitantes. 

Números de salas qualificadas 

Qualificar 06 serviços de atenção domiciliar, 01  para 22.732 
habitantes 

Números de serviços qualificados 

Garantir 63 leitos de retaguarda em 04 hospitais Número de leitos assegurados 
Manter 05 portas de entrada para 322.100 habitantes Número de portas mantidas 
Manter 78 leitos de terapia intensiva para 322.100 habitantes Número de leitos mantidos 
Manter 03 UPAS; (Situação de Santana) Número de UPAS mantidas 
Manter 08 bases do SAMU; Número de bases mantidas 
Manter 07 salas de estabilização (REGIONAL) Número de salas mantidas 
Manter 01 SAD SAD mantido 
Manter 125 leitos, 03 salas cirúrgicas e 03 apoios diagnósticos 
terapêutico do hospital de emergência. 

Número de serviços mantidos 

 

 Diretriz: Atenção Integral À Saúde Materno Infantil (Rede Cegonha): Proporcionar atenção 

humanizada e qualificada em todos os níveis de atenção, em tempo oportuno, com resolutividade e em 

conformidade com as diretrizes da área Materno Infantil. 

Objetivo: Qualificar a assistência prestada às mulheres e as crianças garantindo o acesso com 

acolhimento e resolutividade em tempo oportuno. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e 
Avaliação da Meta 

 

Qualificar os 16 Municípios e Distrito Sanitário Indígena nas 
ações e serviços na área de materno infantil, na Atenção 
Primária de Saúde 

Número de municípios e Distrito 
qualificados 

Qualificar nos 16 Municípios e Distrito Sanitário Indígena nas 
ações do Pré-Natal promovendo o acesso de 85.969 gestantes 
com acolhimento e resolutividade. 

Número de municípios e Distrito 
qualificados e percentual de gestantes 

Qualificar os 16 Municípios e Distrito Sanitário Indígena para 
realizar a captação precoce de 85.969 gestantes, para 
realização do pré-natal até o primeiro trimestre de gestação. 

Número de municípios e Distrito 
qualificados e percentual de gestantes 

Qualificar 36 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – 
UTIN 

Número de leitos qualificados 

Qualificar 14 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários 
Canguru - UCINca. 

Número de leitos qualificados 

Manter 209 leitos obstétricos nas unidades que prestam 
assistência ao parto e nascimento. 

Número de leitos mantidos 

Qualificar 40 novos leitos obstétrico na Maternidade Risco 
Habitual; 

Número de leitos qualificados 

Qualificar 06 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Obstétrica. Número de leitos qualificados 
Habilitar 35 dos leitos de Gestação de Alto Risco - GAR. Número de leitos habilitados 
Qualificar 19 dos leitos de Ambiência de Pré-parto, Parto e Pós-
parto - PPP. 

Número de leitos qualificados 

Habilitar 3 Centros de Parto Normal - CPN com 5 ambiências 
PPP 

Número de Centros habilitados 

Habilitar 2 Casas de Gestante Bebê e Puérpera – CGBP Número de Casas habilitados 
Capacitar os profissionais da rede APS, especializada e Número de profissionais capacitados 
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ambulatorial em ações de atenção obstétrica e neonatal (boas 
práticas de atenção ao parto e nascimento, urgência e 
emergência Obstétrica - ALSO, Acolhimento e Classificação e 
Risco Obstétrico - ACR, reanimação neonatal em sala de parto, 
Transporte do Recém-Nascido de Risco, Método Canguru, 
AIDPI Neonatal, Manejo do Aleitamento Materno). 
                                                    HOSPITAL DA MULHER MAE LUZIA 
Realizar 26.102 partos normais; Número de partos realizados 
Criar 03 leitos de recuperação pós-anestésica, para atender 
19.096 procedimentos; 

Número de leitos criados nº 
procedimentos realizados 

Criar serviço de Acolhimento e Classificação de Risco 
Obstétrico, para atender 82.326 mulheres 

Serviço criado e nº atendimentos 

Criar 10 novos leitos ginecológicos, para atender 9.057 
mulheres. 

Número de leitos criados e nº 
atendimentos 

Manter 97 leitos obstétricos para atender 49.018 mulheres. Número de leitos mantidos e nº 
atendimentos 

Manter 02 leitos de UTI obstétricas para atender 209 mulheres. 
 

Número de leitos mantidos e nº 
atendimentos 

Manter 16 leitos UTIN para atender 1.601 RN's. Número de leitos mantidos e nº 
atendimentos 

Manter 18 leitos de UCINco para atender 2.3379 RN's. Número de leitos mantidos e nº 
atendimentos 

Manter 06 leitos de UCINca para atender 398 RN's. 
 

Número de leitos mantidos e  nº 
atendimentos 

Manter Centro de Parto Normal - CPN com 5 ambiências PPP, 
para atender  10.850 gestantes 

Centro mantido e nº de gestantes 
atendidas 

Manter Casa de Gestante Bebê e Puérpera - CGBP, com 20 
camas para atender 19.096 mulheres. 

Casa mantida e nº atendimentos 

Manter 03 salas cirúrgicas com 19.096 procedimentos 
(cesariana, curetagens, laqueadura, laparotomia, histerectomia, 
pequenos procedimentos: drenagens de abcessos, drenagem 
de hematoma, ressuturas). 

Número de salas mantidas e número 

de procedimentos 

Manter serviço de Banco de Leite Humano para realizar 75.025 
atendimentos individuais, 18.812 doadoras 11.001.4 recém-
nascidos receptores. 

Serviço mantido e nº de atendimentos 
assegurando a especificidade  

                                                              
                                                            AMBULATÓRIO  
Criar ambulatório de Climatério, para atender 2.784 mulheres. Ambulatório criado e nº atendimentos 
Criar ambulatório de Endócrino, para atender 557 mulheres Ambulatório criado e nº atendimentos 
Criar ambulatório de Infanto Puberal, para atender 557 crianças 
e adolescentes. 

Ambulatório criado e nº atendimentos 

Manter serviço de imunização para realizar 85.791 
atendimentos 

Serviço mantido e nº atendimentos 

Manter Serviço de ultrassom para atender 33.789,12. Serviço mantido 
Manter serviço ambulatorial especializado multiprofissional e 
multidisciplinar, em obstetrícia, ginecologia e neonatologia, para 
realizar 47.150 atendimentos (Follow-up, Ginecologia, 
Uroginecologia, Vítimas de Violência Sexual - SAVVIS, serviço 
de nutricionista, Enfermagem obstétrica, fisioterapia, terapia 
ocupacional, psicossocial). 

Serviço mantido e nº atendimentos 
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Manter serviço ambulatorial especializado multiprofissional e 
multidisciplinar cobertura de 100% dos Nascidos Vivos no 
HMML, para realização da triagem neonatal em 39.497,67 
recém-nascidos. (teste biológico (teste do pezinho), Triagem 
Auditiva (teste da Orelhinha), Triagem Ocular (teste do Olhinho) 

Serviço mantido e nº atendimentos 

                                      MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL  

Realizar 18.000 partos normais; Número de partos realizados 

Manter 03 leitos de recuperação pós-anestésica, para atender 
7.638 procedimentos; 

Número de leitos mantidos nº 
procedimentos 

Manter serviço de Acolhimento e Classificação de Risco 
Obstétrico, para atender 32.930 mulheres; 

Serviço mantido e nº atendimentos 

Manter 40 leitos obstétricos para atender 19.607 mulheres Número de leitos mantidos e nº 
atendimentos 

Manter 05 leitos UTIN para atender 500 RN's; 
 

Número de leitos mantidos e nº 
atendimentos 

Manter 18 leitos de UCINco para atender 520 RN's; 
 

Número de leitos mantidos nº 
atendimentos 

Manter 06 leitos de UCINca para atender 133 RN's; 
 

Número de leitos mantidos nº 
atendimentos 

Manter Centro de Parto Normal - CPN com 5 ambiências PPP, 
para atender  10.850 gestantes; 

Centro/ambiências mantidas e nº 
atendimentos 

Manter 05 ambiências PPP para atender 7.150 gestantes; 
 

Ambiências mantidas e nº 
atendimentos 

Manter 02 salas cirúrgicas com 9.000 procedimentos (cesariana, 
curetagens) laqueadura, laparotomia, histerectomia, pequenos 
procedimentos: drenagens de abcessos, drenagem de 
hematoma, ressuturas); 

Número de salas mantidas e no de 
procedimentos  

Manter posto de coleta de Banco de Leite Humano para realizar 
1.200 atendimentos individuais 
 

Posto mantido e nº de atendimentos 

                                                                          AMBULATÓRIO  
 
Manter serviço de imunização para realizar 18.000 
atendimentos 
 

Serviço mantido e nº de atendimentos  

Manter Serviço de ultrassom para realizar 15.700 atendimentos 
 

Serviço mantido e nº de atendimentos 

Manter serviço ambulatorial especializado multiprofissional e 
multidisciplinar cobertura de 100% dos Nascidos Vivos no 
HMML, para realização da triagem neonatal em 18.000 recém-
nascidos (teste biológico (teste do pezinho), Triagem Auditiva 
(teste da Orelhinha), Triagem Ocular (teste do Olhinho) 
 

Serviço mantido e percentual de 
atendimentos 
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Diretriz: Fortalecimento da Atenção Primaria de Saúde – Atenção Básica: Desenvolver a atenção 

integral visando impactar a situação de saúde da população em face dos determinantes e 

condicionantes do processo saúde-doença, buscando ampliar o acesso, a equidade, a coordenação do 

cuidado, o vinculo e a continuidade da atenção. 

