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Apresentação     

O Relatório Anual de Gestão referente ao ano de 2020 foi elaborado a partir da necessidade de 

cumprimento Legal da Lei Complementar Nº 141 de 13 de janeiro de 2012, da Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) Nº459 de 10 de outubro de 2012, e de uma melhor visualização da execução 

das metas pactuadas no Plano Estadual de Saúde, possibilitando dessa maneira a adequação do 

planejamento das atividades propostas na Programação Anual de Saúde, se houver a necessidade. 

O formato adotado neste Relatório respeitou os critérios legais, observando o disposto no modelo 

padronizado aprovado pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS), também estabelecido 

no parágrafo único do Art. 99 da Portaria Consolidada MS/GM n°1, de 28 de setembro de 2017. 

Apresenta o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do Governo do Estado do 

Amapá – GEA, onde registra o percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre 

a receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais, que registrou no período o 

percentual de 12,95 % (R$ 557 milhões), ou seja, mesmo com toda a dificuldade em decorrência das 

medidas restritivas necessária para o enfrentamento da pandemia, o Estado aplicou 0,95% (R$ 41 

milhões) a mais do limite constitucional exigido de 12%. 

Demonstra o detalhamento das receitas do período por Fonte: Fundo de Participação dos Estados; 

Receitas Próprias; Teto de Média e Alta Complexidade; Recursos Combate a Covid; e Recursos 

originários de Emendas Parlamentares.  

Tendo como base o SIAFE AP - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do 

Amapá, especifica as despesas por Fonte e Ação, trazendo também a movimentação da execução dos 

recursos destinados ao combate a pandemia (Covid-19), especificando natureza do gasto, credor, nota 

de empenho e nota de liquidação. Todas situações com os devidos estágios das despesas públicas: 

empenho, liquidação e pagamento.  

O Gráfico demonstrativo do Impacto das Despesas, assim como, quadro comparativo do orçamento 

das despesas e das receitas por fonte no período. Ilustrações por intermédio de gráficos que 

evidenciam a evolução da folha de pagamento. Demonstrativos da capacidade instalada da assistência 

de Média e Alta Complexidade da gestão estadual do SUS, Tipos de Estabelecimentos SUS, Leitos 

SUS por Município e Profissionais SUS por tipo de estabelecimento, que representam a capacidade 

instalada sob gestão do estado para a assistência de média e alta complexidade. Constam também as 

atividades assistenciais hospitalares e ambulatoriais desenvolvidas nas unidades de internações, 

ambulatórios de especialidades e centros de referências, assim como a relação de todos os contratos 

e convênios em vigor no período e as Auditorias, Visitas e  Pareceres Técnicos efetuados, detalhando 

suas orientações. Por fim demonstra por Programa e Ações previstas no PPA, as atividades 

desenvolvidas em cada meta prevista. 

Objetiva-se, o presente Relatório, expor de forma clara e direta a aplicação dos recursos em ações e 

serviços públicos em saúde, onde está SESA visa sempre atender à clientela, norteada pelos princípios 

do SUS, assegurando o direito à saúde independentemente de sexo, raça, ocupação (universalidade), 

investindo mais onde a carência é maior (equidade) e desenvolvendo cada vez mais políticas públicas 
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que garantam a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação 

(integralidade). 
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1 Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

1.2 Demonstrativo da Receita e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde, Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

Exercício de 2020 

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 
PREVISÃO INICIAL 

PREVISÃO 

ATUALIZADA (a) 

RECEITAS REALIZADAS 

Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100 

RECEITA DE IMPOSTOS (I) 1.326.532.561,00 1.326.532.561,00 1.371.059.907,09 103,36 

Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 

ICMS 

942.690.150,00 942.690.150,00 1.014.886.217,92 107,66 

ICMS 932.132.307,00 932.132.307,00 1.007.910.832,56 108,13 

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS 10.557.843,00 10.557.843,00 6.975.385,36 66,07 

Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza 

(ADCT, art. 82, §1º) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de 

Bens e Direitos - ITCD 
1.056.521,00 1.056.521,00 1.704.038,59 161,29 

ITCD 1.056.521,00 1.056.521,00 1.669.208,92 157,99 

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD 0,00 0,00 34.829,67 0,00 

Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA 
78.471.408,00 78.471.408,00 75.832.631,75 96,64 

IPVA 71.205.501,00 71.205.501,00 68.908.244,72 96,77 

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA 7.265.907,00 7.265.907,00 6.924.387,03 95,30 

Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza Retido na Fonte - IRRF 
304.314.482,00 304.314.482,00 278.637.018,83 91,56 

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 3.534.060.647,00 3.534.630.647,00 3.222.017.163,75 91,16 

Cota-Parte FPE 3.518.820.906,00 3.519.390.906,00 3.214.881.629,79 91,35 

Cota-Parte IPI-Exportação 9.295.041,00 9.295.041,00 7.135.533,96 76,77 

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências 

Constitucionais 
5.944.700,00 5.944.700,00 0,00 0,00 

ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 5.944.700,00 5.944.700,00 0,00 0,00 

Outras N/A N/A N/A N/A 

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS 

MUNICÍPIOS (III) 
277.232.001,75 277.232.001,75 293.421.753,85 105,84 
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PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%) 235.672.537,50 235.672.537,50 253.721.554,48 107,66 

PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%) 39.235.704,00 39.235.704,00 37.916.315,88 96,64 

PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA 

AOS MUNICÍPIOS (25%) 
2.323.760,25 2.323.760,25 1.783.883,49 76,77 

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E 

TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - 

(III) 

4.583.361.206,25 4.583.931.206,25 4.299.655.316,99 93,80 

 

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR 

SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 

DOTAÇÃO 

INICIAL 

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

(c) 

DESPESAS 

EMPENHADAS 

DESPESAS 

LIQUIDADAS 
DESPESAS PAGAS 

Inscritas em 

Restos a 

Pagar Não 

Processados 

(g) 

Até o bimestre 

(d) 

% 

(d/c) x 

100 

Até o bimestre 

(e) 

% (e/c) x 

100 

Até o bimestre 

(f) 

% 

(f/c) 

x 100 

ATENÇÃO BÁSICA (V) 15.000.000,00 9.600.000,00 8.620.714,05 89,80 6.569.999,82 68,44 2.919.999,92 30,42 2.050.714,23 

Despesas Correntes 15.000.000,00 9.600.000,00 8.620.714,05 89,80 6.569.999,82 68,44 2.919.999,92 30,42 2.050.714,23 

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

(VI) 
117.884.004,00 252.507.146,00 170.863.631,21 67,67 83.950.585,61 33,25 77.658.606,88 30,76 86.913.045,60 

Despesas Correntes 115.207.004,00 181.051.717,00 114.780.586,97 63,40 82.416.386,37 45,52 76.124.407,64 42,05 32.364.200,60 

Despesas de Capital 2.677.000,00 71.455.429,00 56.083.044,24 78,49 1.534.199,24 2,15 1.534.199,24 2,15 54.548.845,00 

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI) 555.218.277,00 698.508.280,00 656.498.610,45 93,99 650.134.969,11 93,07 476.245.827,28 68,18 6.363.641,34 

Despesas Correntes 553.290.926,00 697.008.280,00 655.690.179,45 94,07 649.716.349,11 93,22 475.827.207,28 68,27 5.973.830,34 

Despesas de Capital 1.927.351,00 1.500.000,00 808.431,00 53,90 418.620,00 27,91 418.620,00 27,91 389.811,00 

TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI) 688.102.281,00 960.615.426,00 835.982.955,71 87,03 740.655.554,54 77,10 556.824.434,08 57,97 95.327.401,17 

 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM 

ASPS 

DESPESAS 

EMPENHADAS (d) 

DESPESAS 

LIQUIDADAS (e) 
DESPESAS PAGAS (f) 

Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII) 835.982.955,71 740.655.554,54 556.824.434,08 

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade 

Financeira (XIV) 
95.327.401,17 N/A N/A 

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi 

Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV) 
0,00 0,00 0,00 

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar 
Cancelados (XVI) 

0,00 0,00 0,00 

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI) 835.982.955,71 740.655.554,54 556.824.434,08 

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012) N/A 

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual) 644.948.297,54 

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (d ou e) - 

XVIII)1 
191.034.658,17 95.707.257,00 -88.123.863,46 

Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero) 0,00 0,00 -88.123.863,46 

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% 

conforme LC n° 141/2012 ou % da Constituição Estadual) 

19,44 17,22 12,95 
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CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL 

MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 

PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS 

CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 

Saldo Inicial (no 

exercício atual) (h) 

Despesas Custeadas no Exercício de Referência 
Saldo Final (não 

aplicado)1 (l) = (h - 

(i ou j)) 
Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k) 

Diferença de limite não cumprido em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferença de limite não cumprido em 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 

EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

EXERCÍCIO DO EMPENHO2 

Valor Mínimo 

para aplicação 

em ASPS (m) 

Valor 

aplicado em 

ASPS no 

exercício (n) 

Valor 

aplicado além 

do limite 

mínimo (o) = 

(n - m), se < 0, 

então (o) = 0 

Total inscrito 

em RP no 

exercício (p) 

RPNP Inscritos 

Indevidamente 

no Exercício 

sem 

Disponibilidade 

Financeira q = 

(XIVd) 

Valor 

inscrito em 

RP 

considerado 

no Limite 

(r) = (p - (o 

+ q)) se < 0, 

então (r) = 

(0) 

Total 

de 

RP 

pagos 

(s) 

Total de RP a 

pagar (t) 

Total de 

RP 

cancelados 

ou 

prescritos 

(u) 

Diferença 

entre o valor 

aplicado além 

do limite e o 

total de RP 

cancelados (v) 

= ((o + q) - u)) 

Empenhos de 2020 644.948.297,54 835.982.955,71 191.034.658,17 279.158.521,63 95.327.401,17 0,00 0,00 279.158.521,63 0,00 286.362.059,34 

Empenhos de 2019 525.680.781,48 581.910.426,00 56.229.644,52 0,00 31.638.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.868.217,52 

Empenhos de 2018 492.934.421,52 531.099.425,00 38.165.003,48 0,00 83.159.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.324.108,48 

Empenhos de 2017 441.619.313,29 458.141.999,28 16.522.685,99 0,00 70.998.880,28 0,00 0,00 0,00 0,00 87.521.566,27 

Empenhos de 2016 388.512.536,33 540.651.456,84 152.138.920,51 0,00 15.558.847,10 0,00 0,00 0,00 0,00 167.697.767,61 

Empenhos de 2015 386.029.235,67 452.919.739,82 66.890.504,15 0,00 8.283.967,74 0,00 0,00 0,00 0,00 75.174.471,89 

Empenhos de 2014 390.799.300,75 436.160.517,48 45.361.216,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.361.216,73 

Empenhos de 2013 354.261.715,22 459.516.176,10 105.254.460,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.254.460,88 
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TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O 

CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r") 
0,00 

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O 

CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) 
0,00 

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO 

LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 
0,00 

 

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU 

PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO 

DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 

1º e 2º DA LC 141/2012 

Saldo Inicial (w) 

Despesas Custeadas no Exercício de Referência 
Saldo Final (não 

aplicado)1 (aa) = (w 

- (x ou y)) 
Empenhadas (x) Liquidadas (y) Pagas (z) 

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados 

(XXV) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados 

(XXVI) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem 
compensados (XXVII) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 

A COMPENSAR (XXVIII) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO 

COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO 
PREVISÃO INICIAL 

PREVISÃO 

ATUALIZADA (a) 

RECEITAS REALIZADAS 

Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100 

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX) 221.091.301,00 400.007.431,00 311.155.995,26 77,79 

Provenientes da União 221.091.301,00 400.007.431,00 311.155.995,26 77,79 

Provenientes dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provenientes dos Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 

VINCULADAS A SAÚDE (XXX) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

OUTRAS RECEITAS (XXXI) 619.000,00 619.000,00 24.911,55 4,02 

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 

(XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI) 
221.710.301,00 400.626.431,00 311.180.906,81 77,67 
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DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E 

CATEGORIA ECONÔMICA NÃO 

COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO 

DOTAÇÃO 

INICIAL 

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

(c) 

DESPESAS 

EMPENHADAS 

DESPESAS 

LIQUIDADAS 
DESPESAS PAGAS Inscritas em 

Restos a Pagar 

não Processados 

(g) 
Até o bimestre 

(d) 

% 

(d/c) 

x 100 

Até o bimestre 

(e) 

% (e/c) x 

100 

Até o bimestre 

(f) 

% 

(f/c) x 

100 

ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII) 189.596,00 1.611,00 1.610,03 99,94 1.610,03 99,94 1.610,03 99,94 0,00 

Despesas Correntes 189.596,00 1.611,00 1.610,03 99,94 1.610,03 99,94 1.610,03 99,94 0,00 

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 

AMBULATORIAL (XXXIV) 
221.946.605,00 356.438.517,00 289.463.215,18 81,21 210.942.250,19 59,18 206.889.119,38 58,04 78.520.964,99 

Despesas Correntes 195.597.706,00 308.720.490,00 265.640.152,85 86,05 198.396.485,91 64,26 195.757.355,10 63,41 67.243.666,94 

Despesas de Capital 26.348.899,00 47.718.027,00 23.823.062,33 49,92 12.545.764,28 26,29 11.131.764,28 23,33 11.277.298,05 

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 

(XXXV) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI) 3.885.659,00 3.885.659,00 335.930,48 8,65 328.717,98 8,46 328.717,98 8,46 7.212,50 

Despesas Correntes 580.159,00 580.159,00 335.930,48 57,90 328.717,98 56,66 328.717,98 56,66 7.212,50 

Despesas de Capital 3.305.500,00 3.305.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII) 4.369.271,00 4.369.271,00 2.389.400,78 54,69 1.697.876,16 38,86 1.696.665,71 38,83 691.524,62 

Despesas Correntes 3.718.727,00 3.718.727,00 2.355.345,82 63,34 1.663.821,20 44,74 1.662.610,75 44,71 691.524,62 

Despesas de Capital 650.544,00 650.544,00 34.054,96 5,23 34.054,96 5,23 34.054,96 5,23 0,00 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX) 5.760.404,00 60.152.602,00 34.830.793,73 57,90 22.774.503,96 37,86 15.222.256,50 25,31 12.056.289,77 

Despesas Correntes 4.740.404,00 58.132.602,00 34.830.793,73 59,92 22.774.503,96 39,18 15.222.256,50 26,19 12.056.289,77 

Despesas de Capital 1.020.000,00 2.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO 
CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = ( XXXIII + XXXIV 

+ XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + 

XXXIX) 

236.151.535,00 424.847.660,00 327.020.950,20 76,97 235.744.958,32 55,49 224.138.369,60 52,76 91.275.991,88 
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DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 

COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM 

RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS 

ENTES 

DOTAÇÃO 

INICIAL 

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

(c) 

DESPESAS 

EMPENHADAS 

DESPESAS 

LIQUIDADAS 
DESPESAS PAGAS 

Inscritas em 

Restos a 

Pagar não 

Processados 

(g) 

Até o bimestre 

(d) 

% 

(d/c) 

x 100 

Até o bimestre 

(e) 

% (e/c) x 

100 

Até o bimestre 

(f) 

% 

(f/c) 

x 100 

ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII) 15.189.596,00 9.601.611,00 8.622.324,08 89,80 6.571.609,85 68,44 2.921.609,95 30,43 2.050.714,23 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

(XLII) = (VI + XXXIV) 
339.830.609,00 608.945.663,00 460.326.846,39 75,59 294.892.835,80 48,43 284.547.726,26 46,73 165.434.010,59 

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) 

= (VII + XXXV) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 3.885.659,00 3.885.659,00 335.930,48 8,65 328.717,98 8,46 328.717,98 8,46 7.212,50 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (XIX + 
XXXVII) 

4.369.271,00 4.369.271,00 2.389.400,78 54,69 1.697.876,16 38,86 1.696.665,71 38,83 691.524,62 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + 

XXXVIII) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX) 560.978.681,00 758.660.882,00 691.329.404,18 91,12 672.909.473,07 88,70 491.468.083,78 64,78 18.419.931,11 

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = 

(XII +XL) 
924.253.816,00 1.385.463.086,00 1.163.003.905,91 83,94 976.400.512,86 70,47 780.962.803,68 56,37 186.603.393,05 

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das 
transferências de recursos de outros entes3 

226.490.301,00 414.821.581,00 326.256.212,87 78,65 235.293.050,35 56,72 223.686.491,71 53,92 90.963.162,52 

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM 

RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX) 
697.763.515,00 970.641.505,00 836.747.693,04 86,21 741.107.462,51 76,35 557.276.311,97 57,41 95.640.230,53 

 
Fonte: SIOPS, Amapá 01/03/21 11:19:43 

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.  
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).  

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). 

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor. 
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2 Quadro do Detalhamento das Receitas por Fonte - 2020 

Mês 
Fonte do Recurso 

Total 
FPE - 101 Tesouro – 107 FNS – 216 MAC TC/SUS - 223 

Janeiro/20 R$ 34.984.625,89  R$ 11.128.785,07 R$   9.868.777,79 0,00 R$ 55.982.188,75 

Fevereiro/20 R$ 51.777.130,93  R$   9.042.956,18 R$ 10.502.627,21 0,00 R$ 71.322.714,32 

Março/20 R$ 29.584.394,23 R$ 11.199.650,34 R$ 10.217.586,97 0,00 R$ 51.001.631,54 

Abril/20 R$ 29.045.675,63 R$   7.848.467,06 R$ 10.183.633,72 0,00 R$ 47.077.776,41 

Maio/20 R$ 30.405.484,55  R$   6.163.837,50 R$ 10.352.111,83 0,00 R$ 46.921.433,88 

Junho/20 R$ 24.632.368,61 R$   6.992.653,73 R$ 10.220.943,70 0,00 R$ 41.845.966,04 

Julho/20 R$ 25.481.584,07 R$ 10.551.300,42 R$ 10.767.442,27 0,00 R$ 46.800.326,76 

Agosto/20 R$ 27.020.181,34 R$ 13.054.207,27 R$ 10.053.717,91 0,00 R$ 50.128.106,52 

Setembro/20 R$ 21.768.648,58  R$ 13.664.420,56 R$ 10.368.590,52 0,00 R$ 45.801.659,66 

Outubro/20 R$ 29.626.789,83  R$ 10.558.175,43 R$ 10.578.608,69 0,00 R$ 50.763.573,95 

Novembro/20 R$ 39.956.852,11 R$ 11.770.320,90 R$ 10.320.840,28 0,00 R$ 62.048.013,29 

Dezembro/20 R$ 42.144.257,32 R$ 20.677.461,89 R$ 11.097.782,92 0,00 R$ 73.919.502,13 

Total R$ 386.427.993,09 R$ 132.652.236,35 R$ 124.532.663,81 0,0 R$ 643.612.893,25 

Fonte: BB/SIAFE/FNS/FES/SESA 

2.1 Quadro do Detalhamento das Receitas por Fonte 2020 – Combate Covid  

 Mês 
Fonte do Recurso Total 

Tesouro – 107 FNS - 216 TC/SUS - 223  

Janeiro/20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fevereiro/20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Março/20 0,00 R$    1.685.828,00 0,00 R$    1.685.828,00 

Abril/20 0,00 R$    9.320.063,86 0,00 R$    9.320.063,86 

Maio/20 

0,00 R$  35.457.173,00 0,00 

R$  40.218.928,49 
0,00 R$    1.440.000,00 0,00 

0,00 R$    3.168.000,00 0,00 

0,00 R$       153.755,49 0,00 

Junho/20 0,00 R$    5.463.177,33 0,00 R$    5.463.177,33 

Julho/20 0,00 R$  14.335.000,00 0,00 R$  14.335.000,00 

Agosto/20 
0,00 R$  16.842.159,00 0,00 

R$  23.362.386,00 
0,00 R$    6.520.227,00 0,00 

Setembro/20 0,00 R$    7.210.889,00 0,00 R$    7.210.889,00 

Outubro/20 

0,00 R$       500.000,00 0,00 

R$   2.700.000,00 0,00 R$    1.000.000,00 0,00 

0,00 R$    1.200.000,00 0,00 

Novembro/20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dezembro/20 

0,00 R$         51.239,00 0,00 

R$   3.203.122,00 
0,00 R$    1.130.400,00 0,00 

0,00 R$    1.889.449,00 0,00 

0,00 R$       132.034,00 0,00 

Total  0,00 R$ 107.499.394,68 0,00 R$ 107.499.394,68 

  Fonte: FNS/SESA 
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2.2 Emendas Parlamentares, Incrementos Temporários, Cooperação  e Investimentos 216 FNS 

Ação/Serviço/Estratégia 
Proposta 

EP 

Número 

EP 
Nº OB Data Portaria Data Valor Total (R$) 

Incremento temporário 

MAC - emenda de 

comissão. Emenda 
registrada no FNS em 

31/12/2019, sendo que para 

efeito de repasse em conta 

corrente foi efetuado em 

02/01/2020 

3600029068

5201900 

 

827585 31/12/19 3899 28/12/19 1.100.000,00 

Incremento temporário 

MAC - emenda de 

comissão. Emenda 

registrada no FNS em 

31/12/2019, sendo que para 

efeito de repasse em conta 

corrente foi efetuado em 
02/01/2020 

3600029068

4201900 

 

827585 31/12/19 3899 28/12/19 1.400.000,00 

Pagamento de 62406-

Estruturacao de Unidades 

de Atenção Especializada 

em Saúde Parcela Única 

Estadual - Processo 

25000213689201980 UF 

AP 

  

800665 13/01/20 2881 01/20 275.300,00 

Incremento temporário 

MAC - emenda de 

comissão 

3600028666

7201900 

 

807790 22/04/20 3953 31/12/19 4.414.480,00 

Incremento temporário 

MAC - emenda de 

comissão 

3600029231

9202000 
38970001 808486 29/04/20 719 06/04/20 3.650.000,00 

Incremento temporário 
MAC - emenda de 

comissão 

 39250013 808486 29/04/20 719 06/04/20 1.000.000,00 

Pagamento de 62406-

Estruturacao de Unidades 

de Atenção Especializada 

em Saúde Parcela Única 

Estadual - Processo 

25000088171202035 Uf 

Ap 

  812981 29/06/20 1006 02/2020 299.936,00 

Incremento Temporário ao 

Custeio dos Serviços de 

Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial 

3600031725

1202000 
39100003 813146 30/06/20 953 24/04/20 3.970.227,00 

Pagamento de 63798-

Fortalecimento do Sistema 

Nacional de Vigilância em 
Saúde Parcela Única 

Estadual - Processo 

25000095178202011 UF 

AP 

  814559 07/07/20 3420 07/2020 247.000,00 

Pagamento de 62406-

Estruturacao de Unidades 

de Atenção Especializada 

Em Saúde Parcela Única 

Estadual - Processo 

  823191 14/08/20 3813 08/2020 491.950,00 
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25000114347202011 Uf 

Ap 

Incremento Temporário ao 

Custeio dos Serviços de 

Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial 

3600033183

6202000 
37870001 822649 12/08/20 2002 06/08/20 6.470.227,00 

Incremento Temporário ao 

Custeio dos Serviços de 

Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial 

3600032451

7202000 
71050012 822873 14/08/20 1614 24/06/20 34.265.831,00 

Pagamento de 63262-

Organizacao dos Serviços 

de Assistência 
Farmacêutica no SUS 

Parcela Única Estadual - 

Processo 

25000184042202077 Uf 

Ap 

  839477 31/12/20 3551 12/2020 530.680,00 

Entes Habilitados a 

Receberem Recursos 

Federais Destinados a 

Aquisição de 

Equipamentos e Materiais 

Permanentes 

0602358200

0120005 
 835944 09/12/20 2395 08/09/20 169.992,00 

0602358200

0120010 
 835944 09/12/20 1997 06/08/20 169.968,00 

0602358200

0120004 
 838782 28/12/20 3670 21/12/20 2.990.570,00 

Pagamento de 66138-

Aprimoramento da 

Articulação e Cooperação 

Int Parcela Única Estadual 

Rede de Atenção à Saúde - 

RAS 

  835866 09/12/20 3065 11/11/20 
            

              449.500,00

  

Total R$  61.895.661,00 

Fonte: FNS/FES/SESA 
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3 Demonstrativo das Despesas por Fonte e Ação - Exercício 2020  

Unidade Gestora / Fonte / Ação 
Dotação 

Inicial 

Acréscimos 

por Alteração 

de QDD 

Crédito 

disponível 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Empenhadas 

a Liquidar 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas 

Liquidadas a 

Pagar 

Despesas 

Pagas 

300301 - FUNDO ESTADUAL DE 

SAÚDE - FES 
909.214.482,00 275.425.627,14 185.199.389,54 1.078.051.636,71 117.972.891,13 960.078.745,58 194.009.059,76 803.700.576,43 

   101 - Recursos de Transferências 

da União - RTU (FPE, IPI, ISO, 

ICMS-EX, CFRH, CFRM e 

OUTROS). 