Objetivo: Qualificar a gestão e assistência na Atenção Primária de Saúde prestada à população, 

articulada e pactuada com os municípios, ampliando o acesso com acolhimento e resolutividade em 

tempo oportuno. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

Qualificar a Atenção Primária à Saúde através de 11 
Oficinas de Planificação da APS nos 16 municípios; 

Nº de oficinas realizadas e municípios 
atendidos  

Repassar o incentivo financeiro aos 16 municípios 
totalizando 768 repasses 

Nº de repasses e municípios atendidos 

Integrar ações e serviços de saúde em Redes 
ordenadas pela Atenção Primária à Saúde; nas 
Regiões. 

Regiões Ordenadas pela APS 

Cooperar tecnicamente com os 16 municípios em 
Atenção Primária à Saúde; 

Nº de munícipios atendidos  

Implantar apoio institucional nas 03 Regiões de Saúde 
para assessoria e qualificação da Atenção Primária à 
Saúde nos 16 municípios. 

Nº de regiões com apoio e nº de municípios 
qualificados  

 

Diretriz: Contratualização de Serviços de Saúde Com plementares : Complementar os serviços 

ambulatoriais e hospitalares especializados, para o apoio diagnóstico e tratamento em tempo oportuno e 

resolutivo considerando as regiões de saúde e os vazios assistenciais, visando ao menor deslocamento 

entre os municípios de residência dos usuários e os municípios de localização dos prestadores de 

serviço. 

Objetivo: Contratar serviços de saúde de empresas privadas para realizar atendimento ao usuário do 

SUS com a finalidade de garantir seu direito de acesso aos serviços. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

Contratualizar 02 entidades filantrópicas Nº de unidades contratualizadas. 

Credenciar 02 grupos e 13 subgrupos de 
procedimentos de diagnóstico e tratamento, de 
empresas prestadoras de serviços de saúde na área 
de abrangência do Estado do Amapá; 

Nº de grupos e subgrupos credenciados  
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Diretriz: Assistência Farmacêutica – CAF: Ampliar e Qualificar a Assistência Farmacêutica com ações 

que disciplinem a prescrição, a dispensação e o consumo de medicamentos, garantindo o acesso, o uso 

racional e a integralidade da atenção. 

Objetivo:  Abastecer as unidades de saúde com medicamentos e insumos para realizar o atendimento de 

saúde aos usuários do SUS. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

Implantar a produção de Nutrição Enteral e Parenteral. Serviço implantado 

Realizar 48 repasses aos municípios para fortalecer 
aquisição dos medicamentos insumos de componente 
básico farmacêutica; 

Nº de repasses e munícipios 

Aquisição, armazenamento e distribuição de 
componente especializados da assistência 
farmacêutica aos estabelecimentos assistenciais 
mantidos pelo estado. 

Nº de estabelecimentos assistenciais 
abastecidos 

Apoiar tecnicamente os 16 municípios na estruturação 
e organização Centrais Farmácia da Assistência 
Farmacêutica especialmente implantando o Sistema 
Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica. 

Nº de municípios apoiados 

Atualizar e publicar a REMAP a cada dois anos, ou 
seja, 2016 e 2018; 

Publicação da REMAP 

Implantar a Central de Fracionamento de 
Medicamentos líquidos e suspensões orais nas 
farmácias hospitalares. 

Central implantada 

 

 

Diretriz:  Qualidade do Sangue – Hemoap : Ampliar e Qualificar a produção e fornecimento dos 

hemocomponentes a todos os cidadãos, que necessitarem do referido produto.  

Objetivo : Ampliar a oferta de hemocomponentes de qualidade a população. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

Descentralização e Reestruturação das Agências 
Transfusionais até 2019 

Nº de Agencias descentralizadas e ou 
reestruturadas 

Ampliar em 10% a captação de doadores ate 2019 Percentual de doadores captados 
Implantar o Sistema de Gestão da Qualidade com 
base na ISO 9001/2008 ou posterior; 

Sistema implantado 
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Ampliar em 10% as consultas hematológicas ate 2019 Percentual de serviço ampliado 
Ampliar em 10% a oferta de hemocomponentes a 
população. 

Percentual de serviço ampliado 

Implantar a Gestão de Equipamentos Laboratoriais; Gestão implantada 
Implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos do 
Hemocentro. 

Plano implantado 

 

Diretriz: Avaliação, Controle e Regulação : Ampliar e Qualificar as ações de Regulação da Atenção à 

Saúde, Controle e Avaliação visando dar resposta e assegurar o acesso aos serviços para os cidadãos, 

em tempo oportuno e conforme a classificação de risco. 

Objetivo: Implantar no Estado do Amapá a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - 

SUS, respeitando as competências das três esferas de gestão, como instrumento que possibilite a 

plenitude das responsabilidades sanitárias assumidas pelas esferas de governo. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

Regulação   

Regular 1.001 leitos do SUS de internação Nº de leitos regulados 

Regular 130.859 consultas especializadas Nº de consultas regulados 

Regular 1.994.640 exames especializados. Nº de exames regulados 
Avaliação  

Manter e habilitar os Serviços de Assistência de Alta 
Complexidade em Cardiologia 

Serviço mantido/habilitado 

Habilitar os Serviços de Alta Complexidade em 
Trauma Ortopedia 

Serviço habilitado 

Habilitar os Serviços de Alta Complexidade em 
Neurocirurgia 

Serviço habilitado 

Habilitar os Serviços de Nutrição Enteral e Parenteral. Serviço habilitado 
                                                               Controle   

Coordenar e apoiar tecnicamente a oferta do 

Cadastramento Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde - CNES e do Cartão Nacional de Saúde- CNS 

em seu território nos 16 Municípios 

Municípios com o Cartão Nacional e CNES  
implantados 

Acompanhar e avaliar os Sistemas de Informações de 

produtividade ambulatorial e hospitalar. 

Nº de Serviços  acompanhados 

                                      Tratamento Fo ra do Domicilio (PTFD): 
 

Encaminhar a outros Centros Especializados 6534 
usuários, para realizar procedimentos não disponíveis 
na rede assistencial de saúde no Estado do Amapá. 

 

Nº de usuários encaminhados 
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Diretriz: Manutenção das Unidades de Saúde Próprias  do Amapá : Manter o pleno funcionamento das 

Unidades de Saúde para o atendimento integral ao usuário do SUS. 

Objetivo: Realizar atendimentos de saúde a população referenciada da atenção primária para 

diagnostico e procedimentos especializados, visando a reabilitação e reinserção do indivíduo à 

comunidade. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL) 

 

Unidade funcionando observando os 
indicadores de qualidade hospitalar 

Hospital da Criança e Adolescente (HCA); 

 

Unidade funcionando observando os 
indicadores de qualidade hospitalar 

Centro de Referencia e Tratamento Natural (CRTN); 

 

Unidade funcionando observando os 
indicadores de qualidade  

Centro de Referencia em Doenças Tropicais (CRDT); 

 

Unidade funcionando observando os 
indicadores de qualidade 

Centro de Reabilitação do Amapá (CREAP) 

 

Unidade funcionando observando os 
indicadores de qualidade 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 

 

Unidade funcionando observando os 
indicadores de qualidade 

Manter 08 Unidades Mistas 

 

Nº de unidades mantidas observando os 
indicadores de qualidade 

Hospital Estadual de Santana 

 

Unidade funcionando observando os 

indicadores de qualidade 

 

Hospital Estadual de Oiapoque 

Unidade funcionando observando os 

indicadores de qualidade 

Hospital Estadual de Laranjal do Jarí Unidade funcionando observando os 

indicadores de qualidade 

Centro de Atenção Psicossocial (RAPS) Nº de Unidades implantadas 

Central de Notificação, Captação e Distribuição de 

Órgãos (CNCDO/AP). 

Nº de Serviços implantados 

 

Diretriz: Manutenção do Centro de Reabilitação do A mapá CREAP como coordenador do processo 

da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência do Estado do Amapá. 

Objetivo:  Garantir uma linha de cuidado integral e qualificada a esse segmento populacional, através da 

promoção, prevenção e reabilitação em saúde, fomentando e potencializando a inclusão social e a 

articulação Inter setorial nas diversas regiões do Estado. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 
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Implantar e operacionalizar dois (2) Centros de 

Especialidades de Reabilitação tipo IV (CER IV); 

Número de centros implantados 
/operacionalizados 

Implantar e operacionalizar um (1) Centro de 

Especialidade de Reabilitação tipo III (CER III); 

Centro implantado/operacionalizado 

Implantar e operacionalizar cinco (5) Centros de 

Especialidades de Reabilitação tipo II (CER II); 

Número de centros implantados 
/operacionalizados 

Manter o Centro de Reabilitação do Amapá CER IV com  as seguintes metas 

Realizar a concessão de 1500 Próteses Auditivas 
(AASI) 

Nº de Próteses concedidas  

Realizar a concessão de 180 Sistemas de Frequência 

Modulada Pessoal para os usuários de aparelho de 

ampliação sonora individual 

Nº de aparelhos doados 

Capacitar 200 funcionários lotados nos serviços de 

reabilitação física, auditiva, intelectual e psicossocial 

do quadro efetivo do Estado. 

Nº de servidores capacitados 

Elaborar os protocolos de referência e contra 

referência dos Centros de Especialidades; 

Nº de Protocolos elaborados 

Implantar e operacionalizar a oficina de órtese e 
prótese, para a concessão de 500 órteses, 500 
próteses e 500 meios de locomoção. 

Oficina Implantada e operacionalizada 

Manter, implementar e implantar a triagem neonatal 

para 85.969 recém nascidos, para prevenção dos 

agravos que possam acometer as crianças. 

Serviço implementado/implantado e nº de RNs 

atendidos 

Encaminhar 1.920 (480 por ano) usuários para o 
Centro de Especialidade Odontológica (CEO) para 
realizar procedimentos odontológicos 

Nº de usuários encaminhados 

 

 

Diretriz: Manutenção d as Unidades de S aúde Próprias do Amapá - RAPS: Proporcionar atenção 

humanizada e qualificada em todos os níveis de atenção, em tempo oportuno, com resolutividade e em 

conformidade com as diretrizes da RAPS. 

Objetivo: Realizar atendimentos de saúde a população referenciada da atenção primaria para 

diagnóstico e procedimentos especializados, visando à reabilitação do individuo á comunidade. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

Implantar 09 CAPS I em 06 municípios para o 

atendimento de 54.631 usuários; 

Nº de CAPS implantados e nº de usuários 
atendidos 

Implantar 02 CAPS II em 02 municípios para atender 

4.474 usuários com transtorno e sofrimento mental; 

Nº de CAPS implantados nº de usuários 
atendidos 

Implantar 01 CAPS AD II em 01 município para CAPS iimplantado nº de usuários atendidos 
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atender 26.849 usuários adultos de ambos os sexos, 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. 
Implantar 02 Unidades de Acolhimento Adulto em 01 
município, para 08 moradores por unidade. 

Nº de unidades implantadas nº de usuários 
atendidos 

Implantar 01 Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil 

em 01 município para 08 moradores; 

Unidade implantada nº de usuários atendidos 

Implantar 02 Residências Terapêuticas para 08 

moradores cada, proveniente da enfermaria de 

custódia (IAPEN) e egressos da Clínica Psiquiátrica 

por longa permanência; 

Nº de residências implantadas nº de usuários 
atendidos 

Implantar 06 projetos de geração de renda para 

usuários e familiares dos serviços de referência em 

Saúde Mental; 

Nº de projetos implantados 

Implantar 02 CAPS IJ, para atender 23.306 usuários 

infanto-juvenis tanto em sofrimento mental decorrente 

do uso de crack, álcool e outras drogas. 

Nº de CAPS implantados 

Manter 01 CAPS AD III para atender 26.849 usuários 

adultos de ambos os sexos, decorrente do uso de 

crack, álcool e outras drogas; 

CAPS mantido 

Manter 01 CAPS III - Centro de Atenção Psicossocial- 

Casa Gentileza, para atender 4.474 usuários com 

transtorno e/ou sofrimento mental; 

CAPS mantido  

Qualificar 43 leitos de referência em saúde mental nos 

hospitais do Estado.  

Número de leitos qualificados 

Qualificar o atendimento da emergência psiquiátrica. Atendimento qualificado 

 

 

Diretriz:  Manutenção das Unidades Mistas de Saúde do Interior  do Estado : Manter e qualificar a 

assistência à saúde prestada aos usuários do SUS. 

Objetivo: Realizar atendimentos de saúde a população referenciada da atenção primária para 

diagnostico e procedimentos especializados, visando a reabilitação e reinserção do indivíduo à 

comunidade. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

                                                          Manter 08 Unidades Mistas de Saúde  

Realizar 90.179 consultas; Nº de consultas realizadas  

Realizar 63.418 procedimentos de apoio diagnóstico Nº de procedimentos realizados 
                                                                               Internações  
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Manter 73 leitos de Clínica Médica para atender 

16.397 internações; 

Nº de leitos mantidos e nº de internações 

Manter 15 leitos de Clinica cirúrgicos para atender 
6.080 procedimentos cirúrgicos. 

Nº de leitos mantidos e nº de procedimentos 

Manter 28 leitos Obstétricos para atender 22.820 

procedimentos; 

Nº de leitos mantidos e nº de procedimentos 

Manter 47 leitos de Clínica Pediátrica para atender 

14.920 internações; 

Nº de leitos mantidos e nº de atendimentos 

Manter 03 leitos de PPP para atender 954 gestantes 

de riscos habituais; 

Nº de leitos mantidos e nº de atendimentos 

Manter 04 salas de cirurgia para atender a área de 
abrangência 

Nº de salas mantidas 

 

 

Diretriz: Manutenção do Hospital de Clinicas Dr. Al berto Lima- HCAL: Ampliar, Modernizar, e 

Qualificar a assistência à saúde prestada aos usuários do SUS, na referencia da Alta Complexidade. 

Objetivo: Realizar atendimentos de saúde a população referenciada da atenção primária para 

diagnostico e procedimentos especializados, visando à reabilitação e reinserção do indivíduo à 

comunidade. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

                                                             ALTA COMPLEXIDADE 
 
                                                                    CARDIOLOGIA 
 
Regular  64.850 Consultas Cardiológicas Pediátricas e Adultas 
 

Nº de consultas reguladas 

Regular 1.671 Cirurgias Cardíacas e Implante de Marca-

passo; 

 

Nº de cirurgias reguladas 

Realizar 34.857 Exames de Métodos gráficos (ECG, TESTE 

ERGOMÉTRICO); 

 

Nº de exames realizados 

Regular 3.574 Exames de Cateterismo; 

 

Nº de exames realizados 

Realizar 18.908 Exames de Ecocardiogramas (Imagem); 

 

Nº de exames realizados 

Realizar 34.857 Procedimentos com a Equipe Multiprofissional. Nº de procedimentos realizados 
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                                                                            NEFROLOGIA 

 

Realizar 169.129 Sessões de Hemodiálise; 

 

Nº de sessões realizadas  

 

Realizar 169.079 Atendimentos com Equipe Multiprofissional; 

 

Nº de atendimentos realizados  

Realizar 169.079 Exames de Análises Clínicas; 

 

Nº de exames realizados 

Realizar 15.261 Consultas Médicas (Pediatra e Adulta Nº de consultas realizadas 

Realizar 599 Cirurgias de Fístula Artéria venosa; 

 

Nº de cirurgias realizadas 

Realizar 552 Implantes de Cateter Permicath.  

 

Nº de  implantes realizados 

                                                                                 UNACOM 

Realizar 7.085 Atendimentos com a Equipe Multiprofissional; 

 

Nº  de atendimentos realizadas 

Realizar 12.324 Consultas Médicas; 

 

Nº de consultas realizadas 

Realizar 19.048 Sessões de Quimioterapia; 

 

Nº de sessões realizadas 

Realizar 3.195 Cirurgias Oncológicas; 

 

Nº de cirurgias realizadas 

Realizar 7.037 Cirurgias Ambulatoriais; 

 

Nº de cirurgias realizadas 

Realizar 12.324 Exames Anatómocitopatológico; 

 

Nº de exames realizados 

Realizar 4.272 Procedimentos Anestésicos 

 

Nº de procedimentos realizados 

Realizar 1.305 Cirurgias Plásticas Reparadoras; 

 

Nº de cirurgias realizadas 

Realizar 62 Procedimentos de Pulsoterapia.  