529.760.533,00 81.940.976,57 4.536.403,88 607.571.444,12 1.576.081,25 605.995.362,87 160.367.403,38 449.909.315,01 

      2624 - Assistência Farmacêutica 4.249.337,00 0,00 735.189,75 4.698.418,25 1.576.081,25 3.122.337,00 1.078.294,16 2.044.042,84 

      2629 - Remuneração e Encargos 

do Setor de Saúde- FES 
525.511.196,00 81.940.976,57 2.921.625,03 599.752.614,97 0,00 599.752.614,97 159.289.109,22 444.538.975,45 

      2652 - Manutenção das Unidades 
de Saúde Próprias do Amapá 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.885,82 

      2658 - Manutenção de Serviços 

Administrativos - FES/SESA 
0,00 0,00 879.589,10 3.120.410,90 0,00 3.120.410,90 0,00 3.120.410,90 

   107 - Recursos Próprios - RP 

(IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, 

TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, 

OI, OR e RDAT) 

157.743.648,00 79.165.038,14 104.402.532,70 164.546.463,30 36.675.282,53 127.871.180,77 22.127.808,19 115.991.147,88 

      1056 - Investimento e Infra 

Estrutura Física e Tecnológica 
4.896.224,00 0,00 20.827.491,50 2.514.832,50 2.217.332,50 297.500,00 0,00 297.500,00 

      2109 - Unidades da Capital 10.238.681,00 1.975.220,32 3.943.943,80 8.294.737,20 805.485,35 7.489.251,85 195.761,90 7.293.489,95 

      2110 - Unidades do Interior do 
Estado 

9.404.218,00 7.163.186,41 3.032.305,39 20.339.514,61 1.490.145,28 18.849.369,33 367.478,51 18.481.890,82 

      2111 - Hospital de Clínicas Dr. 

Alberto Lima 
9.670.939,00 4.994.898,87 8.492.410,62 9.128.528,38 1.360.268,28 7.768.260,10 228.245,64 7.540.014,46 

      2112 - Escola de Saúde Pública 

do SUS 
1.689.208,00 0,00 220.759,81 158.904,19 37.000,00 121.904,19 0,00 121.904,19 

      2617 - Qualidade do Sangue 2.952.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2621 - Contratualização de 

Serviços de Saúde Complementares 10.676.508,00 0,00 0,03 7.670.752,97 2.060.376,19 5.610.376,78 0,00 6.078.450,00 

      2622 - Atenção Integral à Saúde 

Materno Infantil 
5.418.745,00 2.063.093,96 901.068,49 6.517.676,51 473.281,30 6.044.395,21 10.778,88 6.033.616,33 
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      2624 - Assistência Farmacêutica 1.466.928,00 12.810.397,00 25.806.903,90 27.292.725,10 22.285.745,21 5.006.979,89 1.790.658,80 3.216.321,09 

      2625 - Gestão Estratégica e 

Participativa 
1.498.812,00 0,00 581.968,60 17.556,40 0,00 17.556,40 0,00 17.556,40 

      2626 - Avaliação, Controle e 

Regulação 
1.107.041,00 147.000,00 600.888,50 298.611,50 5.836,40 292.775,10 0,00 292.775,10 

      2628 - Politica da Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde 
401.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2629 - Remuneração e Encargos 

do Setor de Saúd e- FES 
0,00 13.954.541,00 3.592.086,89 13.382.479,11 0,00 13.382.479,11 13.382.479,11 0,00 

      2633 - Rede de Urgência e 
Emergência 

5.000.000,00 4.370.616,45 5.080.942,09 10.919.057,91 704.629,68 10.214.428,23 87.251,51 10.127.176,72 

      2647 - Fortalecimento da 

Atenção Primaria de Saúde 
15.000.000,00 0,00 979.285,95 8.620.714,05 2.050.714,23 6.569.999,82 3.649.999,90 2.919.999,92 

      2652 - Manutenção das Unidades 

de Saúde Próprias do Amapá 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628.054,14 

      2658 - Manutenção de Serviços 

Administrativos - FES/SESA 
20.360.285,00 24.997.985,35 27.195.234,78 32.585.050,22 1.853.450,61 30.731.599,61 877.974,50 34.225.025,75 

      2663 - Modernização da Gestão 

da Saúde 
2.357.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2668 - Manutenção de Serviços 

Administrativos - FES/HEMOAP 
747.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2697 - Manutenção 

Administrativa - Superintendência de 

Vigilância em Saúde SVS 

3.400.000,00 6.688.098,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2698 - Manutenção de Serviços 

Administrativos CREAP/FES 
3.868.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2706 - Assistência Fardamento 

aos Profissionais da Saúde do GEA - 

Auxílio Jaleco 

4.609.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2711 - Contratualização das 
Organizações Sociais para 

Operacionalização das Unidades de 

Saúde 

42.979.104,00 0,00 3.147.242,35 16.805.322,65 1.331.017,50 15.474.305,15 1.537.179,44 17.717.373,01 

   215 - Transferências Fundo a 

Fundo de Recursos - 

SUS/Pandemia COVID 19 

0,00 40.811.196,43 28.484.862,66 110.605.186,34 22.934.928,00 87.670.258,34 10.569.878,25 77.100.380,09 
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      1056 - Investimento e Infra 

Estrutura Física e Tecnológica 
0,00 5.412.656,27 2.189.077,00 9.764.901,00 786.213,01 8.978.687,99 1.414.000,00 7.564.687,99 

      2621 - Contratualização de 

Serviços de Saúde Complementares 
0,00 0,00 5.616.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2624 - Assistência Farmacêutica 0,00 6.200.000,00 444.805,62 32.140.287,38 12.235.396,58 19.904.890,80 1.695.160,87 18.209.729,93 

      2629 - Remuneração e Encargos 

do Setor de Saúde- FES 
0,00 18.842.000,00 19.493.204,00 10.483.200,00 0,00 10.483.200,00 5.784.400,00 4.698.800,00 

      2658 - Manutenção de Serviços 

Administrativos - FES/SESA 
0,00 10.356.540,16 521.592,56 21.336.016,44 9.913.318,41 11.422.698,03 1.676.317,38 9.746.380,65 

      2697 - Manutenção 
Administrativa - Superintendência de 

Vigilância em Saúde SVS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2711 - Contratualização das 

Organizações Sociais para 

Operacionalização das Unidades De 

Saúde 

0,00 0,00 219.250,48 36.880.781,52 0,00 36.880.781,52 0,00 36.880.781,52 

   216 - Transferências de Recursos 

do Sistema Único de Saúde - SUS e 

Aplic. Finan. de Rendimentos do 

SUS - SUS/AFR 

214.334.301,00 73.508.416,00 40.399.590,30 195.328.542,95 56.786.599,35 138.541.943,60 943.969,94 160.699.733,45 

      1056 - Investimento e Infra 

Estrutura Física e Tecnológica 
12.500.849,00 0,00 7.857.837,31 4.643.011,69 2.740.425,35 1.902.586,34 0,00 2.587.834,04 

      2109 - Unidades da Capital 42.734.364,00 6.136.349,06 4.486.282,24 23.023.052,76 8.771.066,59 14.251.986,17 70.817,96 14.181.168,21 

      2110 - Unidades do Interior do 

Estado 
35.506.087,00 17.734.490,67 12.110.312,75 22.845.774,25 4.220.413,21 18.625.361,04 327.347,62 18.298.013,42 

      2111 - Hospital de Clínicas Dr. 

Alberto Lima 
36.513.065,00 10.795.926,61 536.136,85 43.377.852,15 4.614.740,33 38.763.111,82 191.018,79 38.572.093,03 

      2112 - Escola de Saúde Pública 

do SUS 
2.300.000,00 4.000,00 49.115,27 40.634,73 0,00 40.634,73 0,00 40.634,73 

      2616 - Procedimentos 

Laboratoriais e Vigilância em Saúde 1.745.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2617 - Qualidade do Sangue 3.936.683,00 511.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2620 - Vigilância em Saúde do 

Trabalhador 
840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      2621 - Contratualização de 

Serviços de Saúde Complementares 16.357.409,00 0,00 4.198.120,64 21.024.288,36 1.993.324,41 19.030.963,95 0,00 19.030.963,95 

      2622 - Atenção Integral à Saúde 

Materno Infantil 
15.336.098,00 5.447.509,62 8.818.365,38 11.517.732,62 2.282.849,25 9.234.883,37 221.684,60 9.016.038,77 

      2624 - Assistência Farmacêutica 5.098.049,00 23.087.866,76 194.420,85 34.903.628,15 22.736.984,88 12.166.643,27 20,10 12.349.486,37 

      2625 - Gestão Estratégica e 

Participativa 
415.624,00 0,00 118.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2626 - Avaliação, Controle e 

Regulação 
16.861.445,00 2.109.951,83 1.363.253,80 10.112.191,20 4.424.119,64 5.688.071,56 73.854,00 7.853.170,80 

      2628 - Politica da Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde 
788.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2633 - Rede de Urgência e 
Emergência 

16.829.061,00 7.681.220,45 667.000,24 23.838.767,01 5.002.675,69 18.836.091,32 59.226,87 18.779.231,45 

      2647 - Fortalecimento da 

Atenção Primaria de Saúde 
189.596,00 0,00 0,97 1.610,03 0,00 1.610,03 0,00 1.610,03 

      2651 - Vigilância Epidemiológica 1.126.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2652 - Manutenção das Unidades 

de Saúde Próprias do Amapá 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.985.388,65 

      2653 - Vigilância Sanitária 631.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2659 - Vigilância Ambiental em 

Saúde 
657.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2663 - Modernização da Gestão 

da Saúde 
171.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 

      2696 - Promover Saúde, Bem 

Estar e Qualidade de Vida 
3.795.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   223 - Transferências de 

Convênios da União para o SUS e 

Aplicações Financeiras de 

Rendimentos -TC/SUS 

7.376.000,00 0,00 7.376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      1056 - Investimento e Infra 

Estrutura Física e Tecnológica 
7.376.000,00 0,00 7.376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: SIAFE AP - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Amapá 
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3.1 Quadro da execução de recursos para Combate a Covid. 

- Plano Orçamentário (sbgrupo) 000829 Emergência em Saúde Pública - Covid 19 

Fonte Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas 

101 8.347.600,00 8.347.600,00 8.347.600,00 

107 9.600.346,26 2.019.421,10 2.019.421,10 

215 110.605.186,30 87.670.258,34 77.100.380,09 

216 4.331.690,00 1.536.616,00 1.536.616,00 

Totais 132.884.822,56 99.573.895,44 89.004.017,19 

 

3.2 Demonstrativo de despesas ao Combate da Covid, por fonte, natureza, credor, NE,  NL, 

empenhadas, liquidadas e pagas, assim como as ações correspondentes: 

- Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM 

e OUTROS) ( em processo de regularização no SiafeAP para fonte 215): 

Natureza 

Despesa 
Credor Nota de Empenho 

Nota de 

Liquidação 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas 

Pagas 

 

Ação 2629 - Remuneração e Encargos do Setor de Saúde- FES 8.347.600,00 8.347.600,00 8.347.600,00 

319011 - 
Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas - 
Pessoal Civil 

PF0000023 - 
Folha de 

Pagamento 

2020NE00966 - 22/05/2020 - 
Empenho de despesas fixas 
da folha de pagamento de 
pessoal covid-19 do grupo 

FES(SESA/SVS/HEMOAP), 
referente à abril/2020. 

Prodoc. nº 
300101.0005.1864.0076/2020  

2020NL01030 
FPE-101. 

Subação: 
2629.1 

639.800,00 639.800,00 639.800,00 

319016 - 
Outras 

Despesas 
Variáveis - 

Pessoal Civil 

PF0000023 - 
Folha de 

Pagamento 

2020NE01408 - 04/08/2020 - 
Outras despesas variáveis da 

folha de pagamento de 

pessoal suplementar Covid-
19 do grupo 

FES(SESA/SVS/HEMOAP), 
referente à maio/2020. 

Prodoc. Nº 
300101.0005.2674.0009/2020 

2020NL01582 
FPE-101. 
Subação: 
2629.1 

1.236.600,00 1.236.600,00 1.236.600,00 

2020NE01512 - 06/08/2020 - 
Outras despesas variáveis da 

folha de pagamento de 
pessoal covid-19 do grupo 

FES(SESA/SVS/HEMOAP), 
referente à maio/2020. 

Prodoc. nº 
300101.0005.2674.0010/2020 

2020NL01640 
- FPE-101. 
Subação: 
2629.1 

2.543.400,00 2.543.400,00 2.543.400,00 

319016 - 
Outras 

Despesas 
Variáveis - 

Pessoal Civil 

PF0000023 - 
Folha de 

Pagamento 

2020NE01532 - 14/08/2020 - 
outras despesas variáveis da 

folha de pagamento de 
pessoal covid-19 do grupo 

FES(SESA/SVS/HEMOAP), 
Referente a Junho/2020. 

Prodoc. Nº 
300101.0005.2674.0007/2020 

2020NL01656 
- FPE-101. 
Subação: 
2629.1 

3.927.800,00 3.927.800,00 3.927.800,00 

 

Total Geral Fonte 101 8.347.600,00 8.347.600,00 8.347.600,00 

 

- Fonte: 107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, 

MJM, OI, OR e RDAT) ( em processo de regularização no SiafeAP para a fonte 215): 
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Natureza 

Despesa 
Credor Nota de Empenho 

Nota de 

Liquidação 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas 

Pagas 

 

Ação 2624 - Assistência Farmacêutica  7.330.418,16 373.517,00 373.517,00 

  339030 - 
Material de 
Consumo  

05003408000130 
- Cristal Farma 

Comércio 
Representação 

Importação e 
Exportação Ltda. 

EPP 

2020NE02942 - 17/12/2020 - - 859.435,00 0,00 0,00 

05049432000100 
- Com. Rep. 
Prado Ltda. 

2020NE03065 - 29/12/2020 - - 195.830,00 0,00 0,00 

339030 - 
Material de 
Consumo 

05932395000184 
- C. F. de Souza 
Sobrinho - ME 

2020NE03006 - 22/12/2020 - 

Aquisição direta emergencial 
para a utilização nos 

pacientes sintomáticos 
internados no UCOV IV HU, 

unidade subordinada à 
Secretaria de Estado da Saúde 

do Estado do Amapá-
SESA/AP, solicitação 

encaminhada pelo HU, 
conforme condições e 

especificações, quantitativos 
estabelecidos no projeto 

básico constante do Prodoc nº 
300101.0005.2698.0134/2020  

2020NL03494 
-N/F 586. 

373.517,00 373.517,00 373.517,00 

277.904,16 0,00 0,00 

09220655000140 
- Brasil 

Medicamentos 
Eireli 

2020NE03064 - 29/12/2020 - - 4.523.492,00 0,00 0,00 

09460388000188 
- GLT 

Distribuidora 
Hospitalar Eireli  

2020NE03062 - 29/12/2020 - - 626.700,00 0,00 0,00 

09465191000131 

- Pontual 
Comércio e 
Distribuição 
Ltda - EPP 

2020NE03063 - 29/12/2020 - 44.440,00 0,00 0,00 

12355056000148 
- A Santana 
Hospitalar - 

Eireli 

2020NE02939 - 17/12/2020 - 429.100,00 0,00 0,00 

 

Natureza 

Despesa 
Credor Nota de Empenho 

Nota de 

Liquidação 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas 

Pagas 

 

Ação 2633 - Rede de Urgência e Emergência 166.635,13 166.635,13 166.635,13 

339039 - 
Outros 

Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa 
Jurídica 

00477520000190 
- Joelson 

Pimentel dos 
Santos - ME 

2020NE03032 - 23/12/2020 - 
TAC N° 20/2020 - Processo 

Administrativo N° 
0002.0320.2939.0008/2020 - 

FES RD /SESA - valor 
devido pela SESA, bem como 

o reconhecimento da dívida 
relativa à prestação de 

serviços de alimentação 
coletiva para atendimento do 

Centro de Atendimento 
Clinico Covid 19 – Zona 

Norte, referente aos meses de 

2020NL03527 

TAC n° 

20/2020 – 
166.635,13 166.635,13 166.635,13 



 
 

28 
 

Abril e Maio/2020, Processo 
Administrativo Nº 

0002.0320.2939.0008/2020 - 
FES RD /SE.  

 

Natureza 

Despesa 
Credor Nota de Empenho 

Nota de 

Liquidação 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas 

Pagas 

 

Ação 2658 - Manutenção de Serviços Administrativos - FES/SESA 2.103.292,97 1.479.268,97 1.479.268,97 

 339039 - 
Outros 

Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa 

Jurídica 

10452968000102 
- Status 

Produções Eirel 

2020NE00865 - 08/05/2020 -
Prestação de serviços de 

locação de galpão montagem 

e desmontagem de estrutura 
metálica para atender as 

necessidades de combate a 
pandemia do novo Corona 

vírus, destinados ao Hospital 
de Emergência e  Hospital de 

Santana. 

2020NL01378 
- NF 225 

734.042,00 734.042,00 734.042,00 

2020NE02990 - 21/12/2020 – 

Termo de Ajuste 
dedcontasnº15/2020-sesa-

retificado,processo 
administrativo300101.0068.0
119.5666/2020300101.0005.1

851.2038/2020, relativo à 
liquidação do valor devido à 

empresa status produções 
Eireli,  referente aos meses de 
outubro e novembro/2020,em 

razão da contratação de 
prestação de serviços de 

locação de galpão, montagem 
e desmontagem de estruturas 

metálicas para atender às 

necessidades de combate à 
pandemia do novo corona 

vírus, destinados ao Hospital 
de Emergência e Hospital de 

Santana, processo                       
administrativo  

0002.0370.1851.0009/2020 

2020NL03460  458.554,80 458.554,80 458.554,80 

339039 - 
Outros 

Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa 

Jurídica 

26715229000104 
- Flaminio 
Assessoria 

Empresarial e 
Aduaneira 

2020NE00691 - 07/04/2020 - 

Transporte emergencial de 06 
(seis) respiradores 

pulmonares remanufaturados 
provenientes de BRASÍLIA-

DF à Capital MACAPÁ - AP, 
para atender às necessidades 
das equipes assistenciais de 

prevenção e combate à 

pandemia do novo Corona 
vírus - covid-19.. Ação 2658. 
Fonte 107. Recurso: Próprio. 

Prodoc 
300101..0084.0018/2020. 

2020NL00863 
- NFE. 274. 

19.158,49 19.158,49 19.158,49 

339039 - 
Outros 

Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa 

Jurídica 

70487814000188 

- Grifforth 
Uniformes 

Profissionais 
Ltda. 

2020NE02890 - 16/12/2020 - 
Termo de Ajuste de Contas 

reconhecimento de dívida da 

Empresa Grifforth Uniformes 
Profissionais Ltda, CNPJ Nº 
70.487.814/0001-88, relativa 

aos serviços de lotação, 
fornecimento, reposição, 

desinfecção e Higienização 

2020NL03436 
-  Ref. aos 

meses Set./NF: 
8-E; Out./NF: 

11/E e 
Nov./NF: 14/E 

de 2020. 

267.513,68 267.513,68 267.513,68 



 
 

29 
 

Em Hotelaria Hospitalar e 
Cirúrgica, Esterilização de 

Alta Complexidade em 
Hotelaria Cirúrgica para o 

Centro de Atendimento Covid 
IV, Hospital Universitário.  

2020NE02932 - 17/12/2020 - 624.024,00 0,00 0,00 

 

Total Geral Fonte 107 9.600.346,26 2.019.421,10 2.019.421,10 

 

- Fonte:  215 Transferência Fundo a Fundo de Recurso – SUS/Pandemia Covid 19 (SiafeAP lançado) 

Natureza 

Despesa 
Credor Nota de Empenho 

Nota de 

Liquidação 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas 

Pagas 

 

Ação 1056 - Investimento e Infra Estrutura Física e Tecnológica  9.764.901,00  8.978.687,99  7.564.687,99  

449052 - 
Equipamento 

e Material 
Permanente 

Siemens 
Healthcare 
Diagnóstico 

Ltda. 

2020NE01463 - 11/08/2020 - 
Aquisição emergencial de 
equipamento de Raio-X, 

visando atender as demandas 
da unidade Covid IV - 

Hospital Universitário (HU) 
300101.0005.1852.0091/2020 

2020NL01960 
N/F 10664. 

694.914,00 694.913,99 694.913,99 

2020NE01740 - 02/09/2020  
2020NL03301 

NF: 10922 
1.414.000,00  1.414.000,00  0,00 

2020NE02987 - 21/12/2020   - 635.000,00 0,00 0,00 

03959575000124 
- VISAN 

Assessoria e 
Produtos 

Hospitalares 
Eireli-EPP 

2020NE01123 - 09/07/2020 - 
Aquisição emergencial de 

equipamentos para o centro 
de tratamento Covid IV, que 
será instalado no prédio do 

Hospital Universitário 
Prodoc: 

300101.0005.2698.0053/2020 

2020NL01929                                                           
NF 7794 

         7.700,00         7.700,00       7.700,00  

2020NL01930 
NF 7779 

     111.856,00      111.856,00  111.856,00  

2020NL01933 
NF 7778 

       36.335,00        36.335,00     36.335,00  

2020NL01933 
NF 7777 

2020NL01934 
NF 7957 

     111.856,00      111.856,00   111.856,00  

         38.027,00           38.027,00         38.027,00  

12246862000188 
- SC Medical 
Comercio e 

Serviço Eireli-
ME 

2020NE01125 - 09/07/2020 - 
Aquisição emergencial de 

equipamentos para o centro 

de tratamento Covid IV, que 
será instalado no prédio do 

Hospital Universitário 
Prodoc: 

0002.0279.2698.0019/2020  

 
2020NL01993 

NF 4588 

            
57.600,00  

            
57.600,00  

            
57.600,00  

14278789000151 
- Carlos Eduardo 

Maia 
Equipamentos 

Médico 
Hospitalar 

2020NE01425 - 07/08/2020 
Aquisição emergencial de 

equipamentos para o centro 
de tratamento Covid IV, que 
será instalado no prédio do 

Hospital Universitário  

2020NL01591 
N/F 1372. 

      960.000,00      960.000,00   960.000,00  

14535579000100 
- L. G. A. 

Moreira - ME 

2.020.2020NE01126 - 
09/07/2020 - Aquisição 

emergencial de equipamentos 
para o centro de tratamento 

Covid IV, que será instalado 
no prédio do Hospital 

Universitário  

2020NL01489 
NF 145. 

         79.900,00           79.900,00         79.900,00  

 

16383159000172 
- Ortomed 
Comercio e 

Serviços Ltda.-
EPP 

2020NE01127 - 09/07/2020 - 
Aquisição emergencial de 

equipamentos para o centro 
de tratamento Covid IV, que 

será instalado no prédio do 
Hospital Universitário Prodoc 
300101.0005.1852.0087/2020 

2020NL01415 
NFE. 976. 

         4.500,00          4.500,00       4.500,00  
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20305949000107 
- R. Importação e 

Exportação de 
Equipamentos 

2020NE03052 - 28/12/2020 - 
Aquisição emergencial de 
bomba de infusão (equipo 

universal), para subsidiar as 
ações e medidas de controle e 

prevenção do novo Corona 
vírus (covid-19). proc n° 

300101.0005.1852.0049/2020 

2020NL03570     1.799.400,00   1.799.400,00  1.799.400,00  

21154359000193 
- V N Serviços 
Especializados 

Ltda. 

2020NE01104 - 08/07/2020 - 
Aquisição emergencial de 

equipamentos para o centro 
de tratamento Covid IV, que 
será instalado no prédio do 

Hospital Universitário  

2020NL01512        97.200,00     97.200,00    97.200,00  

2020NL02154 
NF 125029. 

        94.500,00        94.500,00     94.500,00  

2020NL02633 
NF 125031. 

        38.500,00        38.500,00     38.500,00  

-  31.338,00 - - 

 
25334647000180 

- R. da Silva 
Correa - ME 

2020NE01101 - 08/07/2020 - 
Aquisição emergencial de 

equipamentos para o centro 
de tratamento Covid IV, que 
será instalado no prédio do 

Hospital Universitário 
Prodoc: 

0002.0279.2698.0024/2020 

2020NL02221 
NF 63  

42.400,00  42.400,00 42.400,00 

 

27889720000106 
- E. Leite 

Vilhena - EPP 

2020NE01675 - 25/08/2020 - 119.875,00 0,00 0,00 

31144628000194 
- L C Dadde 
Com At Inst 

2020NE03077 - 30/12/2020 - 
Aquisição emergencial de 

equipamentos para Suporte de 
Vida Avançado - 

Ventiladores Pulmonares, 
visando o enfrentamento da 

infecção do Covid-19 

2020NL03569 
  

2.190.000,00 
   

2.190.000,00 2.190.000,00 

 
36577844000147 
- Medical Tech 

2020NE03080 - 30/12/2020 - 
Aquisição emergencial de 
Monitor Multiparâmetros 

visando o enfrentamento da 
infecção do Covid-19 

processo administrativo nº 
300101.0005.1852.0047/2020 

2020NL03568    1.200.000,00   1.200.000,00  1.200.000,00  

 

Natureza 

Despesa 
Credor Nota de Empenho 

Nota de 

Liquidação 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas 

Pagas 

 

         Ação 2624 - Assistência Farmacêutica  32.140.287,38   19.904.890,80   18.209.729,93  

339030 - 
Material de 
Consumo 

00924562000121 
- Certa Correias 
e Plastificações 

Eireli. 

2020NE00859 - 05/05/2020 - 
Aquisição de Equipamentos 
de Proteção Individual - EPI 
(avental cirúrgico) equipes 
assistenciais na prevenção e 

combate à pandemia do novo 
Corona vírus - covid-19. 