 

Nº de procedimentos realizados 

                                                                    INTERNAÇÃO  

 

Realizar 20.794 Internações em Clínicas Médicas; 

 

 

Nº de internações realizadas 

Realizar 10.314 Internações Cirúrgicas; 

 

Nº de internações realizadas 



 
 
 

216 
 

Realizar Sessões de Hormônio terapia  

 

Nº de sessões realizadas 

Realizar 11.655 Cirurgias para HSC 

 

Nº de cirurgias realizadas 

Manter Agência Transfusional de Saúde. 

 

Serviço mantido 

                                                                    AMBULATÓRIO 
 

Realizar 138.274 Procedimentos com a Equipe 

Multiprofissional. 

 

 

Nº de procedimentos realizados 

Realizar 322.821 Consultas Médicas. 

 

 

Realizar 9.168 Exames de Endoscopia Digestiva Alta.  

 

Nº de exames realizados 

Realizar 1861 procedimentos Ambulatoriais. Nº de procedimentos realizados 

Realizar 786 exames de Colonoscopia 

 

Nº de exames realizados 

Realizar 429.819 Exames de Anatómo citopatológico  

 

Nº de exames realizados 

Realizar 237.392 Exames de Imaginologia. 

 

Nº de exames realizados 

 

Realizar 3.567.719 Exames de Análises Clinicas. 
 

Nº de exames realizados 

 

Diretriz: Manutenção do Hospital da Criança e do Adolescente – HCA: Ampliar, Modernizar, e Qualificar 

a assistência à saúde Infanto Juvenil, prestada aos usuários do SUS. 

Objetivo: Realizar atendimentos de saúde a população referenciada da atenção primária para 

diagnostico e procedimentos especializados, visando a reabilitação e reinserção do indivíduo à 

comunidade. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

                                                               Ambulatório 
 
Realizar 390.000 exames laboratoriais de analises 

clínicas; 

 

Nº de exames realizados 

Realizar 49.600 exames de imagem; Nº de exames realizados 
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Realizar 320.000 procedimentos da equipe 

multiprofissional; 

 

Nº de procedimentos realizados 

Habilitar Serviço de Exames e Métodos Gráficos para 

Realizar 6.500 Exames. 

 

Serviço habilitado e Nº de exames realizados 

                                                                     Internação 
 
Manter 220 leitos da Clinica Pediátrica para atender 
27.600 internações 

Nº de leitos mantidos e nº de atendimentos 
realizados 

Manter 20 leitos cirúrgicos para atender 5.900 

internações; 

 

Nº de leitos mantidos 

Manter 17 leitos na Unidade de Terapia Intensiva 

pediátrica para atender 2.050 internações; 

 

Nº de leitos mantidos 

Qualificar o Centro Cirúrgico com 03 salas para 

realizar 8.500 procedimentos cirúrgicos; 

 

Nº de salas 

Manter Agência Transfusional. 

 

Agencia mantida 

                                                          Urgência e Emergência  
 

Realizar 50.000 atendimentos de urgência no Pronto 
Atendimento Infantil (PAI). 
 

Nº de atendimentos realizados 

 
 

Diretriz : Manutenção do Centro de Referência em Tratamentos Naturais–CRTN: Promover mecanismos 

naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, 

com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vinculo terapêutico e na integração do ser 

humano com o meio ambiente e a sociedade. 

Objetivo: Realizar atendimentos de saúde a população referenciada da atenção primária para 

diagnostico e procedimentos especializados, visando à reabilitação e reinserção do indivíduo à 

comunidade. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 



 
 
 

218 
 

Realizar 291.840 procedimentos de Acupuntura; 

 

Nº de procedimentos realizados 

Realizar 11.520 procedimentos de Homeopatia; 

 

Nº de procedimentos realizados 

Ofertar 34.560 procedimentos através do uso de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos 
 

Nº de procedimentos ofertados 

 

 

Diretriz : Manutenção do Centro de Referencia em Doenças Tropicais- CRDT: Qualificar a assistência à 

saúde prestada aos usuários do SUS, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vinculo 

terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. 

Objetivo: Realizar atendimentos de saúde a população referenciada da atenção primária para 

diagnostico e procedimentos especializados, visando a reabilitação e reinserção do indivíduo à 

comunidade. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 
Atender 75.539 procedimentos de média 
complexidade referenciados 

Nº de procedimentos atendidos 

Realizar 108.797 atendimentos de profissionais de 
nível superior não médico 

Nº de atendimentos realizados 

Ampliar a demanda para 47.497 exames de apoio 

diagnóstico CRDT/CTA  

 

Nº de Exames ampliados 

Realizar 8.582 pequenas cirurgias ambulatoriais no 

Centro de Referência das Doenças Tropicais; 

 

Nº de procedimentos realizados 

Atender 14.027 palestras educativas no 
CRDT/SAE/CTA 

Nº de palestras realizadas 

Criar protocolos clínicos e operacionais para 

referência e contra referência das Doenças Tropicais; 

Nº de Protocolos criados 

Ampliar em 20 % a oferta de órteses e calçados 
adaptados para pacientes com sequelas de 
hanseníase em 2016. 

Nº de atendimentos realizados 

Diretriz : Manutenção do Centro de Especialidades Odontológica s- CEO: Ampliar, qualificar e 

manter a oferta de serviços odontológicos especializados, prestados aos usuários do SUS e ser 

referencia para os portadores de necessidades especiais. 
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Objetivo: Realizar atendimentos de saúde a população referenciada da atenção primária para 

diagnostico e procedimentos especializados, visando à reabilitação e reinserção do indivíduo à 

comunidade 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e 
Avaliação da Meta 

 

Realizar 61.585 procedimentos de Endontologia. Nº de procedimentos realizados 

Realizar 213300 procedimentos de Periodontia  
Nº de procedimentos realizados 

Realizar 31.094 procedimentos de Cirurgia Buco Maxilo 
Facial 

Nº de procedimentos realizados 

Realizar 1.437 procedimentos de Estomatologia. Nº de procedimentos realizados 

Realizar 53.190 procedimentos de Radiologia. Nº de procedimentos realizados 

Realizar 53.005 procedimentos de Clínica Geral. Nº de procedimentos realizados 

Realizar 13030 procedimentos de Pacientes com 

Necessidades Especiais.  

Nº de procedimentos realizados 

Realizar 83.500 procedimentos de Odontopediatria.     Nº de procedimentos realizados 

Realizar 4.670 procedimentos de Ortodontia. Nº de procedimentos realizados 

Realizar 13.710 procedimentos de Endodontia. Nº de procedimentos realizados 

Realizar 36.266 procedimentos de Periodontia Nº de procedimentos realizados 

 

Realizar 26.500 procedimentos de Clínica Geral. Nº de procedimentos realizados 

Realizar 4.750 procedimentos de Pacientes com 

Necessidades Especiais 

Nº de procedimentos realizados 

Realizar 21.300 procedimentos de Odontopediatria. Nº de procedimentos realizados 

Realizar 8.064 procedimentos de Prótese Dentária. Nº de procedimentos realizados 

Realizar 4.971 procedimentos de Ortodontia. Nº de procedimentos realizados 

 

 

Diretriz : Manutenção do Hospital Estadual de Santana  – HES: Ampliar, Modernizar, e Qualificar a 

assistência à saúde prestada aos usuários do SUS e ser referencia para a região Sudoeste. 

Objetivo: Realizar atendimentos de saúde a população referenciada da atenção primária para 

diagnostico e procedimentos especializados, visando à reabilitação e reinserção do indivíduo à 

comunidade. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

                                     MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO  
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Qualificar 42 leitos de pediatria para atender 39.523 

usuários; 

 

Nº de leitos qualificados e nº de atendimentos 
realizados 

Qualificar 25 leitos de clinica cirúrgicos para atender 
81.675 usuários 

Nº de leitos qualificados e nº de atendimentos 
realizados 

Qualificar 47 leitos de clinica médica para atender 

81.675usuários; 

Nº de leitos qualificados e nº de atendimentos 
realizados 

Manter 07 leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal – UTIN para atender 1.160 internações da 

população de nascidos vivos da área de abrangência;  

Número de leitos mantidos e nº atendimentos 
realizados 

Manter 07 leitos Unidade de Cuidados Intermediários 

Convencionais – UCINco para atender 1.572 

internações da população de nascidos vivos da área 

de abrangência;  

Número de leitos mantidos e nº atendimentos 
realizados 

Manter 04 leitos de Unidade de Cuidados 

Intermediários Canguru – UCINca para atender 896 

internações da população de nascidos vivos da área 

de abrangência;  

Número de leitos mantidos e nº atendimentos 
realizados 

Manter 34 leitos de Obstetrícia para atender 20.683 

partos em gestantes de risco habitual da área de 

abrangência. 

Número de leitos mantidos nº atendimentos 

realizados 

Manter 04 leitos de Gestante de Alto Risco para 

atender 2.012 gestantes da área de abrangência;  

Número de leitos mantidos e nº atendimentos 

realizados 

Manter 10 leitos de Casa de Gestante Bebe e 

Puérpera para hospedar 1.276 gestantes da área de 

abrangência;  

Número de leitos mantidos e nº atendimentos 

realizados 

Manter 05 leitos Centro de Parto Normal para atender 

3.040 partos em gestantes de risco habitual da área 

de abrangência; 

Número de leitos mantidos e nº atendimentos 

realizados 

Manter 42 leitos hospitalares de Pediatria para atender 

13.330 usuários da área de abrangência; 

Número de leitos mantidos e nº atendimentos 

realizados 

Manter 47 leitos hospitalares de Clínica Médica para 

atender 6.289 usuários da área de abrangência; 

Número de leitos mantidos e nº atendimentos 

realizados 

Manter 25 leitos hospitalares de Clínica Cirúrgica para 

atender 7.705 usuários da área de abrangência; 

Número de leitos mantidos e nº atendimentos 

realizados 

Manter 05 leitos de Terapia Intensiva Pediátrica para 

atender 932 usuários da área de abrangência; 

Número de leitos mantidos e nº atendimentos 

realizados 

Manter 10 leitos de Terapia Intensiva Adulto para 

atender 2.150 usuários da área de abrangência; 

Número de leitos mantidos nº atendimentos 

realizados 
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Manter 02 salas de cirurgia do centro obstétrico para 

atender.140 partos cesarianos e 2.226 curetagem 

uterina; 

Número de salas mantidas e nº de 

procedimentos realizados 

Manter ambiência PPP para realização de 10.706 

partos normais; 

Ambiência mantida e nº de procedimentos 

realizados 

Manter 04 salas de cirurgia geral para atender 434 

procedimentos em cirurgia geral. 

Número de salas mantidas e nº de 

procedimentos realizados 

Manter Agência transfusional. 

                   MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:  

 

Manter sete Portas de Entrada do Serviço de Urgência 

e Emergência para atender 12.120 habitantes da área 

de abrangência; 

Nº de Portas mantidas e nº de atendimentos 

realizados 

Realizar 9.655 procedimentos de imagem para 

atender a população da área de abrangência; 

Nº de procedimentos realizados 

Realizar 1.941 procedimentos de métodos gráficos 

para atender a população da área de abrangência; 

Nº de procedimentos realizados 

Realizar 222.488 procedimentos de exames 

laboratoriais de análises clínicas para atender a 

população da área de abrangência; 

Nº de procedimentos realizados 

Realizar 12.864 consultas médicas especializadas 

para atender a população da área de abrangência; 

Nº de consultas realizadas 

Implantar o Banco de Leite -BLH para atender 1.276 

usuárias da área de abrangência; 

BLH implantado 

                                   MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AMBULATORIAL  

Manter o serviço de nefrologia para atender 16.128 

usuários da área de abrangência. 

Serviço mantido e nº de atendimentos 

realizados 

 

 

Diretriz: Manutenção do Hospital de OIAPOQUE: Ampliar, Modernizar, e Qualificar a assistência à 

saúde prestada aos usuários do SUS e integrar a região de Saúde da Fronteira Brasil/Guiana Francesa. 

Objetivo:  Realizar atendimentos de saúde a população referenciada da atenção primária para 

diagnostico e procedimentos especializados, visando a reabilitação e reinserção do indivíduo à 

comunidade. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

                                 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO  
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Qualificar 08 leitos de pediatria para atender 8.545 
usuários 

Nº de leitos qualificados e nº de atendimentos 
realizados 

Qualificar 04 leitos de clinica cirúrgicos para atender 

26.205 usuários; 

Nº de leitos qualificados e nº de atendimentos 
realizados 

 

Qualificar 16 leitos de clinica médica para atender 
26.205 usuários 

Nº de leitos qualificados e nº de atendimentos 
realizados 

Manter 04 leitos de Obstetrícia para atender 2.241 

partos em gestantes de risco habitual da área de 

abrangência; 

Nº de leitos mantidos e nº de atendimentos 
realizados 

Manter 02 leitos PPP (Pré-parto, parto e puerpério) 

para atender 1.953 partos em gestantes de risco 

habitual da área de abrangência; 

Nº de leitos mantidos e nº de atendimentos 
realizados 

Manter 08 leitos hospitalares de Pediatria para atender 

8.545 usuários da área de abrangência; 

Nº de leitos mantidos e nº de atendimentos 
realizados 

Manter 16 leitos hospitalares de Clínica Médica para 

atender 26.205usuários da área de abrangência; 

Nº de leitos mantidos e nº de atendimentos 

realizados 

Manter 04 leitos hospitalares de Clínica Cirúrgica para 

atender 26.205 usuários da área de abrangência 

Nº de leitos mantidos e nº de atendimentos 

realizados 

Implementar 01 sala cirúrgica; Sala implementada 

Manter 01 sala de cirurgia do Centro Obstétrico para 

atender 810 cirurgias gineco-obstetricia; 

Sala mantida e nº de atendimentos realizados 

Manter ambiência 02 PPP para realização de 1.953 

partos normais; 

Ambiência mantida e nº de procedimentos 

realizados 

Manter 01 Sala de Cirurgia Geral para atender 71 

procedimentos em cirurgia geral. 

Sala mantida e nº de procedimentos realizados 

                  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:  

Manter a Porta de Entrada (Urgência e Emergência) 

para atender 69.188/-POP da área de abrangência. 

Porta mantida e nº de atendimentos realizados 

                                MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AMBULATORIAL  

Realizar 2.620 procedimentos de imagem para 

atender a população da área de abrangência; 

Nº de procedimentos realizados 

Realizar 245 procedimentos de métodos gráficos para 

atender a população da área de abrangência; 

Nº de procedimentos realizados 

                                MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AMBULATORIAL  

Realizar 8.354 procedimentos de exames laboratoriais 

de análises clínicas para atender a população da área 

de abrangência; 

Nº de procedimentos realizados 

Realizar 7.872 consultas médicas especializadas para 

atender a população da área de abrangência. 

Nº de consultas realizadas 
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Diretriz: Manutenção do Hospital  do LARANJAL DO JARI – HELJ: Ampliar, Modernizar, e Qualificar a 

assistência à saúde prestada aos usuários do SUS e servir de referencia para o Vale do Jarí. 

Objetivo: Realizar atendimentos de saúde a população referenciada da atenção primária para 

diagnostico e procedimentos especializados, visando a reabilitação e reinserção do indivíduo à 

comunidade. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO  

Qualificar e manter 17 leitos de pediatria para atender 

11.535 usuários; 

Nº de eleitos qualificados/mantidos e nº de 
atendimentos 

Qualificar e manter 25 leitos de clinica cirúrgicos para 
atender 20.295 usuários 

Nº de eleitos qualificados/mantidos e nº de 
atendimentos 

Qualificar e manter 31 leitos de clinica médica para 

atender 12.228 usuários; 

Nº de eleitos qualificados/mantidos e nº de 
atendimentos 

Manter 05 leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal - UTIN para atender 46 internações da 

população de nascidos vivos da área de abrangência;  

Nº de eleitos mantidos e nº de atendimentos 

Manter 05 leitos de Centro de Terapia Intensivo 

Pediátrico – CTIP para atender 932 internações da 

população de nascidos vivos da área de abrangência;  

 

Nº de leitos mantidos e nº de atendimentos 

Manter 08 leitos de Centro de Terapia Intensivo Adulto 
– CTI Adulto para atender 2.150 internações da 
população de nascidos vivos da área de abrangência 

Nº de leitos mantidos e nº de atendimentos 

 

Manter 05 leitos de Gestante de Alto Risco (GAR) para 

atender 4.167 partos em da área de abrangência 

Nº de leitos mantidos e nº de atendimentos 

Manter 25 leitos de Obstetrícia para atender 23.611 

partos em gestantes de risco habitual da área de 

abrangência; 

Nº de leitos mantidos e nº de atendimentos 

Manter 03 leitos PPP (Pré-parto, parto e puerpério) 

para atender 3.191 partos em gestantes de risco 

habitual da área de abrangência; 

Nº de leitos mantidos e nº de atendimentos 

Manter 05 leitos de Terapia Intensiva Pediátrica para 

atender 932 usuários da área de abrangência; 

Nº de leitos mantidos e nº de atendimentos 
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Manter 8 leitos de Terapia Intensiva Adulto para 

atender 2.150 usuários da área de abrangência; 

Nº de leitos mantidos e nº de atendimentos 

Manter 02 salas de cirurgia do Centro Obstétrico para 

atender 5.527; partos cesarianos e 408 curetagens 

uterinas 

Nº de eleitos mantidos e nº de atendimentos 

Manter ambiência 3 PPP para realização de 3191 

partos normais; 

Ambiências mantidas e nº de procedimentos 

Manter 02 salas de Cirurgia Geral para atender 1.646 

procedimentos em cirurgia geral. 