Prodoc 
300101.0005.1852.0040/2020 

2020NL00872        210.000,00         210.000,00        210.000,00  

01466263000153 
- Cartex Gráfica 
e Editora Ltda. 

2020NE00861 - 05/05/2020 - 
Aquisição emergencial de 
Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI (protetor 

facial hospitalar) para equipes 
assistenciais na prevenção e 
combate à pandemia do novo 

Corona vírus - Covid-19. 
Prodoc 

300101.0005.1852.0043/2020 

2020NL00874         10.000,00          10.000,00          10.000,00  
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02600770000109 
- Valfarma Eireli 

2020NE02493 - 16/11/2020 -  -          29.948,40  0,00 0,00 

2020NE02712 - 27/11/2020 -  -           29.948,40  0,00 0,00 

339030 - 

Material de 
Consumo 

03350605000109 
– DISMAL 

Distrib. de 
Medicamentos 

do Amapá Ltda. 

2020NE00841 - 24/04/2020  - 7.800,00 0,00 0,00 

339030 - 
Material de 
Consumo 

03959575000124 

- VISAN 
Assessoria e 

Produtos 
Hospitalares 
Eireli-EPP. 

2020NE00901 - 21/05/2020 - 
Aquisição de equipamentos 

de proteção individual e 
álcool para subsidiar as ações 

e medidas de controle e 
prevenção do novo Corona 

vírus (covid-19) Prodoc 
300101.0005.0052.0223/2020 
300101.0005.1936.0205/2020 

e 
300101.0005.1936.0168/2020  

2020NL01519 
- NFE. 7430 e 

7459. 
267.437,00 267.437,00 267.437,00 

2020NL02026 
- NF 7833 E 

NF 7795 

216.713,00 216.713,00 216.713,00 

339030 - 

Material de 
Consumo 

04200883000134 
- Distribuidora 
Center Eireli 

2020NE00838 - 24/04/2020 -  
Aquisição de Medicamentos 

Básicos, Controlados e 
Oftálmicos Para Suprir a 

Rede de Unidades 
Assistenciais do Estado. Ação 

2624. Fonte 215. Prodoc 
300101.0005.0052.0216/2020 

2020NL01471 

- NF 34 
         50.465,82           50.465,82          50.465,82  

2020NL01473 
- NF 55 

         24.662,00           24.662,00          24.662,00  

2020NL01474 
- NF 36 

           4.275,00             4.275,00            4.275,00  

05049432000100 
- Com. Rep. 
Prado Ltda. 

2020NE01684 - 26/08/2020 - 

Compra Emergencial de 
Medicamentos para Compor 

Kit de Tratamento Para 
Atender 50 Mil Indígenas e 

Civis Casos Positivos Covid-
19 Prodoc: 

300101.0005.2584.0052/2020 

2020NL02016 
- NF 27502 

       313.920,00         313.920,00        313.920,00  

339030 - 
Material de 
Consumo 

05439635000456 
Antibióticos do 

Brasil Ltda. 

2020NE00842 - 24/04/2020 - 

Aquisição de Medicamentos 
Básicos, Controlados e 

Oftálmicos Para Suprir a 
Rede de Unidades 

Assistenciais do Estado.. 
Ação 2624. Fonte 215. 

Prodoc 
300101.0005.0052.0189/2020 

2020NL01357 
-  NF 173351 

129.500,00 129.500,00 129.500,00 

2020NL01358 
- NF 173595. 

129.500,00 129.500,00 129.500,00 

2020NL01360 
- NF 173909 

117.500,00 117.500,00 117.500,00 

05536092000142 
- Companhia 

Hospitalar Ltda. 
-EPP 

2020NE00900 - 21/05/2020 - 
Aquisição de Equipamentos 

de Proteção Individual e 
Álcool para Subsidiar as 

Ações e Medidas de Controle 
e Prevenção do Novo Corona 

vírus (Covid-19) 

300101.0005.0052.0223/2020 

2020NL01974 

NF 216 
       356.547,50         356.547,50        356.547,50  

2020NL02408
NF 218 

       307.282,50         307.282,50        307.282,50  

-        442.409,88  0,00 0,00 

2020NE02500 - 17/11/2020 - 
2020NL03293 

- NF 226 
      273.200,00         273.200,00  0,00 

05932395000184 
- C. F. de Souza 
Sobrinho - ME 

2020ne01392 - 31/07/2020 - 
Compra emergencial de 

medicamento para compor kit 
de tratamento para atender 50 

mil indígenas e civis casos 
positivos Covid-19, 

enfretamento à pandemia de 
Corona vírus (Covid-19). 

Prodoc: 
300101.0005.2584.0052/2020  

2020NL01851 
- NF 435. 

       213.192,00         213.192,00        213.192,00  

2020NL01969 
- NF 472 

362.558,00 362.558,00 362.558,00 
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339030 - 
Material de 
Consumo 

2020NE02498 - 17/11/2020 -  - 841.000,00 0,00 0,00 

05932395000184 
- C. F. de Souza 
Sobrinho - ME 

2020NE02617 - 23/11/2020 

2020NL03294 

NF 586  
  373.517,00         373.517,00  0,00 

-      277.904,16 0,00 0,00 

 

06224321000156 
- Deposito Geral 
de Suprimentos 

Hospitalares 
Ltda. 

2020NE00886 - 19/05/2020 - 
Aquisição emergencial de 

medicamentos necessários à 
manutenção de pacientes 

acometidos pelo novo Corona 

vírus e sob Ventilação 
Mecânica. Prodoc 

300101.0005.2584.0019/202 

2020NL01023 
- NF 126021. 

213.750,00 213.750,00 213.750,00 

339030 - 
Material de 
Consumo 

07329169000139 
- Equinócio 

Hospitalar Ltda. 

2020NE00777 - 14/04/2020 -       1.197.900,00  0,00 0,00 

2020NE00821 - 20/04/2020 - 

Aquisição de Medicamentos 
Básicos, Controlados e 

Oftálmicos Ação 2624. Fonte 
215. Prodoc 

300101.0005.0052.0217/2020 

2020NL01354 
- NF 3265 

       167.450,00        167.450,00        167.450,00  

2020NL01355 
- NF 3245 

           3.930,00             3.930,00            3.930,00  

2020NL01356 
- NF 3430 

         90.907,60           90.907,60          90.907,60  

2020NE00835 - 24/04/2020 - 
Aquisição de Correlatos I 

Para Suprir a Rede de 
Unidades Assistenciais Ação 

2624. Fonte 215. Prodoc 
300101.0005.0052.0200/2020 

2020NL01380 
NF 3443 

         59.680,42           59.680,42          59.680,42  

2020NL01382 
NF 3447 

       139.757,59         139.757,59        139.757,59  

2020NL01383 
NF 3262 

        21.738,99          21.738,99          21.738,99  

2020NL01501 
NF 3354 

         35.425,00           35.425,00          35.425,00  

2020NL01502 

NF 3940 
         58.125,00           58.125,00          58.125,00  

2020NE00846 - 27/04/2020 - 

Aquisição de medicamentos 
de urgência e emergência 

para abastecimento regular 
das Unidades Hospitalares 

pelo período de 4 meses. ação 
2624. fonte 215. Prodoc 

300101.0005.0052.0148/2020 

2020NL00954 
NF 3327 

      254.161,77        254.161,77        254.161,77  

2020NL00958 
NF 3250 

        73.194,94          73.194,94         73.194,94  

2020NL01039 

NF 3386 
      568.533,38        568.533,38        568.533,38  

2020NL01203 
NF 3494 

        35.356,00          35.356,00          35.356,00  

2020NL01204 
NF 3511 

         50.160,00          50.160,00          50.160,00  

2020NL01205 

NF 3532 
      173.804,40        173.804,40        173.804,40  

2020NL01206 
NF 3526 

      152.181,20        152.181,20        152.181,20  

2020NL01207 
NF 3517 

      173.804,40        173.804,40        173.804,40  

2020NL01208 
NF 3615 

      224.000,00        224.000,00        224.000,00  

2020NL01209 
NF 3445 

        73.954,39          73.954,39          73.954,39  

2020NL01386 
NF 4010 

         99.556,80           99.556,80          99.556,80  

339030 - 
Material de 
Consumo 

07329169000139 
- Equinócio 

Hospitalar Ltda. 

2020NL01387 
NF 3753 

         99.300,00          99.300,00          99.300,00  

2020NL01388 
NF 3914 

        98.159,36          98.159,36          98.159,36  

2020NL01400 
NFs: 3663 e 

3671 

          
311.864,56  

          
311.864,56  

          
311.864,56  

2020NL01487 

NF 3835 
         99.258,46           99.258,46          99.258,46  

2020NL01488 
NF 3974 

       122.968,00         122.968,00        122.968,00  
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2020NL01526 
NF 4162 

       105.578,40         105.578,40        105.578,40  

2020NL01868 
NF 4366. 

         90.277,00           90.277,00          90.277,00  

2020NL03298 
NF 5180 

         10.900,00           10.900,00  0,00 

2020NL03299 
NF 5298 

         16.212,66           16.212,66  0,00 

2020NL03395 
NF 5180 

         10.900,00           10.900,00  0,00 

2020NL03396 
NF 5298 

         16.212,66           16.212,66  0,00 

- - 220.546,54 0,00 0,00 

339030 - 
Material de 

Consumo 

07329169000139 
- Equinócio 

Hospitalar Ltda. 

2020NE00856 - 01/05/2020 -  - 46.800,00 0,00 0,00 

2020NE00870 - 10/05/2020 -  - 39.989,30 0,00 0,00 

2020NE00899 - 21/05/2020 - 
Aquisição de equipamentos 

de proteção individual e 
álcool para subsidiar as ações 

e medidas de controle e 
prevenção do novo Corona 

vírus (covid-19) Prodoc 
300101.0005.0052.0223/2020 

2020NL02153 
- N/F 3461 

    1.233.326,00      1.233.326,00     1.233.326,00  

2020NL02294 
- N/F 4884. 

       811.720,00         811.720,00        811.720,00  

2020NL02300 
- N/F 4873. 

       369.000,00         369.000,00        369.000,00  

2020NL02302 
- N/F 4868. 

       649.059,00         649.059,00        649.059,00  

2020NL02347 
- NF 4950 

       170.260,00         170.260,00        170.260,00  

2020NL03295 
- NF 5399 -  

       113.750,00         113.750,00  0,00 

2020NL03296 
- NF 5300  

        34.960,00          34.960,00  0,000 

-          90.800,00  - 0,00 

 
2020NE01725 - 01/09/2020 - 

2020NL03297 
- NF 5751 

53.310,00 53.310,00 0,00 

 
2020NL03410 

- NF 5938 
11.050,00 11.050,00 0,00 

 2020NE02861 - 11/12/2020 -  -        134.601,69  0,00 0,00 

07571520000284 
D. Yoshio 

Natuvida Eireli. 

2020NE00912 - 22/05/2020 - 
Aquisição emergencial para 

elaboração de kit's de 
tratamento para casos 

positivos de covid-19, nas 
unidades assistenciais de 

saúde vinculadas a SESA-AP 

2020NL01107 
NF 4 

         34.812,00          34.812,00          34.812,00  

-         715.188,00  0,00 0,00 

339030 - 
Material de 

Consumo 

07642426000198 
Equilibrium 

Distribuidora de 

Medicamentos 
Eireli 

2020NE01667 - 25/08/2020 - 

Aquisição Emergencial De 
40.000 Kits De Teste Rápido 
Para Diagnóstico De Covid-
19, Em Caráter De Urgência 

Prodoc: 
300101.0005.2584.0083/2020

Fonte 215 

2020NL01959 
NF 56160 

    2.560.000,00      2.560.000,00     2.560.000,00  

07847837000110 
Cientifica 
Medica 

Hospitalar Ltda. 

2020NE02451 - 13/11/2020 - -            7.200,00  0,00 0,00 

10608707000139  
Distribuidora G. 

F. Hospitalar 
Ltda. - EPP 

2020NE00911 - 22/05/2020 - 
Aquisição emergencial para 

elaboração de Kit's de 

Tratamento para casos 
positivos de Covid-19 Prodoc 

2020NL01117 

NF 471. 
         94.000,00           94.000,00          94.000,00  

2020NE02502 - 17/11/2020 - 
Aquisição de Equipamentos 

de Proteção Individual – EPI, 
para Subsidiar as Ações e 

Medidas de Controle e 

2020NL03300 
NF 503 

29.754,00 29.754,00 0,00 
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Prevenção do novo Corona 
vírus Covid-19 Prodoc nº 

0002.0137.1851.0014/2020, 
Fonte 215. 

10854165000184 
F & F 

Distribuidora De 
Produtos 

Farmacêuticos 
Ltda. 

2020NE00950 - 27/05/2020  - 192.363,00 0,00 0,00 

12355056000148 
A Santana 

Hospitalar - 
Eireli 

2020NE01832 - 14/09/2020 -
Aquisição de Imunoglobulina 

Humana Para Auxiliar no 
Manejo Terapêutico de 

pacientes graves com Covid-
19 Prodoc: 

300101.0005.0052.0358/2020
Fonte 215. 

2020NL02767 
- NF 1924 

       287.982,00         287.982,00        287.982,00  

2020NL03026 
NF 1946 

       671.958,00         671.958,00  0,00 

12395979000123 
Seiva Comercial 

Ltda. - EPP 

2020NE00913 - 22/05/2020 - 
Aquisição Emergencial Para 

Elaboração de Kit's de 
Tratamento para Casos 
Positivos de Covid-19 

2020NL01110 
- NF 1503. 

         87.000,00           87.000,00          87.000,00  

2020NL01126          87.000,00          87.000,00          87.000,00  

2020NL01128  
NF 1510 

       165.000,00         165.000,00        165.000,00  

2020NL02425   
NF 1E  

       186.000,00         186.000,00        186.000,00  

2020NE01390 - 31/07/2020 - 
Compra emergencial de 

medicamento para compor kit 
de tratamento para atender 50 

mil indígenas e civis casos 
positivos Covid-19, Prodoc: 

300101.0005.2584.0052/2020 

fonte 215. 

2020NL01855  

NF 1552 
       982.500,00         982.500,00        982.500,00  

339030 - 
Material de 
Consumo 

 
 
 
 
 

12395979000123 
Seiva Comercial 

Ltda. - EPP 

 
2020NL01856 

NF 1558 
       144.000,00         144.000,00        144.000,00  

2020NE02021 - 24/09/2020 
Aquisição emergencial para 

elaboração de kit's de 
tratamento para casos 

positivos de covid-19 Prodoc: 
0002.0243.1851.0002/2020 - 

fonte 215 

2020NL02430  
NF 2E 

       125.419,00         125.419,00        125.419,00  

2020NL03060 
- NF 18E 

         46.025,00           46.025,00  0,00 

- - 34.881,00 - - 

12401269000169 
Nutrixx 

Suplementos 
Alimentares 

Ltda. 

2020NE01176 - 13/07/2020 - - 99.000,00 0,00 0,00 

14115388000180  
Ello 

Distribuidora 
Ltda. - EPP 

 

2020NE00909 - 22/05/2020 - 
Aquisição emergencial para 

elaboração de kit's de 
tratamento para casos 
positivos de Covid-19 

2020NL01195 
- NF 21244 

       659.900,00         659.900,00        659.900,00  

2020NE00968 - 05/06/2020 - 
Aquisição emergencial de 

medicamento (propofol 
emulsão injetável) para 
utilização nos pacientes 

sintomáticos de covid-19, 
internados no Hospital 

Universitário no 

2020NL01109 
NF 21245. 

       280.000,00         280.000,00        280.000,00  
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enfrentamento da pandemia 
do Corona vírus (covid-19) 

2020NE01061 - 22/06/2020 - 
Aquisição emergencial de kits 

de teste rápido para 
diagnóstico de covid-19, em 
caráter de urgência Prodoc 

300101.0005.2584.0049/2020
. ação 2624. fonte 215. 

2020NL01212 
NF 021.472 

    1.920.000,00      1.920.000,00     1.920.000,00  

14905502000176 

Exclusiva Dist. 
de 

Medicamentos 
Ltda. - MW 

2020NE00836 - 24/04/2020 - 
Aquisição de Medicamentos 

Básicos, Controlados e 
Oftálmicos Para Suprir a 

Rede de Unidades 
Assistenciais do Estado Ação 

2624. Fonte 215. Prodoc 

300101.0005.0052.0214/2020 

2020NL02645 
NF 11522 

         33.411,55           33.411,55  0,00 

2020NL02646 
- NF 11404  

         46.145,00           46.145,00          46.145,00  

2020NL02647 

- NF 11405  
         23.973,00           23.973,00          23.973,00  

2020NL02648 - 
NF 11406  

         16.179,80           16.179,80          16.179,80  

-          18.471,65  0,00 0,00 

22712006000124 
EPI's Online 

Comércio Ltda. 

2020NE00857 - 05/05/2020 - 
Aquisição emergencial de 
equipamentos de proteção 
individual - EPI (óculos de 
proteção) para atender às 
necessidades das equipes 

assistenciais na prevenção e 

combate à pandemia do novo 
Corona vírus - covid-19. 

Prodoc 
300101.0005.1852.0044/2020 

2020NL00870           5.600,00            5.600,00           5.600,00  

23779147000127 
Crystian Matos 

de Lima 

2020NE00897 - 21/05/2020  
Aquisição de equipamentos 

de proteção individual e 

álcool para subsidiar as ações 
e medidas de controle e 

prevenção do novo Corona 
vírus (covid-19) Prodoc: 

300101.0005.0052.0223/2020 

2020NL01976  
NF 5 

       373.506,00         373.506,00        373.506,00  

2020NL02482 

- NF 9 

          

223.934,00  

          

223.934,00  

          

223.934,00  

-          48.560,00  0,00 0,00 

24258399000173 
Unilaser 

Soluções em 
Corte e Gravação 

a Laser Eireli. 

2020NE00858 - 05/05/2020 -
Aquisição emergencial de 
equipamentos de proteção 

individual - EPI (máscara de 
proteção tripla com ajuste 

nasal) para atender às 
necessidades das equipes 

assistenciais na prevenção e 
combate à pandemia do novo 

Corona vírus - covid-19. 
Prodoc 

300101.0005.1852.0042/2020 

2020NL00871.        140.000,00         140.000,00        140.000,00  

2020NE00862 - 05/05/2020 - 
Aquisição emergencial de 
equipamentos de proteção 

individual - EPI (luvas) para 
atender às necessidades das 

equipes assistenciais na 
prevenção e combate à 

pandemia do novo Corona 
vírus - covid-19. Prodoc 

300101.0005.1852.0045/2020 

2020NL00875.        150.856,00         150.856,00        150.856,00  

339030 - 
Material de 
Consumo 

 

24994990000199 
Foxmed 

Medicamentos   
Produtos 

Hospitalares 
Ltda. - Me 

2020NE00910 - 22/05/2020  
Aquisição emergencial para 

elaboração de kit's de 
tratamento para casos 
positivos de covid-19 

2020NL01476 
NF 3690 

        14.686,65          14.686,65          14.686,65  

2020NL01485 
NF 3699 

        11.610,00           11.610,00          11.610,00  

-     2.302.903,35  0,00 0,00 
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27130979000179 
Open Farma 
Comércio de 

Produtos 
Hospitalares 

Ltda. 

2020NE01726 - 01/09/2020 - - 256.020,00 0,00 0,00 

28911309000152 
Espirito Santo 
Distribuidora 

Produtos 
Hospitalares 

Ltda. 

2020NE00837 - 24/04/2020 

Aquisição de medicamentos 
básicos, controlados e 

oftálmicos para suprir a rede 
de unidades assistenciais do 

estado. ata de registro de 
preços nº 008/2020 e PE nº 
006/2019, conforme pedido 

de empenho da 
CAF/COASF/SESA. Ação 

2624. fonte 215. Prodoc 
300101.0005.0052.0215/2020  

2020NL02681 

NF 3374 
           1.890,00             1.890,00            1.890,00  

2020NL03029  
NF 3492 

        14.241,00          14.241,00          14.241,00  

-          70.025,85  - - 

30021452000110 
Life 

Medicamentos e 
Serviços 

Hospitalares 

Ltda. 

2020NE02504 - 17/11/2020 -  -        494.279,50  0,00 0,00 

30949099000133 
Via Fharma do 

Brasil Eireli 
2020NE02943 - 17/12/2020 -     3.986.890,00  0,00 0,00- 

339030 - 
Material de 
Consumo 

 

36995505000180 

Sete Import. e 
Exp. de 

Equipamentos 
Ltda. 

2020NE00850 - 30/04/2020 - 
Aquisição emergencial de 
material médico hospitalar 

para atender as necessidades 
das unidades de saúde no 
controle a pandemia do 

Covid-19; lei n° 13.979/2020 
e decreto estadual 1.375 de 

17/03/2020. 

2020NL00866          29.700,00           29.700,00          29.700,00  

37041236000186 
Azulmed 

Industria e 
Comercio de 
Produtos de 

Proteção 
Hospitalar 

2020NE02496 - 17/11/2020 - -        173.030,00  0,00 0,00 

44734671000151 
Cristália 

Produtos 
Químicos 

Farmacêuticos 
Ltda. 

2020NE02452 - 13/11/2020 - - 409.585,86 0,00 0,00 

58430828000160 
Blau 

Farmacêutica 
S/A 

2020NE02702 - 27/11/2020   -          67.350,00  0,00 0,00- 

 

Natureza 

Despesa 
Credor Nota de Empenho 

Nota de 

Liquidação 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas 

Pagas 

 

Ação 2629 - Remuneração e Encargos do Setor de Saúde- FES   10.483.200,00   10.483.200,00     4.698.800,00  

319016 - 
Outras 

Despesas 
Variáveis - 

Pessoal Civil 

PF 0000023 - 
Folha de 

Pagamento 

2020NE02182 - 14/10/2020 - 
Outras despesas variáveis da 

folha de pagamento de 
pessoal, covid-19 do grupo 

FES(SESA/SVS/HEMOAP), 

referente à setembro/2020. 
Prodoc. nº 

2020NL02382     4.678.800,00      4.678.800,00     4.678.800,00  
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300101.0005.2674.0030/2020
SUS/pandemia covid-19 - 

215. Subção: 2629.1 - 
regularização.  

2020NE02191 - 14/10/2020 - 
outras despesas variáveis da 

folha de pagamento de 

pessoal suplementar covid-19 
do grupo 

FES(SESA/SVS/HEMOAP), 
referente à setembro/2020. 

Prodoc. nº 
300101.0005.2674.0031/2020
. SUS/pandemia Covid-19 - 

215. Subação: 2629.1 - 
regularização.  

2020NL02383          20.000,00           20.000,00          20.000,00  

2020NE02337 - 13/10/2020 -  2020NL02650 5.784.400,00 5.784.400,00 0,00 

 

Natureza 

Despesa 
Credor Nota de Empenho 

Nota de 

Liquidação 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas 

Pagas 

 

Ação 2658 - Manutenção de Serviços Administrativos - FES/SESA 21.336.016,44 11.422.698,03 9.746.380,65 

339030 - 

Material de 
Consumo 

12401269000169 
Nutrixx 

Suplementos 
Alimentares 

Ltda. 

2020NE01175 - 13/07/2020  -         55.860,00  0,00 0,00 

25334647000180 
R. da Silva 

Correa - ME 

2020NE00845 - 24/04/2020 - 
aquisição emergencial de 

válvulas reguladoras de rede 
de gases para apoio aos 
respiradores mecânicos 

doados pela rede DORS para 

o combate ao Covid - 19. 
Prodoc 

300101.0005.0082.0350/2020 

2020NL00865 
NFE. 033. 

         16.800,00           16.800,00          16.800,00  

34597955000351 
White Martins 
Gases Ind. do 

Norte Ltda. 

 

2020ne00830 - 22/04/2020 - 
Aquisição emergencial de 

recarga de gases medicinais a 
granel e fornecimento 

parcelado de gases medicinais 

liquefeitos e comprimidos, 
incluindo os sistemas de 

abastecimento e 
armazenamento, para atender 

as necessidades do atual 
centro de atendimento clínico 

ao Covid -19. ação 2658. 
fonte 215. Prodoc 

300101.0005.1852.0029/2020 

2020NL01543        112.721,00         112.721,00        112.721,00  

2020NL01544       145.439,00        145.439,00        145.439,00  

2020NL02594  
N/F 

1478,964,1483,
1490,1498,311

28,1504. 

        64.260,00          64.260,00          64.260,00  

2020NL02595 

- N/F 
983,31235,151
3,1520,999,152

5,1531. 

        80.527,00          80.527,00          80.527,00  

-      318.277,00  0,00 0,00 

2020NE00881 - 14/05/2020 - 
contratação emergencial de 
empresa especializada no 

serviço de instalação 
emergencial de rede de 

distribuição de tubulação 
linear com fornecimento dos 
tanques e com fornecimento 

ininterrupto de gases 
medicinais para atender as 
necessidades do centro de 

atendimento clinico ao covid-
19 instalado no hospital 

universitário Prodoc 

2020NL01379  
NFES. 

308/1209/1677
/1680. 

186.494,40 186.494,40 186.494,40 

2020NL01381 - 

NFES. 
669/1216/1406
/1423/1430/30

476/30529. 