Ambiências mantidas e nº de procedimentos 

 

                       Manutenção do Serviço de Urg ência e Emergência:  

 

Manter a Porta de Entrada do Serviço de Urgência e 

Emergência para atender 33.123 da população da 

área de abrangência; 

Porta mantida e nº de atendimentos 

 

                                   Manutenção do Serviço Ambulatorial:  

 

Realizar 9.919 procedimentos de imagem para 

atender a população da área de abrangência 

Nº de procedimentos realizados 

Realizar 33.902 procedimentos de métodos gráficos 

para atender a população da área de abrangência; 

Nº de procedimentos realizados 

Realizar 27.667 procedimentos de exames 

laboratoriais de análises clínicas para atender a 

população da área de abrangência; 

 

Nº de procedimentos realizados 

Realizar 7.872 consultas médicas especializadas para 

atender a população da área de abrangência; 

Nº de consultas realizadas 

Realizar 24.918 atendimentos de fisioterapia/serviço 

social para atender a população da área de 

abrangência; 

Nº de atendimentos realizadas 

Implantar e manter o Banco de Leite Humano-BLH 

para atender 1.276 usuárias da área de abrangência. 

BLH mantido/implantado e nº de atendimentos 

 

Diretriz: Central de Notificação, Captação e Distri buição de Órgãos – CNCDO:  

Objetivo: Garantir o acesso aos serviços de saúde de forma integral e regionalizada, com qualidade e 

eficiência ao cidadão. 
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METAS 2016-2019 Indicador para Monitoramento e Aval iação 
da Meta 

 

Credenciar o serviço de captação e transplante de rim; Serviço credenciado 

Promover 04 eventos (ações de sensibilização da 
sociedade em relação ao processo de transplantes de 
órgãos, tecidos e partes do corpo humano) 

Nº de eventos/ ações realizadas 

Credenciar o serviço captação e transplante de 

córnea; 

Serviço credenciado 

Criar a OPO Amapá: Organização de Procura de 

Órgãos do Amapá; 

Organização criada 

Credenciar o serviço de captação de múltiplos órgãos 
para transplantes 

Serviço credenciado 

Formalizar a integração dos órgãos e 
estabelecimentos do Estado, envolvidos no processo 
de doação e transplantes, ao sistema de controle 
nacional. 

Integração formalizada 
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EIXO III: 

 

Vigilância em Saúde: Desenvolver ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir 

riscos a saúde, a população, por meio do fortalecimento de ações e serviços 

integrados com a Atenção Primaria em Saúde (APS), que assegure uma Rede de 

acesso diagnostico como suporte as Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, 

bem como monitorar os fatores de riscos não biológicos relacionados ao meio 

ambiente e área. 

 

Diretriz : Procedimentos Laboratoriais E Vigilância Em Saúde: Coordenar a Rede de Laboratórios do 

Estado garantindo o diagnóstico de agravos, a avaliação de produtos e recursos ambientais que 

impactam na Saúde Pública, dando suporte a Vigilância em Saúde para promover ações intersetoriais 

buscando a integralidade da atenção. 

Objetivo: Promover atividades voltadas ás Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária da População, cujas 

ações são fundamentais tanto no campo de análises laboratoriais e no diagnóstico, prevenção e 

agravos de saúde do indivíduo e da coletividade. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

Realizar 32.000 análises de revisão de lâminas 
pelo controle da qualidade de endemias. 

Nº d e laminas revisadas 

Realizar 220.000 análises para o diagnóstico de 
agravos de interesse a saúde pública. 

Nº de análises realizadas 

Realizar 40.000 análises sanitárias em produtos, 
serviços e ambiente de interesse da saúde pública. 

Nº de análises realizadas 

Realizar e publicar 16 pesquisas em saúde pública 
de interesse do SUS. 

Pesquisas realizadas e publicadas  

Implementar 28 sistemas de gestão da qualidade e 
biossegurança laboratorial. 

Sistemas implementados 

Manter os 20 contratos de Serviços Continuados 
para manutenção do LACEN. 

Nº de serviços mantidos 

 

Diretriz: Vigilância Epidemiológica : Potencialização da vigilância de riscos e agravos à saúde, em 

articulação com a Atenção Primaria voltada para prevenção, promoção, e proteção à saúde individual 
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e coletiva. 

Objetivo: Prevenir e controlar danos, perigos e agravos à saúde coletiva, através do monitoramento 

dos fatores de riscos oriundos da produção e consumo de bens e serviços que sejam alvo de controle 

da vigilância e com a garantia de ações laboratoriais dentro de um processo de promoção que altere o 

cenário de fatores de risco. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

Descentralizar o atendimento das pessoas com 
HIV/AIDS em 08 municípios 

Atendimento descentralizado e nº de municípios 

Promover estratégias de prevenção, vigilância, 
diagnóstico e tratamento das DST/HIV e Hepatites 
Virais nos 16 municípios para redução de casos  

Nº de casos reduzidos 

Vacinar 306.917 mil Crianças de 0 a 5 anos nos 16 
municípios; 

Nº de crianças vacinadas /municípios  

Manter as 84 salas de vacinas com alimentação 
mensal na SIPNI 

Nº de salas mantidas 

Qualificar as Ações de Vigilância Epidemiológica 
nos 16 municípios; 

Ações qualificadas/ nº de municípios 

Ampliar e Fortalecer 05 unidades sentinelas da 
influenza; 

Nº de Unidades ampliadas/fortalecidas 

Apoiar a Estruturação da Vigilância de DANT em 

05 município para implementar a promoção da 

saúde; 

DANT estruturada 

Fortalecer e implantar o Projeto Vida no trânsito em 

03 municípios; 

Projeto fortalecido/implantado 

Qualificar 09 núcleos de vigilância hospitalar; Nº de núcleos qualificados 

Qualificar os sistemas de informação dos eventos 

vitais e de notificação nos 16 municípios; 

Nº de Sistemas qualificados/municípios  

 

Diretriz: Vigilância Ambiental : Ampliar e aprimorar a intersetorialidade com órgãos que tratam das 

questões ambientais e controles vetoriais. 

Objetivo: Estimular através da implementação o fortalecimento da Vigilância Ambiental no estado e 

municípios com qualificação da identificação e monitoramento dos fatores de riscos não biológicos 

relacionados ao meio ambiente, e das áreas de risco de doenças transmitidas por vetores, com ações 

focadas na interrupção da cadeia biológica. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 
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Ampliar em 20% o monitoramento dos municípios 

com ações de controle ambiental nas áreas de 

água, solo e agrotóxicos; 

 

Percentual de municípios ampliados  

Apoiar tecnicamente os municípios para a redução 

dos índices de malária; 

 

Nº de municípios apoiados 

Apoiar tecnicamente os municípios para a redução 

dos índices de infestação do Aedes; 

 

Nº de municípios apoiados 

Apoiar tecnicamente os municípios para ampliar o 
controle vetorial. 

Nº de municípios apoiados 

 

Diretriz: Vigilância Sanitária : Desenvolver ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos 

sanitários relativos a produção e circulação de bens, e prestação de serviços de interesse à saúde da 

população. 

Objetivo:  Prevenir e controlar danos, perigos e agravos à saúde coletiva, através do monitoramento 

dos fatores de risco oriundos da prevenção da produção e consumo de bens e serviços. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

Ampliar em 20 % o nº de inspeções sanitárias em 

estabelecimentos produtores, distribuidores e 

prestadores de serviços de interesse a saúde 

humana em todos os municípios 

 

Nº de inspeções realizadas 

Ampliar em 10% o número de coletas de produtos 

para consumo humano no pré e pós-mercado, para 

controle e monitoramento através da análise 

laboratorial. 

 

Nº de coletas realizadas 

Apoiar cinco municípios para o processo de 

descentralização das ações básicas e de média 

complexidade pactuadas nas comissões 

Intergestoras regionais (CIR); 

 

Nº de municípios apoiados 

Promover a capacitação de 150 técnicos do 
Sistema de Vigilância Sanitária e 05 eventos 
educativos visando o processo de aprimoramento 
dos serviços. 

Nº de técnicos capacitados e nº de eventos 
realizados 
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Diretriz: Implementação e Fortalecimento da Universalização da Política de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador. 

Objetivo: Recomendar e adotar as medidas de promoção, prevenção e ações do acolhimento, 

núcleos técnicos, rede sentinela e inspeções. 

 
           METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação da 
Meta 
 
 

Pactuar com os 16 municípios e seus respectivos 

controles sociais o funcionamento da Rede 

Sentinela e efetivar no mínimo 10 (dez) novas 

Redes Sentinelas em estabelecimentos 

assistenciais de saúde públicos e privados. 

Nº de Redes sentinelas/ municípios 

Realizar 120 inspeções e vigilâncias em ambiente 

de trabalho, provenientes de demandas. 

Nº de inspeções realizadas  

Realização de 132 campanhas de prevenção para 
os agravos e acidentes de trabalho que ocorram 
em estabelecimentos comerciais, industriais, de 
saúde e setor produtivo rural; 

Nº de Campanhas realizadas 

Promover ações de aperfeiçoamento de 60 
servidores do CEREST; 

Nº de servidores  

Reduzir os acidentes e agravos em saúde do 

trabalhador  

Nº de acidentes e agravos reduzidos 

Treinar 400 colaboradores com os sindicatos 

patronais e dos trabalhadores 

Nº de colaboradores treinados 

Fortalecer as ações em Saúde do Trabalhador nos 

16 municípios do Estado do Amapá e estruturar o 

observatório de saúde do trabalhador no estado. 

Ações fortalecidas/municípios 
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EIXO IV 

 

GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO: 

 

Diretriz: Manutenção Administrativa : Remuneração e encargos do setor de saúde. 

Objetivo: Garantir o pagamento da remuneração dos servidores da saúde. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

Assegurar o pagamento de 4.866 Servidores 

Efetivos; 

 

Pagamento assegurado 

Assegurar o pagamento de 782 Contratos 

Administrativos 

 

Pagamento assegurado 

Assegurar o pagamento de 41.136 Plantões. Pagamento assegurado 
 

 

Diretriz: Manutenção de Serviços Administrativos : FES/SESA 

Objetivo: Garantir a manutenção administrativa do Fundo Estadual de Saúde e da Secretaria de 

Saúde. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

Assegurar o pagamento de 130 Suprimentos de 

Fundos. 

 

Nº de suprimentos pagos 

Assegurar o pagamento de 05 empresas de 
Serviços Terceirizados (Limpeza, Vigilância, 
manutenção de Equipamentos e outros); 

Nº de contratos pagos 

Assegurar a execução de 1772 Ações Judiciais; 

 

Nº de ações judiciais executadas 

Assegurar o pagamento de 70.070 Vale Transporte 

a servidores 

 

Nº de servidores recebendo vale transporte 

Assegurar 144 pagamentos das Concessionárias 

de Serviços Públicos 

Nº de Pagamentos efetuados 
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Diretriz: Manutenção de Serviços Administrativos : FES/HEMOAP 

Objetivo: Garantir a manutenção administrativa do Instituto de HEMATOLOGIA e HEMOTERAPIA do 

AMAPA. 

 
METAS 2016-2019 

Indicador para Monitoramento e Avaliação 
da Meta 

 

Realizar os contratos de prestação de serviços e 
Manutenção administrativa e da estrutura do 
Hemocentro e suas agencias. 

Nº de Contratos realizados 
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PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

O Plano Estadual de Saúde é um documento plurianual (quatro anos) elaborado 

com base em uma análise situacional, que apresenta as intenções e os resultados a 

serem buscados em seu período de vigência, expressos em objetivos, diretrizes e 

metas.  

O PES 206-2019 constrói o principal instrumento da gestão da SESA e 

expressa a política e os compromissos assumidos pela gestão em saúde na esfera 

estadual, sendo documento de referência para o planejamento, operacionalização, 

monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas durante a gestão.  

O monitoramento do PES 2016-2019 será realizado com base na análise do 

desempenho dos indicadores formulados para cada objetivo específico pela área 

técnica responsável pelo mesmo, além da periodicidade estabelecida para cada 

indicador. 

Os indicadores do plano serão utilizados para monitoramento e avaliação, para 

medir resultados no Relatório Anual de Gestão dando base para elaboração das 

programações anuais de saúde.  

INDICADORES MORTALIDADE 

 

1. Coeficiente de mortalidade Infantil; 

2. Coeficiente de mortalidade neonatal; 

3. Coeficiente de mortalidade neonatal precoce; 

4. Coeficiente de mortalidade neonatal tardia; 

5. Coeficiente de mortalidade neonatal pós-neonatal; 

6. Coeficiente de mortalidade perinatal; 

7. Coeficiente de mortalidade em menores de 5 anos; 

8. Coeficiente de mortalidade materna; 

9. Mortalidade proporcional por grupo de causas; 

10. Coeficiente de mortalidade especifica por causa externa; 

11. Coeficiente de mortalidade especifica por acidentes de trabalho; 

12. Proporção de Óbitos infantis e fetais investigados; 

13. Proporção de Óbitos maternos e de mulheres em idades fértil (MIF ) por causas 

presumíveis de morte materna investigados; 
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INDICADOR DE COBERTURA 

 

1. Proporção da população cadastrada pelo ESF; 

2. Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa de 

saúde da família; 

3. Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica; 

4. Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal; 

5. Cobertura vacinal com a vacina tetravalente (DTP + Hib)/Pentavalente em crianças 

menores de um ano de idade; 

6. Proporção de internações hospitalares (SUS) por especialidade 

7. Proporção de municípios com rede de prevenção de acidentes de transito 

implantados; 

8. Proporção de municípios do estado com rede de prevenção das violências e 

proporção de saúde  implantadas; 

9. Proporção de municípios do estado com notificação de violência domestica e 

sexual e outras violências implantadas; 

10. Número de unidade de saúde com serviço de notificação de violência implantada; 

11. Número de unidades com “mãe canguru” implantadas; 

12. Seguimento/tratamento informado de mulheres com diagnóstico de lesões 

intraepiteliais de alto grau de colo do útero; 

13. Percentual de municípios que executam as ações de vigilância sanitárias 

consideradas necessárias a todos os municípios; 

14. Proporção de partos hospitalares; 

15. Proporção de partos cesáreos; 

16. Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e 

a população feminina na mesma faixa etária; 

17. Razão de exames de mamografia mamografias realizadas na faixa etária de 50 a 

69 anos em relação à população-alvo, em determinado local e ano; 

18. Prevalência de aleitamento materno exclusivo; 

19. Proporção de nascidos vivos de mãe com 7 ou mais consultas de pré-natal; 

20. Percentual de parteiras tradicionais qualificadas; 

21. Número de unidades de saúde com Parto Humanizado implantado 

22. Número de pessoas com doença falciforme atendidas na rede pública; 
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23. Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); 

24. Percentual de Comissões de Integração Ensino-Serviço (CIES) em funcionamento; 

25. Proporção de municípios com ouvidorias implantadas; 

26. Cobertura de consulta de pré-natal; 

27. Proporção de municípios que notificam doenças/agravos relacionados ao trabalho 

da população residente; 

28. Proporção de municípios com ouvidorias implantadas; 

29. Taxa de ocupação; 

30. Taxa de alta hospitalar; 

31. Tempo médio de permanência por clinica 

32. Taxa de reinternação; 

33. Taxa de ocupação de sala de cirurgias 

34. Taxa de intercorrências obstétricas 

35. Proporção de cirurgias por especialidades 

36. Proporção de consultas dos profissionais em relação ao número de profissionais 

da área; 

37. Percentual de primeiras consultas por especialidade; 

38. Taxa de ocupação dos leitos de UTI; 

39. Número de procedimentos complementares por consulta especializada; 

40. Taxa de ocupação por poltrona nos procedimentos de alta complexidade; 

41. Percentagem de pacientes tratados e em seguimentos por especialidade; 

42. Tempo médio do paciente sob tratamento por especialidade; 

43. Taxa de abandono de tratamento por especialidade; 

44. Proporção de atendimentos oncológicos em relação aos tipos de neoplasia; 

45. Número de consultas especializadas programadas pelo número de consultas 

realizadas; 

46. Taxa de alta na assistência domiciliar; 

47. Taxa de internação na assistência domiciliar; 

48. Taxa de reinternação na assistência domiciliar; 

49. Taxa de visitas domiciliares realizadas na assistência domiciliar; 

50. Tempo médio de permanência em assistência domiciliar; 

51. Total de procedimentos cirúrgicos de urgência/emergência por especialidade; 

52. Tempo médio de remoção por chamada (SAMU); 
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53. Média de permanência em leito de observação; 

54. Taxa de ocupação dos leitos de observação na rede de urgência e emergência; 

55. Média de pacientes atendidos em urgência e emergência transferidos para outras 

unidades; 

56. Número de atendimentos por especialidades/mês na rede de urgência e 

emergência; 

 

INDICADOR DE MORBIDADE E FATORES DE RISCO. 