          

117.842,00  
          

117.842,00  
          

117.842,00  

2020NL01592 
- NF'S 1471, 
30850, 1454 

1438. 

            
50.620,00  

            
50.620,00  

            
50.620,00  

34597955000351 
White Martins 

2020NL01603 
- NFs: 714, 

       101.098,00         101.098,00        101.098,00  
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339030 - 
Material de 

Consumo 

Gases Ind. do 
Norte Ltda. 

300101.0008.1851.0059/2020
fonte 215. ação 2658. 

1467, 1462, 
703, 700, 1455, 
1449, 30635, 

689, 1441 

2020NL02165 
- N/Fs 31153 
1506, 31031 

978, 1489   

        66.785,00          66.785,00          66.785,00  

2020NL02999 
- NFs 1539, 
31638, 1551, 
722, 31696, 
1562, 732, 

31739, 1569, 
31799, 739, 

1574.. 

       167.310,00         167.310,00        167.310,00  

2020NL03529 
- NFS - 1523, 
31430, 1536.  

            
24.945,00  

            
24.945,00  - 

-     2.217.369,60  0,00 0,00 

339036  
Outros 

Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa 
Física 

74602861849 - 
Jozimar Lopes 

dos Santos 

2020NE02694 - 24/11/2020 - 
Termo de Ajuste de contas nº 

14/2020 – processo 
administrativo 

0002.0272.1851.0019/2020 – 
liquidação do valor devido 

pela Secretaria de Estado da 
Saúde, bem como o 

reconhecimento da dívida 
relativa à locação do imóvel 

onde funcionam as 
instalações da unidade de 

suprimentos. 

2020NL02986          82.740,00          82.740,00          82.740,00  

339039 - 
Outros 

Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa 

Jurídica 

00477520000190 
Joelson Pimentel 
dos Santos - Me 

2020NE01076 - 25/06/2020 - 
Contratação direta 

emergencial de empresa 

especializada na prestação 
continuada do serviço de 

produção e distribuição de 
alimentação coletiva, 
destinada à pacientes 

internados, acompanhantes e 
trabalhadores plantonistas, 
para o centro de tratamento 

Covid - HU, Ação 2658. 
Fonte 215. Prodoc 

300101.0005.1852.0077/2020 

2020NL01890 
N/F 578 

       132.688,07         132.688,07       132.688,07  

2020NL01891 

N/F 572 
       113.329,49         113.329,49        113.329,49  

2020NL02007 
N/F 591 

       148.022,13         148.022,13        148.022,13  

2020NL02573  

N/F 594. 
      166.891,74        166.891,74        166.891,74  

-        435.290,15  0,00 0,00 

2020NE01122 - 08/07/2020 - 
Fornecimento de refeições e 
insumos para o Hospital de 
Clinicas Dr. Alberto Lima- 

HCAL, diferença de 
internação/CDT com foco no 
Covid-19). Ação 2658. Fonte 

215. Prodoc: 
300101.0005.1864.0027/2020 

2020NL01241 
NFE. 568. 

         49.965,00           49.965,00          49.965,00  

06262138000145 
Alfha Comercio 
e Serviços Ltda. 

2020NE00957 - 03/06/2020 - 
Contratação emergencial na 

prestação de serviços 

contínuos de limpeza, 
conservação, higienização e 

desinfecção,  do Hospital 
Universitário – HU, em razão 

2020NL01490 
NFE. 230 

         91.484,10           91.484,10          91.484,10  

2020NL01507 
NFE. 235. 

       101.649,99         101.649,99        101.649,99  

2020NL01915        101.649,99        101.649,99        101.649,99  

2020NL02311 
N/F 4/E 

       101.649,99         101.649,99        101.649,99  
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339039 - 

Outros 
Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa 
Jurídica 

da ativação emergencial da 
referida unidade para 
internação clínica e de 

suporte avançando de vida 
para assistir os pacientes 
vitimados pelo covid-19, 
Ação 2658. Fonte 215. 

Prodoc 

300101.0005.1864.0038/2020 

2020NL02703 
NF 8E. 

       101.649,99         101.649,99        101.649,99  

-       111.814,98  0,00 0,00 

06262138000145 
Alfha Comercio 
e Serviços Ltda. 

2020NE00959 - 03/06/2020 - 

Contratação emergencial de 
empresa especializada na 

prestação de serviços 
contínuos de carregador, 
maqueiro e recepcionista, 
para atender a unidade do 

Hospital Universitário - H.U, 
na internação clínica e de 
suporte avançando de vida 

para assistir os pacientes 
vitimados pelo covid-19, 
Ação 2658. Fonte 215. 

Prodoc 
300101.0005.1852.0068/2020 

2020NL01443 
NF 232. 

         91.484,10           91.484,10         91.484,10  

2020NL01506 
NFE 234. 

        90.136,12          90.136,12          90.136,12  

2020NL01913 
N/F 234. 

        90.136,12          90.136,12          90.136,12  

2020NL02312 

N/F 5/E 
        90.136,12          90.136,12          90.136,12  

2020NL02704 
NF 9/E. 

        90.136,12          90.136,12          90.136,12  

          88.788,14  0,00 0,00 

09632033000129 
- G. H. R - 

Construções e 
Terraplenagem 

Ltda. - EPP 

2020NE02367 - 30/10/2020 - 
atender termo de ajuste de 

contas n° 13/2020 - SESA - 
processo 

300101.0068.0119.5048/2020

, firmado, em 06/10/2020, 
entre a Secretaria de Estado 

da Saúde do Amapá 
(SESA/AP) e a empresa GHR 
construções e terraplanagem, 
, cujo objeto é a liquidação do 
valor devido pela SESA/AP 

relativo ao serviço de reforma 

e adequações do prédio onde 
funciona o centro de doenças 
transmissíveis, que e passa a 

funcionar como centro de 
atendimento intensivo Covid. 

01..0119.3989/2020). 

2020NL02689       463.821,93        463.821,93        463.821,93  

10452968000102 
Status Produções 

Eireli 

2020NE00866 - 08/05/2020 - 
Prestação de serviços de 

locação de galpão montagem 
e desmontagem de estrutura 

metálica para atender as 
necessidades de combate a 
pandemia do novo Corona 

vírus, destinados aos 
Hospitais de Emergência e 

Hospital de Santana. 

2020NL00944 
NF 226. 

       783.059,00         783.059,00        783.059,00  

2020NE01779 - 10/09/2020 -
Atender o termo de ajuste de 
contas nº 009/2020 - SESA, 

de 09/09/2020, relativo à 
liquidação do valor devido 
pela secretaria de estado da 

saúde (SESA-AP) à empresa 
em razão da contratação de 

prestação de serviços de 
locação de galpão, montagem 
e desmontagem de estruturas 

metálicas para atender às 

2020NL01977 
NF 1/E. 

    1.011.400,66      1.011.400,66     1.011.400,66  
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necessidades de combate à 
pandemia do novo Corona 

vírus, no Hospital De 
Emergência e Hospital de 

Santana. Processo: 
300101.0068.1851.0320/2020 

Fonte: 215 - Ação: 2658. 

339039 - 

Outros 
Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa 
Jurídica 

10452968000102 
Status Produções 

Eireli 

2020NE02714 - 27/11/2020 - 
Termo de Ajuste de Contas nº 

15/2020 - SESA, processo 
administrativo 

300101.0068.0119.5666/2020 
300101.0005.1851.2038/2020 

prestação de serviços de 
locação de galpão, montagem 
e desmontagem de estruturas 

metálicas para atender às 
necessidades de combate à 
pandemia do novo Corona 

vírus, destinados aos 
Hospitais de Emergência e 

Hospital de Santana. Prodoc: 
0002.0370.1851.0009/2020;  

2020NL03013 
12/E. 

353.990,23 353.990,23 353.990,23 

10747923000165 
Tratalix Serviços 

Ambientais do 
Brasil Ltda. 

2020NE00987 - 16/06/2020 - 
Contratação emergencial de 
empresa especializada em 

serviço de coleta de resíduo 
hospitalares para o centro de 

atendimento Covid IV - 
Hospital Universitário, Ação 

2658. Fonte 215. Prodoc 

300101.0005.1852.0076/2020 

2020NL01410 
NFE. 3007. 

156.863,50 156.863,50 156.863,50 

2020NL02029  
NF 3033 

       156.863,50         156.863,50        156.863,50  

2020NL02034        156.863,50        156.863,50        156.863,50  

13855875000117 
Versátil Ltda. 

2020NE02989 - 21/12/2020 -  
- 81.000,00 - - 

30871106000121 
Clinica 

UNINEFRO 
Amapá Ltda. 

2020NE00860 - 05/05/2020 - 

Contratação emergencial de 
empresa especializada para a 

realização de serviços de 
diálise e nefrologia aos 

pacientes renais crônicos 
atendidos pelo Hospital de 
Clínicas Dr. Alberto Lima - 

HCAL, pacientes estes 
relacionados ao 

enfrentamento da emergência 
de saúde pública de 

importância internacional 
decorrente do novo Corona 
vírus, causador do covid-19. 

Ação 2658. Fonte 215. 
Prodoc 

300101.0005.0058.0168/2020 

2020NL01295 
NFº 63 

       173.746,00         173.746,00        173.746,00  

2020NL01401 
NFE. 134. 

519.644,00 519.644,00 519.644,00 

2020NL02295 
NF 208 . 

690.202,00 690.202,00 690.202,00 

2020NL02298 
NF 81/ E 

       520.441,00        520.441,00        520.441,00  

2020NL02301 

NF 80 / E 
      225.551,00        225.551,00        225.551,00  

-       165.776,00  - - 

2020NE02105 - 01/10/2020 -  

2020NL03367 

NFs: 144/E 
223/E. 

    1.536.616,00      1.536.616,00  - 

- 758.744,00 - - 

339039 - 
Outros 

Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa 

Jurídica 

32784510000193 
- XGREEM 

Telecom 
Soluções em TI 

2020NE01094 - 06/07/2020 - 
Contratação de empresa 

especializada para integração 

do Hospital Universitário – 
HU à rede metropolitana do 

Governo do Estado do 
Amapá – Prodoc 

300101.0005.1851.0526/2020
.Ação 2658. Fonte 215. 

2020NL01973 
NF 059. 

32.920,00 32.920,00 32.920,00 
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33338430000177  
L R da Trindade 

e Cia Ltda. 

2020NE00992 - 15/06/2020 - 
Contratação emergencial de 
empresa especializada em 

exames laboratoriais para 
Hospital Universitário - HU, 

visando enfrentamento da 
infecção do novo Corona 

vírus ( Covid 19) durante o 
período da pandemia. 

2020NL01505 
NFE. 399. 

97.290,00 97.290,00 97.290,00 

2020NL02402 
- NF 537. 

        97.970,00          97.970,00          97.970,00  

2020NL02403 

- NF 110/E . 
        93.645,00          93.645,00          93.645,00  

-          5.095,00  - - 

2020NE02700 - 01/12/2020 - -     1.733.959,50  - - 

34597955000351 
- White Martins 

Gases Ind. do 
Norte Ltda. 

2020NE00882 - 14/05/2020 - 
Contratação emergencial de 

empresa especializada no 
serviço de instalação 

emergencial de rede de 
distribuição de tubulação 

linear com fornecimento dos 
tanques e com fornecimento 

ininterrupto de gases 
medicinais para atender o 

centro de atendimento clinico 
ao covid-19 instalado no 
Hospital Universitário do 

Amapá.. Prodoc 
300101.0008.1851.0059/2020

Fonte 215. Ação. 2658. 

2020NL00927
Ofício 

SEPLAN nº 
0351/2020 de 
14/05/2020 

          
274.569,00  

          
274.569,00  

          
274.569,00  

2020NL01174 
NFE. 466 

          
640.661,00  

          
640.661,00  

          
640.661,00  

2020NE01510 - 13/08/2020  

Contratação direta 
emergencial de empresa 

especializada na instalação de 
tanques criogênicos fixos, 
com o fornecimento dos 

tanques, incluindo os 
sistemas de abastecimento e 

armazenamento, com 
manutenção preventiva e 

corretiva para serem 
instalados no centro de 

atendimento clínico covid-19 
zona norte. Ação 2658. Fonte 

215 - Prodoc 
300101.0005.0082.0346/2020 
autorizo do secretário e termo 
de apostilamento ao contrato 

nº. 08/2020 Prodoc nº 
0002.0137.1851.0006/2020. e  

2020NL01627 

NF 475. 
       299.105,00         299.105,00        299.105,00  

339039 - 
Outros 

Serviços de 

Terceiros - 
Pessoa 
Jurídica 

34597955000351 
- White Martins 
Gases Ind. do 
Norte Ltda. 

2020NE02728 - 01/12/2020 - -     3.847.694,00  - - 

34865808000234 
Dulcelina C. 

Barbosa Ltda. - 
EPP 

2020NE00988 - 15/06/2020 - 

Contratação para aquisição: 
extintores de incêndio, 

serviço de recarga e 
manutenção de extintores, 

fornecimento e instalação de 
placas de sinalização e 

iluminação de segurança 
contra incêndio e marcação 

no piso, visando atender as 
demandas da unidade Covid 
IV - Hospital Universitário 
(HU), no enfrentamento da 

pandemia - corona vírus 
(Covid 19). 

2020NL01470 
NF 017 

         73.075,28           73.075,28          73.075,28  
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68322411000137 
Medicar 

Emergências 
Médicas 

2020NE01089 - 03/07/2020 - 
Empresa especializada em 
prestação de serviços de 
locação de veículos tipo 
ambulâncias do tipo a 

(simples remoção) e tipo d 
(uti móvel) para prestação de 

serviços a atender o nas 

unidades hospitalares que 
compõem a rede estadual de 
saúde do Estado do Amapá. 
destinadas atender pacientes 

com suspeita e/ou 
confirmação de Covid-19. 

Prodoc 
300101.0005.0039.0064/2020

. Fonte 215. Ação 2658.  

2020NL01285 

NFS-E 319144 
         16.390,00           16.390,00          16.390,00  

-          16.390,00  - - 

70487814000188 
Grifforth 

Uniformes 
Profissionais 

Ltda. 

2020NE00969 - 08/06/2020 - 
Contratação emergencial de 
empresa especializada em 

locação, fornecimento, 
reposição, desinfecção, e 
higienização em hotelaria 

hospitalar e cirúrgica, 

esterilização de alta 
complexidade em hotelaria 
cirúrgica para o centro de 
atendimento Covid IV - 

hospital universitário, que 
durante o período de 
pandemia, será centro 

referenciado para 

enfrentamento e combate ao 
novo Corona vírus - Covid-
19. Ação 2658. Fonte 215. 

Prodoc 
300101.0005.1852.0079/2020 

2020NL01970 
N/F 129. 

39.974,45 39.974,45 39.974,45 

339039 - 
Outros 

Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa 
Jurídica 

2020NL01971  
N/F 130.  

         56.603,54           56.603,54          56.603,54  

2020NL02317  

N/F 3/E 
         58.055,59           58.055,59                        -    

2020NL02318  
NF 8/E  

         56.700,79           56.700,79                         -    

2020NL02853 
3/E 

         58.085,59           58.085,59          58.085,59  

-          77.260,04  - - 

 

Natureza 

Despesa 
Credor Nota de Empenho 

Nota de 

Liquidação 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas 

Pagas 

 

Ação 2711 - Contratualização das Organizações Sociais para 

Operacionalização das Unidades de Saúde 
36.880.781,52 36.880.781,52 36.880.781,52 

339039 
Outros 

Serviços de 

Terceiros - 
Pessoa 
Jurídica 

18972378000112 
Instituto 

Brasileiro de 

Gestão 
Hospitalar - 

IBGH 

2020NE00902 - 22/05/2020 - 
Contratação emergencial de 
empresa especializada em 

gerenciamento, 
operacionalização de unidade 
de saúde para tratamento de 

pacientes suspeitos ou 
portadores Covid-19 na 

Cidade de Santana. Medida 
imprescindível ao 

enfrentamento da emergência 

em saúde pública decorrente 
da infecção humana pelo 

novo sars-cov-2 e causador 
da Covid-19. Pção 2711. 

Fonte 215. Prodoc 
300101.0005.1852.0057/2020 

2020NL00948     1.258.575,67      1.258.575,67     1.258.575,67  

2020NE00917 - 23/05/2020 - 
Contratação em caráter 

emergencial de empresa 
especializada em 
gerenciamento e 

2020NL00989 6.752.426,72 6.752.426,72 6.752.426,72 
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operacionalização das 
unidades de saúde centros 

Covid I e Covid II para 
tratamento de pacientes 

suspeitos ou portadores para 
Covid-19, sob gestão e 

gerência da SESA. 
constituindo-se como medida 

imprescindível ao 
enfrentamento da emergência 

em saúde pública de 
decorrente da infecção 

humana pelo novo sars-cov-2 
e causador da covid-19. Ação 

2711. Fonte 215. Prodoc 
300101.0005.1852.0062/2020 

2020NE01032 - 19/06/2020  
Contratação em caráter 
emergencial de empresa 

especializada em 
gerenciamento e 

operacionalização das 
unidades de saúde para 
tratamento de pacientes 

suspeitos ou portadores para 
Covid-19, na Cidade de 

Santana , constituindo-se 
como medida imprescindível 

ao enfrentamento da 
emergência em saúde pública 
de importância da infecção 

humana pelo novo sars-cov-2 

e causador da Covid-19. Ação 
2711. Fonte 215. Prodoc 

300101.0005.1852.0057/2020 

2020NL01127     1.887.863,51      1.887.863,51     1.887.863,51  

339039 
Outros 

Serviços de 

Terceiros - 
Pessoa 
Jurídica 

18972378000112 
Instituto 

Brasileiro de 

Gestão 
Hospitalar - 

IBGH 

2020NE01313 - 23/07/2020 - 
Contratação em caráter 
emergencial de empresa 

especializada em 
gerenciamento, 

operacionalização de unidade 
de saúde para tratamento de 

pacientes suspeitos ou 
portadores para covid-19, na 
Cidade de Santana, unidade 

sob gestão e gerência da 
SESA, para o atendimento, 
em regime de 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, de 
casos de sars-cov-2 e/ou 
síndromes respiratórias 

agudas que necessitem de 
internação, medida 
imprescindível ao 

enfrentamento da emergência 
em saúde pública decorrente 

da infecção humana pelo 
novo sars-cov-2 e causador 
da Covid-19. Ação 2711. 

Fonte 215. Prodoc 
30010.0005.1852.0057/2020 

2020NL01416 3.146.439,17 3.146.439,17 3.146.439,17 

339039 
Outros 

Serviços de 
Terceiros - 

18972378000112 
Instituto 

Brasileiro de 
Gestão 

2020NE01314 - 23/07/2020 - 
Contratação em caráter 
emergencial de empresa 

especializada em 
gerenciamento e 

2020NL01417     6.752.426,72      6.752.426,72     6.752.426,72  
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Pessoa 
Jurídica 

Hospitalar - 
IBGH 

operacionalização das 
unidades de saúde centros 

Covid I e Covid II para 
tratamento de pacientes 

suspeitos ou portadores para 
Covid-19, sob gestão e 

gerência da SESA, 
atendimento, em regime de 

24 (vinte e quatro) horas por 
dia. medida imprescindível ao 
enfrentamento da emergência 
em saúde pública decorrente 

da infecção humana pelo 
novo sars-cov-2 e causador 

da Covid-19. Prodoc 
300101.0005.1852.0062/2020

Fonte 215. Ação 2711  

339039 
Outros 

Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa 
Jurídica 

18972378000112 
Instituto 

Brasileiro de 
Gestão 

Hospitalar - 
IBGH 

2020NE01729 - 01/09/2020 - 
Contratação em caráter 
emergencial de empresa 

especializada em 
gerenciamento, 

operacionalização de unidade 
de saúde para tratamento de 

pacientes suspeitos ou 
portadores para Covid-19, na 
Cidade de Santana, unidade 

sob gestão e gerência da 
SESA, para o atendimento, 
em regime de 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, de 
casos de sars-cov-2 e/ou 

síndromes respiratórias 
agudas que necessitem de 

internação, medida 
imprescindível ao 

enfrentamento da emergência 
em saúde pública.  

2020NL01909     6.292.878,34      6.292.878,34     6.292.878,34  

339039 
Outros 

Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa 
Jurídica 

18972378000112 
Instituto 

Brasileiro de 
Gestão 

Hospitalar - 
IBGH 

2020NE01730 - 01/09/2020 - 
Contratação em caráter 

emergencial de empresa 
especializada em 
gerenciamento e 

operacionalização das 
unidades de saúde centros 

Covid I e Covid II para 
tratamento de pacientes 

suspeitos ou portadores para 

covid-19, sob gestão e 
gerência da SESA, para o 

atendimento, em regime de 
24 (vinte e quatro) horas por 
dia, de casos de sars-cov-2 

e/ou síndromes respiratórias 
agudas que necessitem de 

internação, medida 

imprescindível ao 
enfrentamento da emergência 
em saúde pública de Covid-
19. Fonte 215. Ação 2711. 

2020NL01908 7.643.732,22 7.643.732,22 7.643.732,22 

339039 
Outros 

Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa 
Jurídica 

18972378000112 
Instituto 

Brasileiro de 
Gestão 

Hospitalar - 
IBGH 

2020NE02174 - 09/10/2020 - 
Contratação em caráter 
emergencial de empresa 

especializada em 

gerenciamento, 
operacionalização de unidade 

2020NL02369      3.146.439,17      3.146.439,17     3.146.439,17  
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de saúde para tratamento de 
pacientes suspeitos ou 

portadores para covid-19, na 
Cidade de Santana, unidade 

sob gestão e gerência da 
SESA, para o atendimento, 
em regime de 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, de 

casos de sars-cov-2 e/ou 
síndromes respiratórias 

agudas que necessitem de 
internação, medida 
imprescindível ao 

enfrentamento da emergência 
em saúde pública decorrente 

da infecção covid-19.  

 

Total Geral Fonte 215 110.605.186,30 87.670.258,34 77.100.380,09 

Fonte: FES/SiafeAP 

- Fonte:  216 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS e Aplic. Finan. 

Rendimentos do SUS - SUS/AFR 

Natureza 

Despesa 
Credor Nota de Empenho 

Nota de 

Liquidação 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas 

Pagas 

 

Ação 2109 - Unidades da Capital    4.320.250,00 1.536.616,00 1.536.616,00 

 339039 - 
Outros 

Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa 
Jurídica  

30871106000121 
- Clinica 

UNINEFRO 

Amapá Ltda. 

2020NE03015 - 22/12/2020 - 
Empenho do contrato n° 

006/2020 - 1° Termo Aditivo, 
celebrado com a Clínica 

UNINEFRO Amapá Ltda., 
referente à contratação 

emergencial de empresa 
especializada para a 

realização de serviços de 
diálise e nefrologia aos 

pacientes renais crônicos 

atendidos pelo Hospital de 
Clínicas Dr. Alberto Lima - 

HCAL, pacientes estes 
relacionados ao 

enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente 

do novo Corona vírus, 
causador do covid-19. termo 

de dispensa de licitação nº 
029/2020- 

CPL/COGEC/SESA. 

2020NL03489 

- N/F 144/E e 

N/F 223/E 
1.536.616,00 1.536.616,00 1.536.616,00 

2020NE03018 - 22/12/2020 - 1.300.704,00 0,00 0,00 

32900385000130 
- Correa, & Reis 

Ltda. 
2020NE03019 - 22/12/2020  

- 
1.482.930,00 0,00 0,00 

 

Natureza 

Despesa 
Credor Nota de Empenho 

Nota de 

Liquidação 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas 

Pagas 

 

Ação 2624 - Assistência Farmacêutica    11.440,00 0,00 0,00 

339030 - 
Material de 
Consumo 

16743543000139 
- Posterari 
Assessoria 

2020NE03054 - 29/12/2020 - 11.440,00 0,00 0,00 
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Técnica Ltda. - 
ME 

 

Total Geral Fonte 216 4.331.690,00 1.536.616,00 1.536.616,00 

 

Fonte: SIAFE AP - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Amapá 

 

 

3.3 Gráfico demonstrativo de Percentual de Impacto das Despesas por Ação - 2020 

 

 

3.4 Quadro comparativo de orçamento, receitas e despesas por Fonte no Ano 2020 

Fonte 
Receitas no Ano de 

2020 (B) 

Despesas Pagas no Ano 

de 2020 (C) 
Saldo  (B - C) 

101 FPE R$ 386.427.993,09 R$ 449.909.315,01 -R$ 63.481.321,92 

107 Tesouro R$ 132.652.236,35 R$ 115.991.147,88 R$ 16.661.088,47 

216 FNS Teto MAC R$ 124.532.663,81 

R$ 160.699.733,45 R$ 25.728.591,36 216 Emendas + Articulação 

Cooperação + Investimentos 
R$   61.895.661,00 

216 FNS Covid-19 R$ 107.499.394,68 R$  77.100.380,09 R$ 30.399.014,59 

Total R$  813.007.948,93 R$  803.700.576,43 R$   9.307.372,50 

  Fonte: SIAFE/FES/SESA 
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O quadro acima demonstra o comparativo de valores das receitas apuradas e das despesas pagas no 

ano de 2020, caracterizando um saldo positivo de  R$ 9.307.372,50 (nove milhões trezentos e sete 

mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). 