 

1. Incidência de sífilis congênita; 

2. Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera; 

3. Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos 

das coortes; 

4. Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados 

oportunamente após a notificação; 

5. Taxa de incidência de AIDS 

6. Taxa de incidência de AIDS em menores de 5 anos de idade; 

7. Índice parasitário anual ( IPA ) de malária  

8. Incidência de hepatite B 

9. Incidência de hepatite C  

10. Taxa de incidência de leishmaniose tegumentar americana 

11. Taxa de incidência de neoplasias malignas 

12. Taxa de incidência relacionada ao trabalho 

13. Taxa de infecção hospitalar 

14. Taxa de incidência de doenças relacionadas ao trabalho. 

 

Indicador de recursos 

 

1. Número de meses com repasse Financeiro Estadual regular dispensado ao 

Fundo Municipal de Saúde para o fortalecimento da Atenção Primária de saúde; 

      2- Números de meses com repasse financeiro dispensado aos municípios para o 

fortalecimento da Assistência Farmacêutica básica 
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LISTA DE SIGLAS 

 

AASI- Aparelho de Amplificação Sonora Individual 

ABS - Atenção Básica de Saúde 

ACR Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico 

ADT - Assistência Domiciliar Terapêutica 

AIDPI Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância 

AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

ALSO- Advanced Life Support in Obstetrics 

APS-Atenção Primária de Saúde 

CER- Centro Especializado Em Reabilitação 

CEREST- Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

CES- Conselho Estadual de Saúde 

CGAN - Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição 

CGBP - Casa de Gestante, Bebê e Puérpera 

CGDANT - Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis 

CGM - Coeficiente Geral de Mortalidade 

CGR- Colegiado de Gestão Regional 

CIB - Comissão Intergestores Bipartite 

CID- Codificação Internacional de Doenças 

CIES - Comissão de Integração Ensino e Serviço 

CIR- Comissão Intergestores Regional 

CIRADS - Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas da 

Saúde 

CNCDO- Central Nacional de Captação de Doadores de Órgãos 

CNES - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 

CNRAC - Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade 

CNS - Cartão Nacional de Saúde 

CONASS - Conselho Nacional dos Secretários de Saúde 

COSEMS - Conselho de Secretários Municipais de Saúde 

CPN - Centro de Parto Normal 

CRDT - Centro de Referência em Doenças Tropicais 

CREAP - Centro de Reabilitação do Amapá 
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CRTN - Centro de Referência em Tratamento Natural 

CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento 

CTIP- Centro de Terapia Intensiva Pediátrico 

CVS- Coordenadoria de Vigilância em Saúde 

D1-Vacina Tríplice Viral 

DAB - Departamento de Atenção Básica 

DAC - Doença do Aparelho Circulatório 

DANT- Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis 

DARC - Divisão de Avaliação, Regulação e Controle 

DATASUS - Departamento de Informática do SUS 

DCA - Doença de Chagas Aguda 

DCNT - Doenças Crônicas não Transmissíveis 

DDA - Doença Diarreica Aguda 

DE - Divisão de Endemias 

DEN 1,2,3, e 4 -Sorotipo Virais da Dengue 

DIVISA-Divisão de Vigilância Sanitária 

DNV-Declaração de Nascido Vivos 

DOE-Diário Oficial do Estado 

DRC-Doença Respiratória Crônica 

DRC Doença Renal Crônica 

DST- Doença Sexualmente Transmissível 

DTP- Vacina Tetra Penta 

DTP+Hib - Vacina Tetra Bacteriana 

DVSA- Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental 

EAS- Estabelecimento Assistencial de Saúde 

ECG-Eletrocardiograma 

ENPA-CS- Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Complementar Saudável 

EPI- Equipamento de Proteção Individual 

ESB- Equipe de Saúde Bucal 

ESF- Estratégia Saúde da Família 

E-SUS ABS- Sistema de Informação da Atenção Básica 

FES- Fundo Estadual de Saúde 

FNO- Fundo Constitucional Norte 
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GAR - Gestação de Alto Risco 

GEA- Governo do Estado do Amapá 

GM- Gabinete do Ministro 

HCA- Hospital da Criança e do Adolescente 

HCAL- Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima 

HCV- Vírus da Hepatite C 

HE- Hospital de Emergência 

HELJ- Hospital Estadual de Laranjal do Jarí 

HEMOAP- Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá 

HES- Hospital Estadual de Santana 

HIV-Vírus da Imunodeficiência Humana 

HMML-Hospital Maternidade Mãe Luzia 

IAPEN-Instituto de Administração Penitenciária do Amapá 

IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMS-Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

INCA-Instituto Nacional do Câncer 

IPA-Índice Parasitário Anual 

ISSO- International Organization for Standardization (Organização Internacional para 

Padronização) 

LACEN-Laboratório Central de Saúde Pública 

LOA-Lei Orçamentária Anual 

LTA- Leishmaniose Tegumentar Americana 

MGT-Meningite 

MM-Meningite Meningocócica 

MS-Ministério da Saúde 

NASF- Núcleo de Apoio a Estratégia Saúde da Família 

NAT-Núcleo de Apoio Técnico 

NHE-Núcleo Hospitalar de Epidemiologia 

NOB-Norma operacional Básica 

NUPLAN-Núcleo de Planejamento 

NURESAMA-Núcleo de Referência em Saúde Mental 

ODM-Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 

OMS-Organização Mundial da Saúde 
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ONU-Organização das Nações Unidas 

PBF-Programa Bolsa Família 

PDI-Plano Diretor de Investimentos 

PDR-Plano Diretor de Regionalização 

PECM - Programa Estadual de Controle da Malária 

PES - Plano Estadual de Saúde 

PFA-Paralisia Flácida Aguda 

PFVS-Piso Fixo de Vigilância em Saúde 

PIB-Produto Interno Bruto 

PMM-Programa Mais Médicos 

PNAD-Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

PNTN-Programa Nacional de Triagem Neonatal 

PPA-Plano Plurianual 

PPI-Programação Pactuada e Integrada 

PPP- Pré-Parto, Parto e Pós-Parto 

PQAVS-Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 

PROVAB-Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica 

PSE-Programa de Saúde na Escola 

PTFD-Programa Tratamento Fora do Domicílio 

RAPS-Rede de Atenção Psicossocial 

RAS-Rede de Atenção à Saúde 

REDOME-Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea 

RENAST-Rede Nacional de Atenção Integral a Saúde do Trabalhador 

RMM-Razão da Mortalidade Materna 

RNs-Recém Nascido 

RUE-Rede de Urgência e Emergência 

SAD-Serviço de Atenção Domiciliar 

SAE-Serviço de Assistência Especializada 

SAI-Sistema de Informação Ambulatorial 

SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

SAS-Secretaria de Atenção à Saúde 

SES-Secretaria de Saúde 

SESA- Secretaria Estadual de Saúde 
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SISPACTO- Sistema de Pactuação de Indicadores 

SISSOLO - Sistema de Informação de Vigilância do Solo 

SISVAN - Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional 

SIVEP Gripe - Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe 

SIVEP Malária- Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária 

SISVAN- Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica 

SIH-SUS-Sistema de Informação Hospitalar do SUS 

SIM-Sistema de Informação de Mortalidade 

SINASC-Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos 

SI-PNI-Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações 

SISCAN- Sistema de Informação do Câncer 

SISPACTO- Sistema de Pactuação de Indicadores 

SISSOLO - Sistema de Informação de Vigilância do Solo 

SMS- Secretaria Municipal de Saúde 

SRAG- Síndrome Respiratória Aguda Grave 

SUS-Sistema Único de Saúde 

SVO-Serviço de verificação de Óbito 

SVS-Secretaria de Vigilância em Saúde 

T.cruzi- Trypanossoma cruzi 

TB-Tuberculose 

TODO-Tratamento Diretamente Observado 

TFD-Tratamento Fora de Domicílio 

TMI-Taxa de Mortalidade Infantil 

TRM-TB- Teste Rápido Molecular da Tuberculose 

UNACON- Unidade de Alta Complexidade Em Oncologia 

UNIFAP-Universidade Federal do Amapá 

UPA-Unidade de Pronto Atendimento 

USA-Unidade de Suporte Avançado 

USB- Unidade de Suporte Básico 

UTI-Unidade de Tratamento Intensivo 

UTIN-Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

VDRL- Veneral Disease Research Laboratory 

VIGIAGUA- Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 
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VIGIAPP-Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada aos Acidentes com Produtos 

Perigosos 

VIVA-Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes 

VIGIAR-Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade do Ar 

VIGIDESASTRES-Vigilância em Saúde Ambiental dos Riscos decorrentes dos 

Desastres Naturais 

VIGIFIS-Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada a Fatores físicos 

VIGIPEQ-Vigilância em Saúde de Populações expostas a Contaminantes Químicos 

VIGIQUIM-Vigilância em Saúde Ambiental relacionada a Substâncias Químicas 

VIGISOLO - Vigilância em Saúde de Populações expostas a Solo Contaminado 

VIGITEL - Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 
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ANEXOS 

 

1. Plano Pluri Anual – PPA 2016 / 2019 

2. Relatório Final da 7ª Conferencia Estadual de Saúde 

3. Plano de Governo do Partido Democrático Trabalhista 2014 

4. Resultado da Oficina de Planejamento 

5. Sistema de Informação do Pacto dos Indicadores - SISPACTO 2015 

 

 

 

 

 

 

 