3.5 Demonstrativo da evolução da Folha de Pagamento até 2020.  

 
Fonte: SIGRH/FES/SESA 

 

Período Valor R$ 

2018 517.820.138,94 

2019 546.816.015,07 

2020 576.896.540,47 

  Fonte: Portal Transparência 

No demonstrativo do impacto das despesas é evidente o alto custo com pagamento de pessoal, que 

no período representou 55,90% do total de gastos, consequência da necessidade do setor saúde em 

atender e dar respostas a grande demanda existente da população. Podemos observar também a 

evolução de 5,50% em comparação ao ano de 2019, o que atribuímos  a pandemia que exigiu a 

necessidade de contratações para suprir o funcionamento das unidades assistenciais para o 

enfrentamento a Covid-19 (Hospital de Campanha Centro Covid II, III e IV). 
 

4  Capacidade Instalada da Assistência de Média e Alta Complexidade da Gestão Estadual do 

SUS. 

4.1 Tipo de Estabelecimentos SUS 

Tipo de Estabelecimentos SUS 

Quantitativos 

2019 2020 

Estadual 

Centro de Saúde/Unidade Básica 1 1 

Policlínica 1 1 

Hospital Geral 6 8 

480.000.000,00

490.000.000,00

500.000.000,00

510.000.000,00

520.000.000,00

530.000.000,00

540.000.000,00

550.000.000,00

560.000.000,00

570.000.000,00

580.000.000,00

590.000.000,00

2018 2019 2020
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Hospital Especializado 2 2 

Unidade Mista 8 8 

Clínica/Centro de Especialidade 8 8 

Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT Isolado) 1 2 

Unidade Móvel Terrestre 1 1 

Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar na Área de Urgência 3 3 

Farmácia 1 1 

Unidade de Vigilância em Saúde 1 1 

Hospital /Dia - Isolado 1 1 

Central de Gestão em Saúde 1 1 

Centro de Atenção Hemoterapia e ou Hematológica 1 1 

Centro de Atenção Psicossocial 2 2 

Pronto Atendimento 3 3 

Central de Regulação Medica das Urgências 1 1 

Laboratório de Saúde Publica 2 2 

Central de Regulação do Acesso 2 2 

Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos Estadual. 1 1 

Polo de Prevenção de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde 0 1 

Total 47 51 
Fonte: TabWin/DATASUS/CNES 

Comentários: 

Em comparação ao período de 2019, tivemos acréscimo de quatro estabelecimento para compor a 

rede SUS, totalizando 51 estabelecimentos. O acréscimo corresponde a inclusão do Polo de Prevenção 

de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde, Fraternidade dos Padres Capuchinhos do Amapá CNES 

6817866, ofertando o atendimento em Oftalmologia, e três hospitais gerais para dar suporte ao 

enfrentamento a covi-19, Hospital de Campanha Centro Covid II, III e IV, CNES 0176664 e Hospital 

a Vila Amazonas, CNES 2021765, prestando o serviço de Tomografia Computadorizada. 

Abaixo identificação dos prestadores SUS sob gestão do estado por Tipo e número no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES: 

Centro de Saúde/Unidade Básica, Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN, CNES 

6722679 , onde o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 

Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pela Portaria 

Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014, com o objetivo de ampliar as ações de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS) para a população privada de liberdade, fazendo com que cada unidade básica 

de saúde prisional passasse a ser visualizada como ponto de atenção da Rede de Atenção à Saúde, 

estando no Amapá sob gestão estadual; 

Policlínica, Instituto de Neurologia e Cardiologia do Amapá Ltda., CNES 9140344, contratado pela 

SESA para executar exames de Tomografia Computadorizada. 

Hospital Geral, Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, CNES 2020645; Hospital Estadual de 

Santana, CNES 2021064; Hospital Estadual de Laranjal do Jarí, CNES 2020076; Hospital Estadual 

de Oiapoque, CNES 2021463 , Hospital de Emergência Oswaldo Cruz 2020653, Hospital São Camilo 

e São Luís, CNES 2020890, filantrópico contratado pela SESA, Hospital de Campanha Centro Covid 

0176664 e Hospital a Vila Amazonas, CNES 2021765, prestando o serviço de Tomografia 

Computadorizada. 
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Hospital Especializado, Hospital da Mulher, CNES 2020068; e Hospital da Criança e Adolescente, 

CNES 2019647. 

Unidade Mista de Saúde, UMS de Serra do Navio, CNES 2021382; UMS de Amapá, CNES 

2019701; UMS de Calçoene, CNES 2019728; UMS de Ferreira Gomes, CNES 2019663; UMS de 

Mazagão, CNES 2020165; UMS de Pedra Branca do Amaparí, CNES 202121; UMS de 

Tartarugalzinho, CNES 2019671;e UMS Vitória do Jarí, CNES 2020149. 

Clínica/Centro de Especialidade, Centro de Especialidade Odontológica – CEO 1, CNES 2020459; 

Centro de Especialidade Odontológica – CEO 2, CNES 6709001; Centro de Reabilitação do Amapá 

– CREAP, CNES 2019655; Centro de Referência de Doenças Tropicais, CNES 2022192; Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador, CNES 3297284;Rede Sarah Macapá, CNES 3787907; Centro 

de Referência em Saúde do Trabalhador – Regional Santana, CNES 6685689; e Centro de Referência 

em Praticas Integrativas – CERPIS, CNES 3425002, que em razão da política que traz diretrizes 

gerais para a incorporação das práticas nos serviços que define a competência do gestor municipal 

elaborar normas para inserção da PNPIC na rede municipal de saúde, mas que os estados e 

municípios também podem instituir suas próprias política, considerando suas necessidades locais, 

sua rede e processos de trabalho, onde o Estado do Amapá assume a gestão dessa Política. 

Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT Isolado), Centro Diagnóstico Anátomo Patológico 

e Citopatologia – CEPAC, CNES 2021994; e Med Diagnóstico, CNES 7772068. Prestadores 

contratados pela SESA para complementar a rede assistencial. em exames anatomo patológico e 

citopalógico e exames de tomografias, ressonância magnética, mamografia, densitometria óssea e 

raio x, respectivamente. 

Unidade Móvel Terrestre, Corpo de Bombeiro Militar do Estado, CNES 2021072. 

Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar na Área de Urgência, USA 201 SAMU 192, CNES 

6942040; USA 202 SAMU 192, CNES 6942067; e USA 203 SAMU 192 Ambulancha, CNES 7025645. 

Farmácia, Coordenadoria de Assistência Farmacêutica – CAF, CNES 6911967. 

 

Unidade de Vigilância em Saúde, Superintendência de Vigilância em Saúde – SVS, CNES 6561691. 

Hospital/Dia – Isolado,   Hospital do Amor Macapá – CNES 9866310. 

Central de Gestão em Saúde, Secretaria de Estado da Saúde – SESA, CNES 7150296. 

 

Centro de Atenção Hemoterapia e ou Hematológica, Instituto de Hematologia e Hemoterapia do 

Amapá – HEMOAP, CNES 2020904. 

Centro de Atenção Psicossocial, Centro de Atenção Psicossocial AD – CAPS Álcool e Drogas – 

Espaço Acolher, CNES 3041859; e Centro de Atenção Psicossocial CAPS II – Casa Gentileza, CNES 

7790287. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_praticas_integrativas_complementares_2ed.pdf
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Pronto Atendimento, Unidade de Pronto Atendimento Tipo I – UPA Zona Norte, CNES 7709196; 

Unidade de Pronto Atendimento Tipo I – UPA Zona Sul, CNES 9550291 e em outubro foi inclusa a 

Unidade de Pronto Atendimento de Laranjal do Jarí Tipo I, UPA Laranjal do Jarí, CNES 9619488. 

Central de Regulação Medica das Urgências, Central de Regulação Medica das Urgências SAMU 

192, CNES 6931693. 

Laboratório de Saúde Pública, Laboratório Central de Saúde Pública LACEN, CNES 2019639 e 

Laboratório de Fronteira de Oiapoque – LAFRON, mantido pelo Laboratório Central – LACEN, 

CNES 7377584. 

Central de Regulação do Acesso, Unidade Autorizadora de Tratamento Fora Domicilio - PTFD, 

CNES 3004368; Central de Regulação de Serviço de Saúde, CNES 7150318.  

Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos Estadual, Central de Notificação, 

Captação e Distribuição de Órgãos do Estado do Amapá, CNES 7932103. 

Polo de Prevenção de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde, Fraternidade dos Padres 

Capuchinhos do Amapá CNES 6817866, Ofertando o atendimento em Oftalmologia 

4.2 Leitos de Internação SUS sob Gestão Estadual por Município 

Município 

Quantitativos 

2019 2020 

Gestão Estadual 

160010 Amapá 37 37 

160020 Calçoene 25 25 

160023 Ferreira Gomes 12 12 

160027 Laranjal do Jari 58 70 

160030 Macapá 653 787 

160040 Mazagão 14 14 

160050 Oiapoque 41 41 

160015 Pedra Branca do Amapari 15 15 

160060 Santana 94 94 

160005 Serra do Navio 30 30 

160070 Tartarugalzinho 18 18 

160080 Vitória do Jari 8 8 

Total 1.005 1.151 

 Fonte: TabWin/DATASUS/CNES 

Comentários:  

A totalização de leitos de internações hospitalares, em comparação ao período anterior, apresentou 

um acréscimo de 146 leitos, sendo: 

- Em virtude da pandemia, foram acrescido 12 leitos no Hospitais de Laranja do Jarí e 134 leitos nos 

Hospitais de Campanha no Município de Macapá. 

4.3 Leitos Complementares SUS sob Gestão Estadual 

Descrição Quantitativos 
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2019 2020 

Estadual Estadual 

- UTI II Adulto – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) Covid-19. 0 67 

- UTI II Pediátrico – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) Covid-19. 0 2 

- UTI Adulto Tipo I 8 8 

- UTI Adulto Tipo II 4 4 

- UTI Pediátrica Tipo II 5 5 

- UTI Neonatal Tipo II 20 20 

- Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal - UCINCo 18 18 
- Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru - UCINCa 6 6 

- Unidade de Cuidados Intermediários Pediátrico 5 5 

- Unidade de Cuidados Intermediários Adulto 4 4 

Total 70 139 
Fonte: TabWin/DATASUS/CNES 

Comentários:  

A diferença de leitos se refere a inclusão de leito de UTI para atender pacientes exclusivo acometidos 

da Síndrome Respiratória Aguda SRAG Covid -19: 

a) 67 Leitos de  UTI II Adulto – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) Covid-19. 

- Hospital Estadual de Laranjal do Jarí: 1 leito 

- Unidade de Pronto Atendimento de Laranjal do Jarí: 4 leitos 

- Hospital de Campanha Centro Covid IV: 56 leitos 

- Hospital de Emergência: 4 leitos 

- Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte: 1 leito 

- Hospital estadual de Santana: 1 leito 

b) 2 Leitos de UTI II Pediátrico – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) Covid-19 

- Hospital de Campanha Centro Covid IV: 2 leitos 

4.4 Profissionais SUS por Tipo de Estabelecimento de Saúde 

Descrição 

Quantitativos 

2019 2020 

Estadual 

Policlínica 31 0 

Hospital Geral 3.621 3.804 

Hospital Especializado 1.239 1.226 

Unidade Mista 453 479 

Clínica/Centro de Especialidade 587 561 

Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT Isolado) 10 2 

Unidade Móvel Terrestre 25 25 

Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar na Área de Urgência 54 61 

Farmácia 29 31 

Unidade de Vigilância em Saúde 77 169 

Hospital/Dia Isolado 14 25 

Central de Gestão em Saúde 40 39 

Centro de Atenção Hemoterapia e ou Hematológica 188 181 

Centro de Atenção Psicossocial 51 49 

Pronto Atendimento 268 312 

Central de Regulação Medica das Urgências 34 32 
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Laboratório de Saúde Pública 134 133 

Central de Regulação do Acesso 46 39 

Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 4 4 

Polo de Prevenção de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde 0 36 

Total 6.905 7.208 
 Fonte: TabWin/DATASUS/CNES 

Comentários: 

Considerando os períodos houve uma variação de 303 profissionais, proveniente de atualização no 

Cadastra Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES e também da necessidade de ampliação do 

quadro para suprir as unidades assistenciais no combate ao Covid – 19. 

Os estabelecimentos, constantemente são atualizados, portanto a cada carga encaminhada ao 

DATASUS/MS sempre teremos algum tipo de alteração, principalmente no caso de profissionais. 

Considerando também que o total de profissionais SUS constantes no Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde – CNES, são computados pelo Código Brasileiro de Ocupação – CBO, 

portanto se um profissional médico estiver vinculado em três unidades é considerado profissional 

para cada unidade. Isso é muito comum quando se trata de plantão médico, o profissional tem que 

constar no CNES dos estabelecimentos onde estará direcionado na escala. 

5 Assistência à Saúde 

5.1 Produção Hospitalar – Internações  

CNES Unidade 2019 2020 

2019647 Hospital da Criança e do Adolescente - HCA 3.427 1.633 

2019671 Unidade Mista de Saúde de Tartarugalzinho 130 87 

2019701 Unidade Mista de Saúde de Amapá 237 158 

2019728 Unidade Mista de Saúde de Calçoene 619 213 

2019736 Hospital Municipal de Porto Grande 229 119 

2020068 Hospital da Mulher Mãe Luzia - HMML 12.073 10.595 

2020076 Hospital Estadual de Laranjal do Jarí - HELAJ 3.516 3.066 

2020165 Unidade Mista de Saúde de Mazagão 90 68 

2020645 Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima - HCAL 2.803 2.354 

2020653 Hospital de Emergência - HE 4.023 2.683 

2020890 Hospital São Camilo e São Luís 6.392 4.516 

2021064 Hospital Estadual de Santana – HES 5.558 3.419 

2021218 Unidade Mista de Saúde de Ped. Branca 171 146 

2021382 Unidade Mista de Saúde de Serra do Navio 34 20 

2021463 Hospital Estadual de Oiapoque - HEOPQ 1.574 1.442 

 Sem informação (diferença apresentada no TabWin 0 1.405 

Total de AIH Processadas 40.876 31.924 

  Fonte: DATASUS/SISAIH/TabWin/MS 

 

Para a apuração da Produção Hospitalar, foi tomado por base as informações contidas no Sistema de 

Informação Hospitalar - SIH, que não retrata a efetiva quantidade de internações ocorridas no período. 

Vários são os fatores que devemos considerar: perda de informação devido ao não preenchimento dos 

formulários oficiais de procedimentos realizados; impossibilidade de registro de procedimentos de 

Alta Complexidade ainda sem habilitação reconhecida pelo Ministério da Saúde (traumatologia, 
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neurologia, UTI); perda de registro de prontuários fora do prazo para processamento (competência 

atual mais três competências anteriores). 

Em comparação ao período anterior, no ano 2020, registramos uma redução de processamento de 

AIH em 21,90%. Isso se justifica motivada pela pandemia, onde foram suspensas todas as cirurgias 

eletivas, refletindo na redução do quantitativo de procedimentos cirúrgicos realizados no período. 

- Destacamos por Capítulo CID 10, as principais causas de internação no ano de 2020: 

Diagnóstico CID10 - Capítulo 2020 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 3.777 

II.  Neoplasias (tumores) 1.105 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 106 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 283 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 98 

VI.  Doenças do sistema nervoso 158 

VII. Doenças do olho e anexos 10 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide 81 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 1.289 

X.   Doenças do aparelho respiratório 2.284 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 1.894 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 549 

XIII. Doenças sistema osteomuscular e tec conjuntivo 205 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1.233 

XV.  Gravidez parto e puerpério 15.084 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 1.311 

XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 78 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 132 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 2.027 

XXI. Contatos com serviços de saúde 183 

XXII. Códigos para propósitos especiais 37 

Total 31.924 
Fonte: MS/Tabnet 

Comentários: 

No período continuamos com a principal causa de internação a Gravidez Parto e Puerpério, com 

47,27%, seguido de Algumas doenças infecciosas e parasitárias com 11,83%, Doenças do aparelho 

respiratório com 7,15%, Lesões enven e alg out conseq causas externas 6,35%, Doenças do aparelho 

digestivo 5,93%, Algumas afec originadas no período perinatal 4,11%, Doenças do aparelho 

circulatório 4,04%, Doenças do aparelho geniturinário 3,86%, Neoplasias (tumores) 3,46%, Doenças 

da pele e do tecido subcutâneo 1,72% e seguidos de outras causas que somadas ficam em 4,28% 

5.2 Internações de Serviços de Alta Complexidade: 

O serviço de Alta Complexidade Cardiovascular pelo SUS, que requer internação, está habilitado no 

estado no Hospital São Camilo e São Luís, que realiza as cirurgias cardíacas e procedimentos 

intervencionistas, na Alta Complexidade em pacientes adultos referenciados pela rede assistencial. 

Abaixo quadro demonstrativo da produção na alta complexidade Cardiovascular no ano de 2020: 

Código Procedimento 2020 
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04.06.01.065-0 Implante de marcapasso de câmara dupla transvenoso 30 

04.06.01.067-6 Implante de marcapasso de câmara única transvenoso 10 

04.06.01.082-0 Plástica valvar e/ou troca valvar múltipla 29 

04.06.01.093-5 Revascularização miocárdica c/ uso de extracorpórea 38 

04.06.01.112-5 Troca de gerador de marcapasso câmara dupla 14 

04.06.01.118-4 Troca de gerador e de eletrodos de marcapasso câma dupl. 2 

04.06.01.120-6 Troca valvar com vascularização miocárdia 1 

04.06.03.001-4 Angioplastia coronariana 21 

04.06.03.002-2 Angioplastia coronariana com implante de dois stents 145 

04.06.03.003-0 Angioplastia coronariana com implante de stents 141 

Total 431 
Fonte: MS/SIH/TabWin 

Quanto a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON, o serviço no estado está 

habilitado junto ao Ministério da Saúde e em funcionamento no Hospital de Clínicas Dr. Alberto 

Lima CNES 2020645. Abaixo quadro demonstrativo da produção hospitalar na alta complexidade 

em oncologia no ano de 2020: 

Código Procedimento Quantidade 

03.04.08.002-0 Internação p/ Quimiot Leucemia Agudas/Crõnica 1 

03.04.08.003-9 Internação p/ Quimiot Leucemia Agudas/Crõnica 12 

04.16.01.001-6 Amputação de pênis em Oncologia 2 

04.16.01.007-5 Nefrectomia Total em Oncologia 1 

04.16.01.011-3 Orquiectomia Unilateral em Oncologia 2 

04.16.01.013-0 Prostatovesiculectomia radical em oncologia 1 

04.16.02.002-0 Linfadenectomia pélvica em oncologia 1 

04.16.02.015-1 Linfadenectomia Radical Cervical Unilateral em Oncologia 2 

04.16.02.017-8 Linfadenectomia Cervi Supraomo-Hioidea Unilateral Onc. 1 

04.16.02.024-0 Linfadenectomia Seletiva Guiada em Oncologia 1 

04.16.03.001-7 Parotidectomia parcial em oncologia 2 

04.16.03.004-1 Ressecção de glândula submandibular em oncologia 3 

04.16.03.008-4 Paratireoidectomia Total em Oncologia 1 

04.16.03.019-0 Pelvilglossomandibuloctomia em oncologia 4 

04.16.03.023-8 Ressecção de tumor de rinofaringe em oncologia 1 

04.16.03.026-2 Laringectomia Total em Oncologia 1 

04.16.03.027-0 Tireoidectomia Total em Oncologia 2 

04.16.03.029-7 Traqueostomia Transtumoral em Oncologia 1 

04.16.03.035-1 Ressecção de lesão maligna de mucosa bucal em oncologia 2 

04.16.04.007-1 Gastrectomia total em oncologia 15 

04.16.04.010-1 Hepatectomia parcial em oncologia 2 

04.16.04.011-0 Pancreatectomia parcial em oncologia 1 

04.16.04.012-8 Duodenopancreatectomia em oncologia 1 

04.16.04.021-7 Gastrectomia parcial em oncologia 2 

04.16.04.023-3 Colecistectomia em oncologia  2 

04.16.04.026-8 Ressecção Alargada de Tu de Part Mol de Par Abdomibnal 1 

04.16.04.027-6 Resseccão Alargada de Tumor de Intestino em Oncologia 2 

04.16.05.002-6 Colectomia parcial (hemicolectomia) em oncologia 1 

04.16.05.003-4 Colectomia Total em Oncologia 2 

04.16.05.007-7 Retossigmoidectomia abdominal em oncologia 6 

04.16.06.006-4 Histerectomia total ampliada em oncologia 12 

04.16.06.011-0 Histerectomia com ou sem anexectomia em oncologia 2 

04.16.06.012-9 Laparotomia p/ avaliação de tumor de ovário em oncologia 21 

04.16.08.001-4 Excisão e Enxerto de pele em oncologia 2 

04.16.08.008-1 Reconstrução com retalho miocutaneo em oncologia 11 
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04.16.08.009-0 Reconstrução por microcirurgia em Oncologia 1 

04.16.09.013-3 Resseccao de Tumor de Partes Moles em Oncologia 11 

04.16.11.001-0 Lobectomia Pulmonar em Oncologia 2 

04.16.12.002-4 Mastectomia radical c/ linfadectomia axilar em oncologia 13 

04.16.12.003-2 Mastectomia simples em oncologia 3 

04.16.12.005-9 Secmentectomia/quadrantectomioa de mama em oncologia 16 

Total 170 
Fonte: MS/SIH/TabWin 

5.3 Produção Ambulatorial por Unidade Assistencial sob Gestão estadual: 

CNES/Unidade Quantidade 

2019639 Laboratório Central de Saúde Pública LACEN 3.677 

2019647 Hospital da Criança e do Adolescente - HCA 68.764 

2019655 Centro de Reabilitação do Amapá 29.676 

2019663 Unid. Mista de Saúde de Ferreira Gomes 38.390 

2019671 Unid. Mista de Saúde de Tartarugalzinho 35.142 

2019701 Unid. Mista de Saúde de Amapá 16.959 

2019728 Unid. Mista de Saúde de Calçoene 27.898 

2020068 Hospital da Mulher - HMML 52.673 

2020076 Hospital Estadual de Laranjal do Jari - HELAJ 215.512 

2020149 Unid. Mista de Saúde de Vitoria do Jari 22.366 

2020165 Unid. Mista de Saúde de Mazagão 52.271 

2020459 Centro de Especialidade Odontológica CEO 1 10.596 

2020645 Hospital de Clinicas Dr. Alberto Lima - HCAL 438.141 

2020653 Hospital de Emergência - HE 429.509 

2020890 Hospital São Camilo e São Luís 5.340 

2020904 HEMOAP 135.957 

2021064 Hospital Estadual de Santana - HES 949.232 

2021072 Corpo de Bombeiro Militar do Amapá 1.975 

2021218 Unid. Mista de Saúde de Pedra Branca Amapari 133.732 

2021382 Unid. Mista de Saúde de Serra do Navio 16.126 

2021463 Hospital Estadual de Oiapoque - HEOPQ 70.178 

2021765 AP Hospital de Vila Amazonas 845 

2021994 CEPAC Centro Diag Anat Patol Citopatologia 241 

2022192 Centro de Referência de Doenças Tropicais 155.891 

3004368 Unid. Autorizadora de Trat. Fora Domicilio PTFD 10.906 

3041859 Centro de Atenção Psicossocial Espaço Acolher 950 

3297284 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 1.804 

3425002 CERPIS Centro de Ref. em Praticas Integrativas 36.478 

3787907 SARAH Macapá 19.030 

6561691 Coordenadoria de Vigilância em Saúde -  CVS 26.919 

6685609 CEREST Micro Regional Santana 21 

6709001 Centro de Especialidade Odontológica CEO 2 7.218 

6817866 Fraternidade dos Frades Capuchinhos do Amapá 112.750 

6911927 Coordenadoria de Assistência Farmacêutica 385.976 

6931693 Central de Regulação Medica das Urge. - SAMU  71.087 

6942040 USA 201 SAMU 192 1.328 

6942067 USA 202 SAMU 192 2.232 

7150318 Central de Regulação dos Serviços de Saúde 144 

7709196 UPA Tipo I  Zona Norte 75.943 

7772068 Med Diagnósticos 871 

9140344 NEUROCOR 14.665 

9550291 UPA Tipo I  Zona Sul 267.176 

9619488 UPA Tipo I Laranjal do Jari 92.736 
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9866310 Hospital do Amor Macapá 8.154 

Total 4.047.479 
Fonte: MS/SIA/TabWin 

Comentários: 

O quantitativo de atendimentos ambulatoriais de 2020 ficou 8,82% abaixo dos atendimentos 

efetuados em 2019,  isso se deve ao reflexo da pandemia, pois a maioria desse atendimento é eletivo. 

5.4 Alta Complexidade Ambulatorial 

Considerando as Habilitações do estado, em Unidade de Assistência de Alta Complexidade 

Cardiovascular e Unidade de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON, para efeito de 

atendimentos ambulatorial, inclui-se a essas as habilitações em Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade em Nefrologia com Hemodiálise e em Unidade de Assistência de Alta Complexidade 

em Nefrologia com Diálise Peritoneal. 

Abaixo produção ambulatorial no período conforme habilitação: 

- Unidade de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular – Hospital São Camilo e São Luís, 

no quadrimestre: 

Código Procedimento Quantidade 

02.11.02.001-0 Cateterismo Cardíaco 877 
Fonte: MS/SIA/TabWin 

- Outros procedimentos de Alta Complexidade Ambulatorial executados pelo prestador Hospital São 

Camilo sem o condicionamento da habilitação. 

Código Procedimento Quantidade 

02.04.06.002-8 Densitometria Óssea 16 

02.10.01.007-0 Arteriografia de membro 28 

 

- Unidade de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON – Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima: 

Código Procedimento Quantidade 

03.04.02.002-8 Quimio do Adenocarcinoma de Colon Avançado 2º linha 18 

03.04.02.004-4 Quimioterapia do adenocarcinoma de estômago avançado 106 

03.04.02.005-2 Quimioterapia do adenocarcinoma do pâncreas avançado 4 

03.04.02.007-9 Hormoniot do adenocarcino de próstata avançado - 1ª linha 691 

03.04.02.009-5 Quimioterapia do carcinoma de reto avançado -1ª linha 10 

03.04.02.010-9 Quimioterapia do carcinoma de reto avançado - 2ª linha 30 

03.04.02.011-7 Quimioterapia do apudoma/tumor neuroendócrino avançado 17 

03.04.02.016-8 Quimioterapia do carcinoma de rim avançado 11 

03.04.02.017-6 Quimio do carcinoma epidermóide / adenocarci de esôfago  6 

03.04.02.018-4 Quimio do carcino epidermóide / adenocar do colo ou do corpo uterino avançado 3 

03.04.02.020-6 Quimioterapia do carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço avançado 9 

03.04.02.021-4 Quimioterapia do carcinoma pulmonar de células não pequenas avançado 31 

03.04.02.023-0 Quimioterapia do melanoma maligno avançado 11 

03.04.02.024-9 Quimio de metástase de adenocarcinoma de origem desconhecida 8 

03.04.02.028-1 Quimio de neoplasia malig epitelial de ovário ou de tuba uter avançada - 2ª linha 41 

03.04.02.029-0 Quimioterapia de sarcoma de partes moles avançado 35 
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03.04.02.030-3 Quimioterapia de Sarcoma Ósseo Avançado 2 

03.04.02.032-0 Quimiote de tumor do sistema nervoso central avançado 5 

04.04.02.037-0 Quimioterapia de carcinoma de pênis avançado 6 

03.04.02.038-9 Quimio de carcinoma do fígado ou do trato biliar avançado 18 

03.04.03.003-1 Quimioterapia de doença mieloproliferativa rara - 1ª linha 13 

03.04.03.004-0 Quimioterapia de doença mieloproliferativa rara - 2ª linha. 12 

03.04.03.005-8 Quimioterapia de leucemia linfocitica crônica 9 

03.04.03.007-4 Quimioterapia de leucemia mieloide crônica qualquer fase - controle sanguíneo 113 

03.04.03.016-3 Quimioterapia de linfoma não Hodgkin de baixo grau de malignidade (1ª linha) 30 

03.04.03.018-0 Quimiot de neoplasia de células plasmáticas - 1ª linha. 35 

03.04.03.019-8 Quimiot de neoplasia de células plasmáticas - 2ª linha. 46 

03.0404.004-5 Quimioterapia do carcinoma epidermóide / adenocarcinoma do colo uterino 37 

03.04.04.006-1 Quimio do carci epider de Seio paranas/ Laringe / hipofaringe/ orofaringe /cavida 20 

03.04.04.007-0 Quimioterapia do carcinoma de bexiga 2 

03.04.04.015-0 Quimioterapia de osteossarcoma 12 

03.04.05.002-4 Quimioterapia de adenocarcinoma de cólon 46 

03.04.05.006-7 Quimioterapia do carcinoma de mama em Estádio III 450 

03.04.06.004-6 Quimioterapia da doença de Hodgkin - 3ª linha 3 

03.04.06.009-7 Quimio de leucemia aguda/ mielodisp/ linfoma linfoblá/ linfo de burkitt 3ª linha 17 

03.04.06.021-6 Quimioterapia de tumor germinativo de testículo - 2ª linha 5 

03.04.06.022-4 Quimioterapia de linfoma difuso de grandes células 7 

03.04.07.001-7 Quimiot de câncer na infância e adolescência - 1ª linha 3 

03.04.07.004-1 Quimioterapia de Câncer na Infância e Adolescência - 3¬ Linha 2 

Total 1.924 
Fonte: MS/SIA/TabWin 

- Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia com Hemodiálise e em Unidade de 

Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia com Diálise Peritoneal – Hospital de Clínicas Dr. 

Alberto Lima: 

Código Procedimento Quantidade 

03.05.01.022-0 Valor de Sessão de hemodiál em paciente com suspeita ou confir de Covid - 19 118 

03.05.01.009-3 Hemodiálise (máximo 1 sessão por semana - excepcionalidade) 982 

03.05.01.010-7 Hemodiálise (máximo 3 sessões por semana) 40.903 

03.05.01.011-5 Hemodiá em pacie com sorolo posit para HIV e/ou Hepat B e/ou Hepat C 277 

03.05.01.012-3 Hemodiá em Pacie com Sorologia Positi Para Hiv E/Ou Hepat B e/ou Hepat C  4 

04.18.01.003-0 Confecção de fistula artério venosa para hemodiálise 24 

04.18.01.004-8 Implante de cateter de longa permanência para hemodiálise 15 

04.18.01.006-4 Implante de cateter duplo Lumen p/Hemodiálise 72 

Total 42.395 
Fonte: MS/SIA/TabWin 

5.5 Medicamentos de Alta Complexidade pertencente ao Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica, dispensação mediante APAC: 

Procedimento Quantidade 

0604010036 Mesalazina 800 Mg - Por Comprimidoá 7.950 

0604020023 Deferasirox 250 Mg (Por Comprimido)Á 217 

0604020031 Deferasirox 500 Mg (Por Comprimido)Á 1.570 

0604030037 Cabergolina 0,5 Mg (Por Comprimido) 888 

0604030045 Pramipexol 0,125 Mg (Por Comprimido) 270 

0604030053 Pramipexol 0,25 Mg (Por Comprimido) 6.410 

0604030061 Pramipexol 1 Mg (Por Comprimido) 21.140 

0604040059  Formoterol 12 Mcg + Budesonida 400 Mcg Po Inalante (Por Frasco De 60 Doses) 178 

0604040067 Formoterol 6 Mcg + Budesonida 200 Mcg Po Inalante (Por Frasco De 60 Doses) 68 
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0604100019 Desmopressina 0,1 Mg/Ml Aplicacao Nasal (Por Frasco De 2,5 Ml 65 

0604110014 Gosserrelina 3,60 Mg Injetavel (Por Seringa Preenchida) 10 

0604110022 Gosserrelina 10,80 Mg Injetavel (Por Seringa Preenchida) 7 

0604110049 Leuprorrelina 11,25 Mg Injetavel (Por Frasco-Ampola) 97 

0604110065 Triptorrelina 11,25 Mg Injetavel (Por Frasco-Ampola) 46 

0604120010 Ciproterona 50 Mg (Por Comprimido) 40 

0604130015 Donepezila 5 Mg (Por Comprimido) 1.860 

0604130023 Donepezila 10 Mg (Por Comprimido) 5100 

0604130040 Galantamina 16 Mg (Por Capsula De Liberaãão Prolongada) 174 

0604130066 Rivastigmina 1,5 Mg (Por Capsula) 510 

0604130082 Rivastigmina 3 Mg (Por Capsula) 1.650 

0604130120 Rivastigmina 9 Mg Adesivo Transdérmico 360 

0604130139 Rivastigmina 18 Mg Adesivo Transdérmico 1.590 

0604230010 Olanzapina 5 Mg (Por Comprimido) 8.220 

0604230028 Olanzapina 10 Mg (Por Comprimido) 54.970 

0604230036 Quetiapina 25 Mg (Por Comprimido) 2.520 

0604230044 Quetiapina 100 Mg (Por Comprimido) 5.320 

0604230052 Quetiapina 200 Mg (Por Comprimido) 1.830 

0604230087 Clozapina 100 Mg (Por Comprimido) 6.450 

0604240031 Imiglucerase 400 U Injetável (Por Frasco-Ampola) 820 

0604240074 Idursulfase Alfa 2 Mg/Ml Soluãão Injetável (Frasco De 3 Ml) 102 

0604260016 Sacarato De Hidroxido Ferrico 100 Mg Injetavel (Por Frasco De 5 Ml) 1.764 

0604310056 Imunoglobulina Humana 5,0 G Injetavel (Por Frasco) 970 

0604320019 Everolimo 0,5 Mg (Por Comprimido)Á 540 

0604320035 Everolimo 1 Mg (Por Comprimido)Á 840 

0604320043 Leflunomida 20 Mg (Por Comprimido) 18.212 

0604320051 Micofenolato De Mofetila 500 Mg (Por Comprimido) 720 

0604320060 Micofenolato De Sodio 180 Mg (Por Comprimido) 4.440 

0604320078 Micofenolato De Sodio 360 Mg (Por Comprimido) 31.040 

0604320086 Sirolimo 1 Mg (Por Dragea) 360 

0604320094 Sirolimo 2 Mg (Por Dragea) 360 

0604320116 Natalizumabe 300mg (Por Frasco-Ampola) 8 

0604320159 Citrato De Tofacitinibe 5 Mg (Por Comprimido) 18.240 

0604340044 Ciclosporina 100 Mg (Por Capsula) 3.390 

0604340060 Tacrolimo 1 Mg (Por Capsula) 51.725 

0604340079  Tacrolimo 5 Mg (Por Capsula) 1.000 

0604350015 Sildenafila 20 Mg (Por Comprimido) 900 

0604380011 Adalimumabe 40 Mg Injetavel (Por Seringa Preenchida) 1.732 

0604380020 Etanercepte 25 Mg Injetavel (Por Frasco-Ampola) 76 

0604380038 Etanercepte 50 Mg Injetavel (Por Frasco-Ampola Ou Seringa Preenchida) 1.640 

0604380046  Infliximabe 10 Mg/Ml Injetavel (Por Frasco-Ampola Com 10 Ml) 33 

0604380054 Infliximabe 10 Mg/Ml Injetavel (Por Frasco-Ampola Com 10 Ml) 115 

0604380062 Adalimumabe 40 Mg Injetável (Por Seringa Preenchida) 118 

0604380070 Certolizumabe Pegol 200 Mg/Ml Injetável (Por Seringa Preenchida) 280 

0604380089 Golimumabe 50 Mg Injetável (Por Seringa Preenchida 46 

0604390092 Betainterferona 1a6.000.000 Ui (30 Mcg) Inje(por frasco-ampola, seringa pree ou Canet 88 

0604390106 Betainterferona 1a 12.000.000 Ui (44 Mcg) Injetavel (Por Seringa Preenchida) 144 

0604400012 Sevelamer 800 Mg (Por Comprimido) 46.020 

0604430019 Raloxifeno 60 Mg (Por Comprimido) 240 

0604450010 Ribavirina 250 Mg (Por Capsula) 810 

0604460023 Entecavir 0,5 Mg (Por Comprimido) 4.680 

0604460058 Tenofovir 300 Mg (Por Comprimido) 13.260 

0604470045 Alfaepoetina 4.000 Ui Injetavel (Por Frasco-Ampola) 10.089 

0604480016 Hidroxiureia 500 Mg (Por Capsula) 22.376 

0604500041 Lamotrigina 50 Mg (Por Comprimido) 540 

0604500076 Topiramato 50 Mg (Por Comprimido) 150 

0604500084 Topiramato 100 Mg (Por Comprimido) 60 
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0604530013 Azatioprina 50 Mg (Por Comprimido) 23.810 

0604530021 Metotrexato 2,5 Mg (Por Comprimido) 972 

0604540019 Riluzol 50 Mg (Por Comprimido) 3.248 

0604540043 Teriflunomida 14 Mg (Por Comprimido) 270 

0604550014 Toxina Botulinica Tipo A 100 U Injetavel (Por Frasco-Ampola) 21 

0604560010 Penicilamina 250 Mg (Por Capsula) 1.086 

0604610017 Somatropina 4 Ui Injetável (Por Frasco-Ampola) 3.438 

0604610025 Somatropina 12 Ui Injetavel (Por Frasco-Ampola) 556 

0604650035 Travoprosta 0,04 Mg/Ml Soluãão Oftálmica (Por Frasco De 2,5 Ml) 16 

0604680023 Rituximabe 500 Mg Injetável (Por Frasco-Ampola De 50 Ml) 48 

0604690010 Tocilizumabe 20 Mg/Ml Injetavel (Por Frasco-Ampola De 4 Ml) 3.372 

0604690029 Secuquinumabe 150 Mg/Ml Soluãão Injetável (Por Seringa Preenchida) 285 

0604740018 Timolol 5,0 Mg/Ml Soluãão Oftálmica (Por Frasco De 5 Ml) 13 

0604760051 Ledipasvir 90 Mg / Sofosbuvir 400 Mg (Por Comprimido) 2.072 

0604760086 Sofosbuvir 400mg + Velpatasvir 100 Mg (Por Comprimido) 588 

0604770014 Cinacalcete 30 Mg (Por Comprimido) 2.940 

0604770022 Cinacalcete 60 Mg (Por Comprimido) 180 

0604790015 Nusinersena 2,4mg/Ml Soluãão Injetável (Por Frasco Ampola De 5 Ml) 8 

Total 410.361 

 

6 Instrumentos contratuais em vigor no período 

6.1 Relação dos contratos executados em 2020 

Nº  Contratada Objeto Vigência 
Valor Inicial 

(R$) 

Valor 

Atualizado 

ao Término 

do Exercício 

(R$) 

01/2014 

Airton 

Pereira da 

Silva 

Serviços de hospedagem e alimentação destinados 
a pacientes e seus respectivos acompanhantes com 
indicação médica de tratamento fora do domicílio 

a Centros Especializados, na cidade de Belém/PA, 
com capacidade para atender 100 pessoas 

02/03/2019 

a 

01/03/2020 

1.395.720,00 1.674.864,00 

02/2015 
A. C. 

Cambraia 
Exames diagnóstico por anatomia patológica e 
cito patológico destinados aos usuários do SUS 

01/05/2019 

a 

30/04/2020 

1.567.632,00 1.567.632,00 

06/2015 
Medicina 

Diagnóstica 

Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas 
sediadas no Estado do Amapá município de 

Macapá, para a prestação dos serviços diversos de 

exames especializados com ou sem procedimentos 
para apoio diagnósticos nas diversas 

especialidades médicas, disponíveis aos usuários 
do Sistema Único de Saúde –SUS no Estado do 
Amapá, conforme organização, nomenclatura e 
valores previstos na tabela de procedimentos, 
medicamentos, órteses e próteses e materiais 

especiais (OPM). 

05/11/2020 

a 

04/11/2021 

1.095.122,78 1.095.122,78 

08/2015 
Equinócio 
Hospitalar 

Ltda. -EPP 

Fornecimento de nutrição parenteral aos pacientes 
internados nas unidades de alta complexidade que 
integram a rede de Assistência à Saúde da SESA 

13/07/2020 
a 

12/07/2021 

7.476.020,40 7.476.020,40 

03/2016 

Joelson 

Pimentel dos 

Santos ME 

Produção e distribuição de Alimentação Coletiva, 

destinada à pacientes internados, acompanhantes 
legalmente instituídos e 

trabalhadores plantonistas da Unidade Hospitalar 
da rede SUS, Hospital de Oiapoque. 

20/08/2020 

a 

19/08/2021 

2.232.652,80 2.232.652,80 

08/2016 
Ortoimper -

S.G.P. 

Aquisição por sistema de consignação de Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais (OPME), 

padronizadas pela Tabela SUS para realização de 

01/11/2020 

a 

31/10/2021 

2.889.854,60 2.889.854,60 
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Soares & 
Ltda 

cirurgias ortopédicas, buco maxilo facial e 
neurologia no Hospital de Emergência -HE e 

Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima -HCAL. 

09/2016 

Taxi Aéreo 

Hercules 

LTDA 

Transporte de paciente em urgência e emergência 
em aeronave ambulância-tipo-E- Asas Fixas-

bimotor turboélice pressurizada, para remoções 
intermunicipais e interestaduais da rede hospitalar 

da Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, nos 
prazos e condições a seguir ajustadas, decorrentes 

do Pregão Eletrônico n° 019/2016. 

27/11/2020 

a 

26/11/2021 

9.180.000,00 9.180.000,00 

01/2017 

Instituto 

Brasileiro de 

Gestão 

Hospitalar – 

IBGH, OSS 

Gestão Operacionalização e a Execução dos 
serviços de saúde na Unidade de pronto 

Atendimento Porte I, Zona Sul de Macapá, 
localizado na Avenida Ivaldo Veras, Bairro 

Jardim Marco Zero 

22/07/2020 

a 

21/07/2021 

7.054.392,75 7.054.392,75 

03/2017 COOVAP 

Serviço de transporte terrestre, para transporte de 
servidores, materiais e pacientes em tratamento 
ininterruptos, com disponibilização de veículos 

com combustível e cessão de motoristas. 

17/04/2020 

a 

16/04/2021 

3.837.620,50 3.837.620,50 

07/2017 
KTEC Ltda. 

–ME 

Serviços de reprografia, com locação de máquinas 
copiadoras multifuncional e encadernação de 
documentos, conforme disposto no Anexo I, 

incluindo transporte dos equipamentos, instalação, 
treinamentos, (suporte técnico), materiais de 
consumo (fornecimento de suprimentos), não 

incluso papel, equipamentos e sua manutenção 
com as peças necessárias, para atender a 

necessidade da Secretaria de Estado da Saúde 
(sede); Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima e 
seus anexos; Hospital de Emergência; Hospital 

Mãe Luzia; Hospital de Santana; Regional; 
SAMU; TFD; CREAP; CEO; CEREST 

Macapá/Santana; CNCDO; CRDT; CRTN; UPAs 
(Zona Norte e Sul); HMZN, CAPS, CEO e os 

setores vinculados a Secretaria de Saúde. 

02/07/2020 

a 

01/07/2021 

316.800,00 300.690,00 

11/2017 

Ética 

Turismo 

Viagens 
Receptivos 

Ltda. –ME 

Agenciamento de viagens, compreendendo os 
serviços de emissão, remarcação e cancelamento 
de passagem aérea, fluvial e terrestre nacional em 

tarifa econômica, normal e promocional, visando 
garantir a logística para viagem dos pacientes e 

acompanhantes, doadores e acompanhantes 
beneficiários do Programa de Tratamento Fora de 

Domicílio (PTFD), atendendo as demandas da 
Secretaria de Saúde do Amapá -SESA. 

04/10/2020 

a 

03/10/2021 

19.401.508,88 19.401.508,88 

12/2017 

Equinócio 

Hospitalar 

Ltda. – EPP 

Terapia Renal Substitutiva (TRS) na Clínica de 
Nefrologia do Hospital de Clínicas Alberto Lima 

(HCAL), na Clínica de Nefrologia do Hospital 
Estadual de Santana (HES) e nas Unidade de 

Saúde contempladas com Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI). 

03/10/2020 

a 

02/10/2021 

32.639.999,96 32.639.999,96 

13/2017 

Equinócio 

Hospitalar 

Ltda. – EPP 

Nutrição enteral em sistema fechado, 
suplementos, simbióticos, probióticos, 

prebióticos, objetivando o atendimento a pacientes 

internados, demanda ambulatorial e Programa 
Estadual de Assistência Alimentar da Rede SUS 

da Secretaria de Saúde do Estado do Amapá. 

02/12/2020 

a 

01/12/2021 

10.170.244,32 10.170.244,32 

15/2017 

J.M. 

Viagens e 

Turismo 

Agenciamento de viagens, compreendendo 

emissão, reserva, marcação/remarcação e 

cancelamento de bilhetes de passagens aéreas 

nacionais e internacionais, para atender as 

necessidades da Secretaria de Estado da 

Saúde - SESA e  da Coordenadoria de 
Vigilância Sanitária - CVS/SESA. 

08/12/2020 

a 

07/12/2021 
498.730,40 473.730,48 
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02/2018 
M.L.T. 

Costa EPP 

Serviços funerários, objetivando o atendimento da 
demanda de pacientes em tratamento fora de 

domicílio, com translado aéreo do corpo, quando 
houver o óbito do paciente ou seu acompanhante, 

por ocasião do deslocamento a outro centro 
especializado em tratamento por meio do PTFD-

AP.  

07/04/2020 

a 
06/04/2021 

6.566.880,00 335.567,57 

04/2018 

Joelson 

Pimentel dos 

Santos ME 

Produção e distribuição de alimentação coletiva 
(tipo porcionado padrão e especial, transportada), 
destinada á pacientes internados, acompanhantes 

legalmente instituídos e trabalhadores das 
Unidades Hospitalares da rede SUS. 

02/09/2020 

a 

01/09/2021 

23.421.075,96 23.421.075,96 

06/2018 

N & S 

Alimentos 

LTDA 

Produção e distribuição de alimentação coletiva 
(tipo porcionados padrão e especial, transportada), 
destinada à pacientes, acompanhantes legalmente 

instituídos e trabalhadores plantonistas da 
Unidades Hospitalares da rede SUS.  

02/09/2020 

a 

01/09/2021 

20.672.062,44 20.672.062,44 

08/2018 

Tratalix 

Serviços 

Ambientais 

do Brasil 

Ltda. –EPP   

Sistema de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos de serviços de saúde 

(RSS) com fornecimento de contêineres que serão 
utilizados nos armazenamentos 

(condicionamento) externos dos R00esíduos do 
Serviço de Saúde (RSS) nos estabelecimentos 

assistenciais de saúde sobre responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Saúde (SESA) nos 

diversos municípios do Estado do Amapá onde a 
SESA possui unidade geradoras de resíduos de 

serviços de saúde.  

14/11/2020 

a 

13/11/2021 

5.913.840,84 7.392.301,05 

09/2018 

Síntese 

Comercial 

Hospitalar 

Ltda. 

Aquisição por sistema de consignação de órteses, 
próteses e materiais especiais (OPME) 

padronizadas pela tabela SUS, para realização de 
cirurgias neurológicas (realizadas no Hospital de 

Clínicas Dr. Alberto Lima -HCAL) e buco maxilo 
faciais (realizadas no Hospital de Emergência -

HE)  

26/12/2020 

a 

25/11/2021 

2.035.260,00 2.035.260,00 

01/2019 

Pneu Mais 

Importado e 

Exportado 

Ltda. -Me 

Manutenção preventiva e corretiva de veículos 
tipo ambulâncias, com fornecimento de peças e 
acessórios originais ou genuínas, abrangendo 

mecânica geral, arrefecimento, refrigeração, 
revisão elétrica e eletrônica, tapeçaria, funilaria, 
pintura, alinhamento, balanceamento em geral, 
cambagem, CASTER, acessórios, confecção e 

codificação de chaves, borracharia, lavagem geral, 
lavagem simples e lubrificação em veículos 
oficiais à diesel das marcas FIAT/Ducato, 

pertencentes à frota do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência - SAMU 192   

05/01/2020 

a 

04/01/2021 

419.889,40 419.889,40 

02/2019 

White 

Martins 

Gases Ind. 
do NE Ltda. 

Fornecimento ininterrupto de gases medicinais 
liquefeitos e não liquefeitos incluindo 

disponibilidade dos respectivos sistemas de 
abastecimento e armazenamento com manutenção 

preventiva e corretiva desses sistemas.  

01/06/2020 

a 

01/06/2021 

11.062.056,00 12.215.717,82 

04/2019 

New Line 

Sistemas De 

Segurança 

Ltda. 

Prestação de serviços de vigilância eletrônica, 

integrada por sistemas de alarmes e circuito 
fechado de TV (CFTV), abrangendo: instalação, 

desinstalação e remanejamento, locação com 
cobertura de seguro patrimonial, manutenção e 

operação de sistemas e equipamentos, visando o 
monitoramento remoto dos órgãos e entidades da 

Administração Pública do Estado do Amapá, 
incluindo suas unidades vinculadas, localizados 

nos municípios de Macapá e Santana.  

08/10/2020 

a 

07/10/2021 

3.122.000,00 3.122.000,00 

06/2019 
Central de 

Laudos e 

Prestação de serviços de locação de tomógrafos, 
equipamentos de sistema de digitalização de 

imagem (CR) e arco cirúrgico (intensificador de 

27/12/2020 

a 

26/12/2021 

3.379.800,00 3.379.800,00 
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Serviços 
Ltda. 

imagem), de acordo com as especificações, 
quantitativos e condições apresentadas neste 

contrato e no termo de referência e seus anexos.  

01/2020 

Biomédica 

Belém 
Distrib de 

Prod Biomé 

Ltda. 

Fornecimento   de   insumos   e   Reagentes   para 
Realização    de    Exames    Laboratoriais    com 
Cessão  de  Equipamentos,  visando  atender  as 
necessidades das unidades de saúde pública que 

integram a  estrutura  da  SESA, especificamente, 
o HCAL  

03/03/2020 
a 

02/03/2021 

3.490.262,28 3.490.262,28 

02/2020 

Biomédica 

Belém 

Distrib de 

Prod 
Bioméd 

Ltda. 

Fornecimento de   insumos   e   Reagentes   para 
Realização    de    Exames    Laboratoriais    com 
Cessão  de  Equipamentos,  visando  atender  as 

necessidades das unidades de saúde pública que 
integram a  estrutura  da  SESA, especificamente, 

o HE 

03/03/2020 

a 

02/03/2021 

1.378.465,92 1.378.465,92 

03/2020 

Biomédica 

Belém 

Distrib de 

Prod 

Bioméd 

Ltda 

Fornecimento   de   insumos   e   Reagentes   para 
Realização    de    Exames    Laboratoriais    com 
Cessão  de  Equipamentos,  visando  atender  as 
necessidades das unidades de saúde pública que 

integram a  estrutura  da  SESA, especificamente, 
o HES 

03/03/2020 

a 

02/03/2021 

1.309.070,28 1.309.070,28 

04/2020 

O S Serviços 

de 

Vigilância 

Eireli 

Contratação    de    empresa    especializada    na 
prestação de serviços continuados de vigilância  
patrimonial  armada  e desarmada,    noturna    e    

diurna, com carga horária de 12x36 

31/03/2020 

a 

31/03/2021 

1.818.720,00 1.818.720,00 

05/2020 

VIGEX 

Vigilância e 

Segurança 
Privada 

Contratação    de    empresa    especializada    na 
prestação de serviços continuados de vigilância  

patrimonial  armada  e desarmada,    noturna    e    
diurna, com carga horária de 12x36 

31/03/2020 

a 
31/03/2021 

2.292.042,48 2.292.042,48 

06/2020 

Sociedade 

Beneficente 

São Camilo 

e São Luiz 

Contratação para prestação de serviço 

especializado de  forma  complementar à  rede  de 
atenção  à  saúde  do  SUS  no  Estado  do  

Amapá, nas  Clínicas  Cirúrgica,  Neonatal,  
Pediátrica  e Obstétrica, Disponibilizando Leitos 
complementares   nas   unidades   de   tratamento 
intensivo  adulto  e  neonatal,  unicamente  para 

atendimento   das   especializadas   descritas   nos 
documentos,  incluídos  as  terapias  Nutricionais, 

realizar   os   serviços   de   apoio   diagnóstico   e 
terapêutico   de   média   e   alta   complexidade 

hospitalar  em  Cardiologia  adulto  e  cardiologia 
intervencionista  e  ambulatorial  (cateterismo  e 

arteriografias).  

26/03/2020 

a 

26/03/2021 

18.028.659,05 18.028.659,05 

18/2020 

Instituto de 

Neurologia e 

Cardiologia 

do Amapá 

Ltda. 

Prestação   de   serviços   diversos   de   exames 
especializados  com  ou  sem  procedimento  para 
apoio  ao  diagnóstico  as  especialidades  médicas 

disponíveis  aos  usuários  do  sistema  único  de 
saúde (SUS), de forma complementar ao serviço 
ofertado  no  Hospitais  do  Estado  do  Amapá, 

conforme especificações e condições 
estabelecidas   na   tabela   de   procedimento   da 
SESA  disposto  no  anexo  I,  II  e  III  do  edital  

de credenciamento nº 001/2015  

28/07/2020 

a 

27/07/2021 

8.847.187,20 8.847.187,20 

21/2020 

Metropolitan 

Group Ltda. 
(Hospital 

Vila 

Amazonas) 

O    objeto    do    presente    instrumento    é    o 
credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas 

para  prestação  de  serviços  diversos  de  exames 
especializados  com  ou  sem  procedimento  para 
apoio  ao  diagnóstico  as  especialidades  médicas 
disponíveis  aos  usuários  do  sistema  único  de 

saúde (SUS) 

01/09/2020 
a 

31/08/2021 

6.216.146,40 6.216.146,40 

22/2020 
NP 

Capacitação 

Contratação    de    empresa    especializada    na 

prestação de  serviços  de  consultoria  de  preços 
praticados   pela   Administração   Pública,   em 

26/10/2020 

a 

25/10/2021 

8.975,00 8.975,00 
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ambiente  virtual,  por  meio  da  assinatura  anual 
de   02   (duas)   senhas   do   sistema   (Banco   de 
Preços),  que  utiliza,  em  sua  base  de  dados,  os 

resultados de licitações adjudicadas e 
homologadas  pela  Administração  pública  dos 
entes   federativos,   no   sentido   de   facilitar   a 

pesquisa  de  mercado e  estimativa  de  cursos das 
contratações    a    serem    realizadas    por    esta 

Secretaria do Estado de Saúde do Amapá. 

24/2020 

Jozimar 

Lopes dos 

Santos 

Locação    De    Imóvel    localizado    na    Av. 
Anhanguera,  nº  265,  Bairro  Beirol,  Município  

de Macapá/AP, que abrange 1 (um) prédio 
comercial 

25/11/2020 

a 

25/11/2021 

1.968.000,00 1.968.000,00 

25/2020 

Jozimar 

Lopes dos 

Santos 

O Presente Contrato tem por objeto a Locação de 
Imóvel  localizado  na  Av.  Anhanguera,  nº  341, 

Bairro Beirol, Município de Macapá/AP, que 
abrange 2 (dois) galpões.  

25/11/2020 

a 

25/11/2021 

528.000,00 528.000,00 

6.2 Contratos para Enfrentamento da Covid – 19, firmados em 2020 

Nº Contratada Objeto Vigência 
Valor 

Inicial 

(R$) 

Valor 

Atualizado 

ao Término 

do 

Exercício 

(R$) 

06/2020 
UNINEFRO 

Amapá Ltda. 

Contratação emergencial de empresa 
especializada  para  a  realização  de  serviços  de 

dialise    e    nefrologia    aos    pacientes    renais 
crônicos atendidos pelo Hospital de Clinicas Dr. 
Alberto  Lima,  pacientes  estes  relacionados  ao 
enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública 

– COVID-19. 

11/05/2020 

a 

10/08/2020 

2.295.360,00 2.295.360,00 

07/2020 

White 

Martins 

Gases 

Medicinais 

Aquisição   emergencial   de   recarga   de   Gases 
Medicinais  A  Granel  e  Fornecimento  de  

Gases Liquefeitos    e    Comprimidos,    

incluindo    os Sistemas  de  Abastecimento  e 
Armazenamento, conforme  condições,  

quantidades  e  exigências estabelecidas neste  
instrumento, para  atender as necessidades  do  

atual  Centro  de  Atendimento Clínicas ao 
Covid-19.  

08/05/2020 

a 

04/11/2020 

721.242,00 721.242,00 

07/2020 

Alfha 

Comércio e 

Serviços 

Ltda. 

Contratação emergencial de empresa 

especializada    para    a    prestação    de    
serviço contínuo  de  limpeza,  conservação,  

higienização e  desinfecção,  visando  à  obtenção  
de  adequada condição    de    salubridade    e    

higiene    nas dependências hospitalares, com a 
disponibilização  de  mão  de  obra  qualificada, 
produtos saneantes domissanitários, materiais de 

limpeza, maquinas e equipamentosR$ R$ 

609.899,94 

04/06/2020 

a 

04/12/2020 

609.899,94 609.899,94 

08/2020 

White 

Martins 

Gases 

Medicinais 

Contratação   direta   emergencial   de   empresa 
especializada na instalação de tanques 

criogênicos  fixos,  com  o  fornecimento  de  dos 
tanques  na  forma  de  comodato,  incluindo  os 
sistemas  de  abastecimento  e  armazenamento, 
com  manutenção  preventiva  e  corretiva,  para 

serem instalados no Centro De Atendimento 

Clínico Covid-19 Zona Norte.  

08/05/2020 

a 

08/10/2020 

299.105,00 299.105,00 

09/2020 

White 

Martins 

Gases 

Industriais 

Serviço  de  instalação  emergencial  de rede  de 
distribuição     de     tubulação     linear     com 

disponibilização  em  comodato  dos  tanques  e 
fornecimento ininterrupto de gases medicinais,  

08/05/2020 

a 

08/10/2020 

3.847.694,00 3.847.694,00 
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Do Nordeste 
Ltda. 

conforme  condições,  quantidades  e exigências    
estabelecidas    no    contrato    para atender     as     
necessidades     do     Centro     de Atendimento 

COVID 19 no Hospital Universitário 

10/2020 

Alfha 

Comércio E 

Serviços 

Ltda. 

O    objeto    do    presente    instrumento    é    a 
contratação emergencial de empresa 

especializada   para   a   prestação   de   serviços 

contínuos de Carregador; Maqueiro e 
Recepcionista, com a  disponibilização de  mão-
de-obra qualificada para atender às necessidades 
da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde do  Amapá –

SESA, na  unidade Hospital Universitário/HU,  
em  razão  da  ativação emergencial da referida 
unidade para internação clínica  e  de  suporte  
avançado  de  vida  para assistir os pacientes 

vitimados pelo COVID-19, conforme 

especificações e condições estabelecidas no 
Projeto Básico e seus anexos. 

05/05/2020 

a 

05/12/2020 

540.816,72 540.816,72 

11/2020 

Grifort 

Industria e 

Serviço de 

Apoio e 

Assistência à 

Saúde Ltda. 

Contratação emergencial de empresa 
especializada     em locação,     fornecimento, 
reposição,   desinfecção   e   higienização   em 

hotelaria  hospitalar  e  cirúrgica,  esterilização de   
alta   complexidade   em   hotelaria   cirúrgica 

para  o  Centro  de  Atendimento  COVID  IV -
Hospital Universitário. 

08/06/2020 

a 

08/09/2020 

346.680,00 346.680,00 

12/2020 

Joelson 

Pimentel dos 

Santos - Me 

Distribuição    de    alimentação    coletiva    (tipo 
porcionado   padrão   e   especial   transportada), 
destinada   a   atender   à   pacientes   internados, 

acompanhantes legalmente instituídos, 
trabalhadores,   plantonistas   para   o   centro   de 
tratamento  COVID-19,  que  será  instalado  no 

prédio do Hospital Universitário.  

25/06/2020 

a 

24/09/2020 

996.221,58 996.221,58 

13/2020 

L R da 

Trindade e 

Cia Ltda. 

Exames laboratoriais para Hospital Universitário,  
durante  o  período  de  pandemia será  centros 

referenciados para  o enfrentamento e combate ao 
novo Corona vírus – COVID-19    

19/06/2020 

a 

17/09/2020 

294.000,00 294.000,00 

14/2020 

Tratalix 

Serviços 

Ambientais 

do Brasil 

Ltda. 

Serviço de coleta de resíduos hospitalares para o 

Centro  de  Atendimento  COVID  IV –Hospital 
Universitário. 470.590,50 

16/06/2020 

a 
16/09/2020 

470.590,50 470.590,50 

15/2020 
Dulcelina C. 

Barbosa 

Ltda. - EPP 

Aquisição de extintores de incêndio, 
fornecimento    e    instalação    de    placas    de 
sinalização  e  iluminação  de  segurança  contra 
incêndio e marcação no piso, a fim de atender o 
bloco  I  do  Hospital  Universitário  cedido  para  

a Secretaria de Saúde –SESA.   

15/06/2020 
a 

11/12/2020 

73.075,28 73.075,28 

16/2020 
XGREEN 

Ltda. 

Integração do  Hospital  Universitário – HU  à 
rede  metropolitana  do  Governo  do  Estado  do 

Amapá –METROAP,   rede   de   fibra   ótica 
mono modo  gerenciada  pelo  Centro  de  Gestão 

de Tecnologia da Informação – PRODAP  

23/07/2020 

a 

20/07/2020 

32.920,00 32.920,00 

27/2020 

LR da 

Trindade e 

Cia Ltda. 

Exames  Laboratoriais  com  Cessão Temporária 
de Aparelho de gasometria,    Visando    Atender    
a Demanda do Centro de Atendimento ao Covid 

19 Hospital  Universitário,  subordinado  à 
Secretaria   de   Estado   da   Saúde   do   Amapá, 
conforme  organização,  nomenclatura  e  valores 
previstos na tabela de procedimentos do Sistema 

Único de Saúde - Tabela SUS  

03/12/2020 

a 

02/03/2021 

1.733.959,50 1.733.959,50 

30/2020 
Correa & 

Reis Ltda. 

Distribuição de alimentação coletiva (tipo 
porcionado  padrão  e  especial  transportada)  e 

água, destinada a pacientes     internados, 
acompanhantes legalmente instituídos e 

trabalhadores    plantonistas,    para    atender    a 

23/12/2020 

a 

22/03/2021 

1.482.930,00 1.482.930,00 
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demanda  do  centro  de  tratamento  Covid-HU, 
que   está   instalado   no   prédio   do   Hospital 

Universitário,    visando    o    enfrentamento    da 
infecção do Covid-19.  

31/2020 
Versátil 

Eireli 

Esgotamento  e  desobstrução  da  tubulação  de 
esgoto das  fossas sépticas, caixas de  gorduras e 
sumidouros   instaladas   nas   dependências   da 

unidade  COVID-IV -Hospital  Universitário –
HU  

23/12/2020 

a 

22/03/2021 

81.000,00 81.000,00 

      
Fontes: Arquivo dos contratos SESA; Relatório de Execução Financeira do SIAFE, encaminhado ao NGC pelo Fundo Estadual de 
Saúde – FES 

 

7 Auditorias Visitas e Pareceres Técnicos 

7.1 Auditorias 

Auditoria nº 37/2019 

Unidade -   Secretaria  de  Estado  da  Saúde do  Amapá 

Finalidade: Verificar se as cláusulas dos contratos Nº 001/2013 e 002/2019, firmado entre a empresa 

White  Martins  Gases  Industriais  do  Nordeste  LTDA  e  a  Secretaria  de  Estado  da  Saúde   do  

Amapá estão sendo cumpridas. 

Recomendações descritas nas atividades da ação 2625 - Gestão Estratégica e Participativa – Subação 

000540 Auditoria, da páginas 86 a página 116.  

 

 

8 Resultados das Metas/Ações/Atividades previstas para o período 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

Programa 0020 : Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS 
Realizar a gestão do SUS por intermédio de um processo descentralizado na definição de 

metas pactuadas para a educação em saúde, para os investimentos de infraestrutura física e 

tecnológica e na implementação do acompanhamento e monitoramento em tempo real da 

execução da assistência à saúde no Estado. 
 

Ação PPA 1056 - Investimento em Infraestrutura Física e Tecnológica 
 

Diretriz: 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, a partir de 

construções, ampliações, reformas e aquisições de equipamentos, dos espaços físicos, ambiência e 

serviços especializados, tornando-os resolutivos.  
 

Objetivo: Promover a qualidade dos serviços no âmbito da saúde, para a população, através da 

implementação da infraestrutura física e tecnológica. 

META 1: Construir uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON.  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Acompanhar junto ao Ministério da Saúde o andamento da liberação do processo para 

viabilizar a construção da UNACON, documentação do terreno.  
12 6 

2. Observar a NBR 15935 de 03/2011, para realização dos ensaios Geofísicos. 1 - 

Comentários/Justificativas: 

1- Não se tem resposta do ministério da saúde. 

META 2: Estruturar a área física e tecnológica da UNACON para ampliação e implantação de 

novos serviços. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Acompanhar junto ao Ministério da Saúde/ INCA o processo de liberação do Acelerador 

Linear para realização de procedimentos de radioterapia. 
12 10 

Comentários/Justificativas: 

1. Foi encaminhado para o Ministério da Saúde parte da documentação para a construção da 

radioterapia. Falta o relatório geofísico para inicios das obras, a Secretaria de Saúde já solicitou ajuda 

ao Ministério da Saúde - MS para o estudo, uma vez que no Estado do Amapá não possui empresa 

que realize esse tipo de estudo. Aguardado resposta do Ministério da Saúde. 

META 3: Concluir o prédio para o funcionamento do Complexo Regulador do estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Verificar junto a SEINF o prazo para entrega da obra. 1 1 

Comentários/Justificativas: 
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1. Entrega prevista até 31/05/2021.   

META 4: Construir, reformar ou ampliar  prédio para funcionamento do Hospital Geral com 

Urgência e Emergência  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Verificar junto a SEINF o prazo para entrega da obra. 12 12 

Comentários/Justificativas: 

1. Entrega prevista para o  30/06/2021 

META 5: Construir a Nova Maternidade do Estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem projeção de ações/atividades para o ano de 2020 -  

Comentários/Justificativas: 

META 6:  Concluir a obra da Maternidade de Risco Habitual - MRH na Zona Norte. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Verificar junto a SEINF o prazo para entrega da obra. 12 - 

2. Confirmar as adequações para entrega da Unidade.  12 - 

Comentários/Justificativas: 

1 e 2 No período o prédio ficou destinado a atender as necessidades para o combate a pandemia. 

META 7: Concluir a obra do Hospital da Criança e do Adolescente. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Monitorar os Projetos/ Peças Técnicas readequadas, finalizadas pela SEINF. 12 11 

2. Aguardar a confirmação de financiamento através do BNDES. Para finalização das obras 

e entrega da mesma.   
12 0 

Comentários/Justificativas: 

1 . Em execução. Entrega prevista para 31/03/2022.  

2 . Recurso do Tesouro. 

META 8: Reformar e ou ampliar das Unidades Mistas de Saúde. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1.Verificar junto a SEINF o prazo para entrega do Orçamento de custo da Obra da Reforma 

da Unidade Mista de Saúde de Tartarugalzinho / U.M.S.T 
12 12 

2. Averiguar junto a C.E.F. para iniciar a execução da reforma.  12 11 

Comentários/Justificativas: 
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1. SEINF finalizou as peças a técnicas dos projetos de engenharia. 

2. Aguarda conclusão das análises pela caixa, para inicia processo de licitação. 

META 9: Concluir a obra do Hospital Estadual de Santana. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Monitorar Projetos/ Peças Técnicas do projeto de ampliação do HES, estão sendo 

finalizadas pela SEINF.  
12 12 

2. Aguardar o envio dos projetos junto a C.E.F  12 12 

Comentários/Justificativas: 

1 .Entrega prevista até 30/06/2022. 

META 10: Construir no Município de Oiapoque o Laboratório de Fronteira - LAFRON  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Acompanhar o Projeto a ser elaborado pela SEINF 12 2 

Comentários/Justificativas: 

1. Falta elaborar peças técnicas pelas SEINF . 

 

META 11: Concluir as obras do Hospital da Mulher Mãe Luzia – HMML 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Aguardar o financiamento através do BNDES, para continuação das obras.  10 2 

Comentários/Justificativas: 

1 Adesão de ATA da GEA, serviços em execução pela ata nº 079/2020-clc/pge de manutenção 

predial. 

META 12: Concluir a obra do Hospital de Clínicas – HCAL 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Aguardar o financiamento através do BNDES, para continuação das obras. 10 2 

Comentários/Justificativas: 

1 Adesão de ATA da GEA, serviços em execução pela ata nº 079/2020-clc/pge de manutenção 

predial, sendo executado em etapa. 

META 13: Reformar e ampliar o Hospital Estadual de Laranjal do Jarí – HELJ. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Monitorar Projetos/ Peças Técnicas estão sendo elaboradas pela equipe de técnicos da 

SEINF.  
12 2 

2. Aguardar o financiamento através do BNDES.   12 2 



 
 

69 
 

Comentários/Justificativas: 

1. Aguarda anuência dos bombeiros.  

2. Em fase para lançar licitação 

 

META 14: Construir a porta de entrada para urgência e emergência do Hospital Estadual de 

Oiapoque – HEO 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem projeção de ações/atividades para o ano de 2020 -  

Comentários/Justificativas: 

META 15: Reformar e ampliar o Prédio onde funciona a Coordenadoria de Assistência 

Farmacêutica – CAF, para o armazenamento e distribuição de medicamentos e correlatos. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Acompanhar os Projeto junto a equipe de técnicos da SEINF. 12 2 

Comentários/Justificativas: 

1. SEINF ainda não finalizou os projetos.  

 

META 16: Compor o parque tecnológico com aquisição de equipamentos móveis e materiais 

permanentes para toda estrutura da assistência e da gestão da SESA. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Adquirir equipamentos para compor o parque tecnológico das unidades assistenciais de 

saúde 
2 2 

2. Adquirir equipamentos, móveis e utensílios para compor a estrutura assistencial da SESA  2 - 

3. Adquirir equipamentos, móveis e utensílios para compor a estrutura da sede da SESA 2 2 

Comentários/Justificativas: 

1. Equipamentos pleiteados junto ao Ministério da Saúde para algumas unidades de saúde do Estado 

do Amapá. 

2. Em tramite de elaboração de Termo de referência. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 1056 - Investimento e Infra Estrutura Física e Tecnológica, Subações 000544, 000545 e 000546 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Unidade de Alta Complexidade em Oncologia construída. 46,2% das Atividades realizadas 

2. Equipamentos para implantação de novos serviços adquiridos. 93,3% das Atividades realizadas 

3. Prédio do Complexo Regulador concluído. 100% das Atividades efetivadas 

4. Construção reforma ou ampliação do prédio do Hospital Geral com 

Urgência e Emergência concluído. 
100% das Atividades realizadas 

5. Hospital de Maternidade construído. Sem previsão para 2020 

6. Obra da Maternidade de Risco Habitual concluída. Atividades não efetivadas 

7. Obra do Hospital da Criança e do Adolescente concluída. 45,8%% das Atividades realizadas 

8. Reformas das Unidades Mistas realizadas 95,8% das Atividades realizadas 
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9. Obras do Hospital Estadual de Santana concluídas. 100% das Atividades realizadas 

10. Laboratório de fronteira construído. 16,6% das Atividades realizadas 

11. Obras do Hospital da Mulher concluídas. 20% das Atividades realizadas 

12. Obras do Hospital de Clínicas concluídas. 20% de Atividades realizadas 

13. Reforme e ampliação do Hospital Estadual de Laranjal do Jari concluídas. 16,6% das Atividades realizadas 

14. Porta de entrada para urgência e emergência construída. Sem previsão para 2020 

15. Prédio reformado e ampliado. 13,3% das Atividades realizadas 

16. Estrutura assistencial e de gestão composta. 66,7% das Atividades realizadas 
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Ação PPA 2112 - Escola de Saúde Pública do SUS - ESP/SUS  
 

Diretriz: Implementar a Política de Educação Permanente em Saúde, visando o desenvolvimento 

e qualificação profissional refletindo na melhoria da prestação dos serviços e da gestão em saúde, 

assim como fomentar a pesquisa científica no âmbito do SUS, buscando a incorporação de produtos 

e a inovação tecnológica para a melhoria dos processos de gestão e da assistência em saúde. 
 

Objetivo: Fortalecimento da Educação Permanente em Saúde. 

 

META 1: Instituir a Escola de Saúde Pública do Amapá. 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Publicar o ato de instituição da Escola de Saúde Pública do Amapá 1 - 

2. Publicar o ato de regulamentação da Escola de Saúde Pública do Amapá 1 - 

3. Publicar Resolução do CEE de Credenciamento da Escola de Saúde Pública do Amapá 1 - 

Comentários/Justificativas: 

1 a 3 Os procedimentos relativos à instituição, à regulamentação e ao  credenciamento da ESPAP não 

foram concluídos em virtude da concentração dos esforços da gestão da Secretaria de Estado da Saúde 

nas estratégias de enfrentamento à Pandemia da COVID-19, o que dificultou e inviabilizou as 

tratativas e a adoção de providências para o seu adequado encaminhamento; Ainda no contexto da 

Pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11/3/2020, o 

Governo do Estado do Amapá determinou a suspensão de atividades administrativas presenciais não 

essenciais, por meio do Decreto Nº 1414, de 19/3/2020, e suas sucessivas prorrogações, com vistas a 

diminuir os riscos de contágio pelo Novo Coronavírus. E, embora, tais serviços tenham sido mantidos 

sob o regime de teletrabalho, tais restrições inviabilizaram a concretização das atividades planejadas. 

Complementarmente, a ausência de estrutura física concorreu para a descumprimento das atividades 

previstas, vez que representa requisito formal essencial a obtenção de licenças, alvarás e do respectivo 

credenciamento. À propósito, se encontra em andamento o processo de locação de imóvel comercial 

para instalação e funcionamento da ESP AP, os processos que encaminham termos de referência para 

aquisição de mobiliário, equipamentos de informática, de climatização e eletrodomésticos, além do 

processo que encaminha termo de referência para contratação de empresa especializada na instalação 

de divisórias para a adequação de layout do novo prédio. 

Contudo, considerando a relevância e o interesse público que se impõe ao processo de instituição, 

regulamentação e credenciamento da Escola de Saúde Pública, requisitou-se a sua exclusão, com a 

perspectiva de que seja incluída na PAS 2021. 

META 2: Readequar o Programa de Residência em Saúde 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Estabelecer o Encerramento da Residência de Enfermagem (custeio de bolsas dos 

residentes nos 3 meses iniciais de 2020) 
1 - 

2. Garantir o Credenciamento do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde junto 
à CNRMS 

1 - 
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Comentários/Justificativas: 

A Atividade 1 da Meta 2 não foi integralmente realizada. O Programa de Residência em Enfermagem 

foi encerrado em Abril de 2020, com a conclusão das atividades da turma iniciada em 2018. Contudo, 

ainda restam pendentes o pagamento de hora aula aos docentes desta última turma, bem como o 

pagamento de 1 (um) mês de bolsa aos residentes, os quais foram obstaculizados em razão da 

supressão de atividades administrativas por ocasião da concentração de esforços nas estratégias de 

enfrentamento à Pandemia da COVID-19. Nada obstante, requisitou-se a exclusão da Atividade 1 da 

Meta 2, considerando somente ser possível a sua integral execução em 2021,razão pela qual, 

inclusive, será incluída na PAS 2021. 

A Atividade 2 da Meta 2 não foi realizada. O cumprimento da Atividade 2 é dependente da 

concretização da Atividade 1 (que não fora integralmente realizada), vez que, conforme estratégia 

definida pela gestão da Escola de Saúde Pública do Amapá, se faz necessário efetivar o encerramento 

do Programa de Residência em Enfermagem, para a adequada implementação do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde. A Atividade 2 foi planejada como medida consequente e 

substitutiva à Atividade 1. Nada obstante, as medidas pertinentes à elaboração do projeto pedagógico 

da Residência Multiprofissional estão em andamento. Ante o exposto, requisitou-se a exclusão da 

Atividade 2 da Meta 2, com a perspectiva de que seja incluída na PAS 2021. 

META 3: Ofertar o Curso de Pós-Graduação Latu Senso na modalidade de Residência 

Multiprofissional para 12 profissionais. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar processo seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde 1 - 

2. Ofertar vagas para a Residência Multiprofissional em Saúde 12 - 

Comentários/Justificativas: 

As Atividades 1 e 2 da Meta 3, correspondentes à implantação do Programa de Residência 

Multiprofissional não foram realizadas, vez que prescinde da instituição, da regulamentação e da 

disponibilidade de infraestrutura institucional da Escola de Saúde Pública do Amapá (ESP AP), as 

quais consistem em requisitos ao processo de credenciamento junto à Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS). Oportuno destacar que a CNRMS foi instituída 

pelo art. 14 da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, tendo sido regulamentada pela Portaria 

Interministerial MEC/MS nº 1.077, de 12 de novembro de 2009, e pela Resolução nº 7, de 13 

novembro de 2014. Desta feita, requisitou-se a exclusão das Atividades 1 e 2 da Meta 3. Nesse 

contexto, considerando a relevância do referido processo formativo ao desenvolvimento da 

assistência em saúde no âmbito do SUS, serão implementados os estudos de viabilidade de sua 

inclusão na PAS 2021 

META 4: Implementar o Programa de Pós-Graduação Latu Senso da Escola de Saúde Pública 

do Amapá para 193 profissionais 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 
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1. Oferecer curso de especialização latu senso - Gestão da Saúde 40 - 

2. Oferecer curso de especialização latu senso – Auditoria em saúde 40 - 

3. Oferecer curso de especialização latu senso – Saúde Pública (2º Ciclo / 2ª Turma) 40 - 

4. Oferecer curso de especialização latu senso – Fisioterapia intensiva (em andamento) / 
(Contrato com instituição de ensino privada) / Finaliza em Fevereiro/2020 

33 - 

5. Oferecer curso de especialização latu senso – Urgência e Emergência 40 - 

Comentários/Justificativas: 

As Atividades 1 e 2 relativas a oferta dos Cursos de Especialização Lato Sensu em Gestão da Saúde 

e Auditoria em Saúde não foram implementadas, em razão da não concretização das ações 

estruturantes relativas à instalação e funcionamento da Escola de Saúde Pública do Amapá e das 

restrições impostas pelo Governo do Amapá no contexto da Pandemia da COVID-19. À propósito, a 

implementação das Atividades 1 e 2 dependia da obtenção de credenciamento junto ao Conselho 

Estadual de Educação (CEE), correspondente à Atividade 3 da Meta 1, a qual não foi consumada, 

como explicitado no Comentário/Justificativa da Meta 1 deste RAG. Ademais, em razão da Pandemia 

da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11/3/2020, a Gestão da 

Secretaria de Estado da Saúde resolveu por concentrar esforços nas estratégias de enfrentamento, 

razões que inviabilizaram a adoção de medidas administrativas atinentes à programação e execução 

das Atividades 1 e 2. Complementarmente, não foi possível sequer a proposição parceria com outras 

instituições de ensino superior para a execução e implementação dos referidos cursos de pós- 

graduação, em virtude da suspensão de atividades pedagógicas impostas pelo Governo Estadual por 

meio do Decreto Nº 1414, de 19/3/2020, e suas sucessivas prorrogações. 

Nada obstante, oportuno destacar que esta Escola de Saúde Pública concluiu a elaboração do projeto 

pedagógico dos cursos de Especialização Lato Sensu em Gestão da Saúde e Auditoria em Saúde, sem, 

contudo, ter sido possível efetivar os demais encaminhamentos administrativos junto a Secretaria de 

Estado da Saúde para a sua consecução. Ante o exposto, requisitou-se o cancelamento das Atividades 

1 e 2 da Meta 4, com perspectiva de que sejam incluídas na PAS 2021, conforme (re)definição de 

prioridades. 

As Atividades 3 e 5 da Meta 4 relativas a oferta dos Cursos de Especialização Lato Sensu em Saúde 

Pública (2º Ciclo/2ª Turma) e em Urgência e Emergência não foram realizadas, tendo em vista não 

terem sido implementadas as atividades correspondentes à instituição, à regulamentação e à 

disponibilização de infraestrutura institucional à ESP AP. Assim, na ausência das condições aptas a 

conferir o credenciamento da ESP AP junto ao Conselho Estadual da Educação (CEE), não foi 

possível ofertar os referidos cursos. Ademais, no curso da Pandemia da COVID-19 as atividades 

administrativas e acadêmicas das instituições de ensino superior públicas e privadas restaram 

suspensas, por força dos decretos governamentais, inviabilizando, portanto, eventual cooperação 

técnica apta a subsidiara realização dos cursos. Desta feita, requisitou-se a exclusão das Atividades 3 

e 5 da Meta 4 e projetadas na PAS 2021, conforme análise de viabilidade. O Curso de Especialização 

Lato Sensu em Fisioterapia Intensiva é realizado mediante contratação direta de instituição de ensino 

superior privada, com prazo de execução até fevereiro de 2020. Ocorre, porém, que o curso restou 

suspenso em janeiro de 2020 pela instituição de ensino superior privada, em virtude do 

inadimplemento contratual pela contratante. Havia à época da suspensão do curso o entendimento de 

que o pagamento à contratada, a ser realizado em faturas mensais pela contratante, deveria ser feito 
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levando-se em conta a proporção dos alunos com matrícula ativa no curso. No entanto, não consta do 

contrato qualquer disposição nesse sentido, devendo o pagamento ocorrer conforme o ateste de 

prestação do serviço, qual seja, a oferta dos respectivos módulos previstos em contrato, 

independentemente da quantidade de alunos presentes. O processo de pagamento restou irresoluto, e, 

portanto, o curso permanece suspenso. 

A Atividade 4 da Meta 4 foi parcialmente implementada. São 10 de 12 módulos concluídos, 

pagamento à contratada em fase de contestação, a ser consumado em breve. Tal atividade deverá ser 

incluída na PAS 2021, visando a sua efetiva consecução. 

META 5: Promover cursos de capacitação, aperfeiçoamento, oficinas e seminários para 2.010 

profissionais de nível superior. (em serviço) 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar capacitação em Gestão da Assistência Farmacêutica. 40 - 

2. Realizar seminário: Gestão da Saúde no Amapá: perspectivas e Avanços 150 - 

3. Realizar capacitação em Faturamento hospitalar 80 80 

4. Realizar seminário: Compras e Suprimentos em Saúde 80 - 

5. Realizar oficina de Feridas e Curativos (em serviço) 90 - 

6. Realizar capacitação Enfermeiros – Saúde do Adulto 140 - 

7. Realizar capacitação Médicos – Atualização Clínica em Protocolo 140 - 

8. Realizar capacitação Farmacêuticos – Atualização Clínica em Protocolo 140 - 

9. Realizar capacitação em Reanimação Cardiorrespiratória de NEONATOS (em serviço) 150 - 

10. Prestar apoio e acompanhamento de ações educativas executadas pelos NEPs 500 500 

11. Prestar apoio e Acompanhamento de ações educativas executadas pelas áreas técnicas 500 parcialmente  

Comentários/Justificativas: 

As Atividades 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, relativas a realização de cursos de capacitação, aperfeiçoamento, 

oficinas e seminários, embora tenham sido projetadas e planejadas, com a respectiva elaboração de 

seus projetos pedagógicos, não foram implementadas em virtude da supressão de atividades 

administrativas de suporte a execução das ações educação permanente em saúde, por ocasião da 

concentração de esforços de gestão nas estratégias de enfrentamento à Pandemia da COVID-19. Tais 

circunstâncias impactaram sobremaneira a adoção de medidas administrativas atinentes à 

disponibilização de recursos financeiros e contratação de empresa para prestação de serviço de coffee 

break e para fornecimento de material de consumo e material gráfico, aptas a subsidiar a realização 

das ações programadas. Além disso, não foi possível efetivar as ações programadas mediante 

estabelecimento de cooperação e parceria com as instituições de ensino superior e técnico na área da 

saúde, tendo em vista que as suas atividades acadêmico-pedagógicas restaram suspensas durante a 

Pandemia da COVID-19, conforme consta do Decreto nº 1.414, de 19/3/2020, e suas sucessivas 

prorrogações. Desta feita, requisitou-se a exclusão das Atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da Meta 5. 

A Atividade 3 da Meta 5 foi implementada, em parceria com o Núcleo de Informações da Atenção à 

Saúde da Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, 

em Dezembro de 2020, na modalidade de ensino remoto. 
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A Atividade 10 relativa à implementação de apoio e acompanhamento das atividades dos NEPS 

(Núcleos de Educação Permanente em Saúde) das Unidades Hospitalares, que foi estabelecida como 

atividade contínua, com repercussões quadrimestrais, se encontra em fase de estudos e implantação 

de fluxos, podendo ser consignada como realizada. Contudo, não houve dispêndio do recurso 

previsto, vez que não houve o adequado estabelecimento de fluxo administrativo para o atendimento 

pela Gestão SESA do custeio das ações de educação permanente em saúde implementadas pelos 

NEPS e apoiadas pela ESP AP. 

A Atividade 11 relativa à prestação de apoio e acompanhamento as ações educativas executadas pelas 

áreas técnicas, que foi estabelecida como atividade contínua, com repercussões quadrimestrais, foi 

parcialmente realizada, uma vez que a Pandemia da COVID-19 dificultou ou impediu a interlocução 

e definição de fluxos com as respectivas áreas técnicas. 

Aponta-se, no entanto, ter sido possível realizar atividades de orientação às unidades técnicas para o 

apontamento de necessidades e apresentação de demandas por capacitação, treinamento, formação e 

pós-formação no âmbito do SUS à ESP AP. 

META 6: Promover cursos de capacitação, aperfeiçoamento, oficinas e seminários para 1.700 

profissionais de nível médio. 
 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar ciclo de palestras: humanização como estratégia para redução das 

vulnerabilidades sociais 
200 - 

2. Realizar curso de classificação de risco e atuação profissional em urgência e emergência 20 - 

3. Realizar curso de atualização em imunização 20 - 

4. Realizar curso de parasitologia: do gerenciamento de resíduos à redução das zoonoses 20 - 

5. Realizar ciclo de palestras sobre atenção à saúde materno-infantil 200 - 

6. Realizar ciclo de palestras sobre atenção integral à saúde do homem: da prevenção ao 

tratamento imediato 
40 - 

7. Realizar ciclo de palestras “Conhecendo o SUS” e atualizações (APP território e em 

feridas) 
200 - 

8. Realizar Apoio e Acompanhamento de ações educativas executadas pelos NEPs 500 500 

9. Realizar Apoio e Acompanhamento de ações educativas executadas pelas áreas técnicas 500 parcialmente  

Comentários/Justificativas: 

As Atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 relativas a realização de cursos de capacitação, aperfeiçoamento, 

oficinas e seminários para profissionais de nível médio, embora tenham sido projetadas e planejadas, 

com a respectiva elaboração de projetos pedagógicos, não foram implementadas em virtude da 

supressão de atividades administrativas em suporte a execução das ações educação permanente em 

saúde, por ocasião da concentração de esforços de gestão nas estratégias de enfrentamento à Pandemia 

da COVID-19. Tais circunstâncias impactaram sobremaneira a adoção de medidas administrativas 

atinentes à disponibilização de recursos financeiros e contratação de empresa para prestação de 

serviço de coffee break e para fornecimento de material de consumo e material gráfico, aptas a 

subsidiar a realização das ações programadas. Além disso, não foi possível efetivar as ações 

programadas mediante estabelecimento de cooperação e parceria com as instituições de ensino 

superior e técnico na área da saúde, tendo em vista que as suas atividades acadêmico-pedagógicas 
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restaram suspensas durante a Pandemia da COVID-19, conforme consta do Decreto nº 1.414, de 

19/3/2020, e suas sucessivas prorrogações. Ante o exposto, requisitou-se o remanejamento das 

Atividades 1, 3, 5, 6 e 7 da Meta 6 para o 3º quadrimestre de 2020, vislumbrando-se a desaceleração 

dos indíces de contágio pelo novo Coronavírus e a normalização dos fluxos administrativos aptos a 

subsidiar a retomada da programação das ações de educação em saúde. 

A Atividade 8, relativa à implementação de apoio e acompanhamento das atividades dos NEPS 

(Núcleos de Educação Permanente em Saúde) das Unidades Hospitalares, que foi estabelecida como 

atividade contínua, com repercussões quadrimestrais, se encontra em fase deestudos e implantação 

de fluxos, podendo ser consignada como realizada. Contudo, não houve dispêndio do recurso 

previsto, vez que não houve o adequado estabelecimento de fluxo administrativo para o atendimento 

pela Gestão SESA do custeio das ações de educação permanente em saúde implementadas pelos 

NEPS e apoiadas pela ESP AP. 

A Atividade 9, relativa à prestação de apoio e acompanhamento as ações educativas executadas pelas 

áreas técnicas, que foi estabelecida como atividade contínua, com repercussões quadrimestrais, foi 

parcialmente realizada, uma vez que a Pandemia da COVID-19 dificultou ou impediu a interlocução 

e definição de fluxos com as respectivas áreas técnicas. Aponta-se, no entanto, ter sido possível 

realizar atividades de orientação às unidades técnicas para o apontamento de necessidades e 

apresentação de demandas por capacitação, treinamento, formação e pós-formação no âmbito do SUS 

à ESP AP. 

META 7: Realizar formação inicial de nível técnico para 70 pessoas. 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Curso de Formação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 35 - 

2. Realizar Curso de Formação de Agentes de Combate às Endemias (ACE) 35 - 

Comentários/Justificativas: 

As Atividades 1 e 2 da Meta 7, relativas a oferta de Curso de Formação de Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) e de Formação de Agentes de Combate às Endemias (ACE), respectivamente, não foram 

implementadas em virtude da ausência de credenciamento da ESPAP junto ao Conselho Estadual de 

Educação (CEE). 

Importante destacar que os cursos de Formação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes 

de Combate às Endemias (ACE) seriam executados mediante adesão ao Programa Nacional do 

Ministério da Saúde, o qual restou suspenso em meados de 2020. 

META 8: Implementar 10 ações de educação popular. 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar ação para conscientização sobre o autismo (abril Azul) 1 - 

2. Realizar ação para conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais (maio roxo) 1 - 

3. Realizar campanha de incentivo a doação de sangue (junho Vermelho) 1 - 
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4. Realizar campanha informativa sobre hepatites virais (julho amarelo) 1 - 

5. Realizar ação para conscientização da importância da amamentação (agosto dourado) 1 - 

6. Realizar campanha de prevenção e combate ao suicídio (setembro amarelo) 1 - 

7. Realizar campanha de prevenção ao câncer de mama (outubro rosa) 1 - 

8. Realizar ação para sensibilizar a população para a prevenção e combate ao Câncer de 

próstata (novembro azul) 
1 - 

9. Realizar campanha de prevenção e combate ao HIV (dezembro vermelho) 1 - 

10. Consultório Popular 1 - 

Comentários/Justificativas: 

A Atividade 1 da Meta 8 relativa a realização de ação de educação popular para a conscientização 

sobre o autismo, prevista para Abril de 2020 não foi realizada em virtude das restrições impostas pelo 

Decreto Nº 1414, de 19/3/2020, e suas sucessivas prorrogações, que restringiram aglomeração de 

pessoas com a finalidade de reduzir os riscos de transmissão e contágio pelo Novo Corona vírus. 

Esclarece-se que as restrições inviabilizaram a execução da ação conforme havia sido planejada, com 

visitas em unidades assistenciais, abordagens aos responsáveis de crianças autistas, panfletagem, 

rodas de conversas. Nada obstante, a reversão da ação para disseminação de informações por mídias 

digitais não foi possível em virtude da supressão do fluxo de atendimento das demandas 

administrativas da Escola de Saúde Pública pela Secretaria de Estado da Saúde, notadamente no que 

concerne a disponibilização do recurso financeiro previsto, tendo em vista a concentração de esforços 

nas estratégias de enfrentamento a Pandemia da COVID-19. Assim, considerando se tratar de Meta 

com marco temporal estabelecido no ano, não é possível seu remanejamento no mesmo exercício, 

razão pela qual requisitou-se a sua exclusão, com a perspectiva de que seja incluída na PAS 2021. 

As Atividade 2, 3, 4, 5 e 10 da Meta 8, relativas a realização de ações de educação popular, as quais 

possuem marco temporal, não foram realizadas, em virtude das restrições impostas pelo Decreto Nº 

1.414, de 19/3/2020, e suas sucessivas prorrogações, que restringiram aglomeração de pessoas com 

a finalidade de reduzir os riscos de transmissão e contágio pelo Novo Corona vírus. Esclarece-se que 

as restrições inviabilizaram a execução das ações conforme haviam sido planejadas, com visitas em 

unidades assistenciais, abordagens dos usuários, panfletagem, rodas de conversas etc. Nada obstante, 

a reversão da ação para disseminação de informações por meio de campanhas em TV aberta ou em 

mídias digitais não foi possível em virtude da supressão do fluxo de atendimento das demandas 

administrativas da Escola de Saúde Pública pela Gestão SESA por ocasião da concentração de 

esforços nas estratégias de enfrentamento à Pandemia da COVID-19, que, por sua vez, inviabilizou 

a contratação de empresa para prestação de serviços correlatos e comprometeu a disponibilização e 

execução do recurso financeiro previsto. Assim, considerando se tratar de Atividades com marco 

temporal estabelecido no ano, não é possível seu remanejamento no mesmo exercício, razão pela qual 

requisitou-se a sua exclusão, com a perspectiva de que sejam incluídas na PAS 2021. 

As Atividade 6, 7, 8 e 9, relativas a realização de ações de educação popular, as quais possuem marco 

temporal, não foram realizadas, emvirtude das restrições impostas pelo Decreto Nº 1.414, de 

19/3/2020, e suas sucessivas prorrogações, que restringiram aglomeração de pessoas com a finalidade 

de reduzir os riscos de transmissão e contágio pelo Novo Corona vírus. Esclarece-se que as restrições 

inviabilizaram a execução das ações conforme haviam sido planejadas, com visitas em unidades 
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assistenciais, abordagens dos usuários, panfletagem, rodas de conversas etc. Nada obstante, a 

reversão da ação para disseminação de informações por meio de campanhas em TV aberta ou em 

mídias digitais não foi possível em virtude da supressão do fluxo de atendimento das demandas 

administrativas da Escola de Saúde Pública pela Gestão SESA por ocasião da concentração de 

esforços nas estratégias de enfrentamento à Pandemia da COVID-19, que, por sua vez, inviabilizou 

a contratação de empresa para prestação de serviços correlatos e comprometeu a disponibilização e 

execução do recurso financeiro previsto. Assim, considerando se tratar de Atividades com marco 

temporal estabelecido no ano, e que o referido relatório se refere ao último quadrimestre de 2020, não 

é possível seu remanejamento, razão pela qual requisitou- se a sua exclusão, com a perspectiva de 

que sejam incluídas na PAS 2021. 

META 9: Gerir 56 convênios a serem firmados entre instituições de ensino públicas e privadas 

e a SESA para a realização de estágio curricular 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Identificar convênios celebrados 14 14 

2. Identificar as contrapartidas das instituições de ensino previstas nos convênios 28 28 

3. Propor às instituições de ensino cronograma de execução das capacitações previstas 

como contrapartidas no convênio 
14 - 

Comentários/Justificativas: 

A Atividade 1 relativa à identificação dos convênios celebrados entre Instituições de Ensino Técnico 

e Superior e a Secretaria de Estado da Saúde, foi adequadamente cumprida. Consigna-se que foi feito 

o apontamento de providências a serem adotadas para a revisão, repactuação, renovação, rescisão, 

conforme cada caso. 

A Atividade 2 relativa a identificação das contrapartidas previstas em convênios celebrados entre 

Instituições de Ensino Técnico e Superior e a Secretaria de Estado da Saúde, ainda disponíveis para 

execução de cursos de capacitação e aperfeiçoamento aos profissionais da Secretaria, foi 

adequadamente cumprida. 

A Atividade 3 relativa à proposição, às instituições de Ensino conveniadas, de cronograma de 

execução das capacitações previstas como contrapartidas nos convênios, não pôde ser integralmente 

realizada, uma vez que as atividades acadêmicas restaram suspensas pelo Decreto nº 1414, de 

19/3/2020, e suas sucessivas prorrogações. Desta feita, requisitou-se a exclusão da Atividade 3 da 

Meta 9, com a perspectiva de que seja incluída na PAS 2021, vislumbrando-se sejam retomadas as 

atividades administrativas e pedagógicas pelas Instituições de Ensino Técnica e Superior, se 

desacelerada ou controlada a pandemia da COVID-19. 

META 10: Assegurar o papel da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES) 

na participação na formulação, condução e desenvolvimento da Política de Educação 

Permanente em Saúde 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Coordenar encontros mensais de planejamento, e execução das atividades da CIES.  12 - 
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Comentários/Justificativas: 

A Atividade 1 da Meta 10, relativa a coordenação de encontros mensais da Comissão de Integração 

Ensino e Serviço (CIES) não foi concretizada. Tais atividades permaneceram suspensas em virtude 

dos trabalhos de redefinição de competências e atribuições entre a Coordenadoria de Gestão do 

Trabalho e Educação na Saúde (CGETES/SESA) e a Escola de Saúde Pública do Amapá (ESP AP), 

as quais deverão constar do Decreto de Regulamentação da Lei nº 2.212, de 14/7/2017, cuja 

publicação deverá ocorrer no curto prazo. Havia o entendimento por parte da Gestão SESA de que as 

atividades de gerenciamento da política de educação em saúde deveriam ficar acargo exclusivo da 

ESP AP, tendo sido, inclusive, defendida a tese de que a coordenação da CIES deveria ser exclusiva 

da ESP AP. Ocorre, contudo, que a referida Comissão tem a finalidade de integrar as atividades de 

Ensino e Serviço, o que pressupõe que sua coordenação ocorra de forma compartilhada entre a ESP 

AP e a CGETES/SESA. 

Diante de tal cenário, não tendo sido possível concretizar a Atividade 1 da Meta 10, no 3º 

quadrimestre, que possui periodicidade definida em todos os quadrimestres do ano, requisitou - se ser 

apontada como não realizada na PAS 2020. 

META 11: Incentivar, coordenar e acompanhar xx pesquisas científicas no âmbito do SUS. 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Fomentar, por meio de aporte de recurso ao PPSUS, a pesquisa científica no âmbito do 

SUS 
1 1 

2. Incentivar a realização de pesquisas científicas no âmbito do SUS 212 212 

Comentários/Justificativas: 

A Atividade 1 da Meta 11, relativa ao fomento, por meio de aporte de recurso ao PPSUS, a pesquisa 

científica no âmbito do SUS, foi adequadamente realizada, por meio da Nota de Crédito nº 

2020DC00017, emitida pelo Fundo Estadual de Saúde (FES), em 14/08/2020,como se observa do 

Processo PRODOC nº 300101.0005.1851.1326/2020. A Nota de Crédito nº 2020DC00017 foi 

emitida em favor da UG 250203 – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá, que 

éresponsável pela condução do Programa. 

A Atividade 2 da Meta 11, relativa ao incentivo a realização de pesquisas científicas no âmbito do 

SUS, foi realizada. A atividade foi implementada por meio do lançamento do Edital de Chamamento 

do PPSUS 2020 no Amapá, o qual foi providenciado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

do Amapá (FAPEAP), vinculada a Secretaria Estadual de Tecnologia (SETEC). 

META 12: Promover a incorporação de resultados (produtos) de pesquisas na assistência e na 

gestão do SUS. 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Implementar mecanismo de análise da relevância e aceite da pesquisa com vistas a 

promover a qualificação da assistência e da gestão do SUS 
1 parcialmente  
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2. Realizar seminário para apresentação dos resultados de pesquisas científicas fomentadas 
pelo PPSUS 

50 50 

3. Realizar seminário para apresentação dos resultados de pesquisas científicas decorrentes 

de Cursos de Pós-Graduação ofertados pela ESP 
50 50 

4. Promover a incorporação de resultados de pesquisas científicas na assistência e na 

gestão do SUS  
12 parcialmente  

Comentários/Justificativas: 

A Atividade 1 da Meta 12, que diz respeito à implementação de mecanismo de análise da relevância 

e aceite de pesquisas com vistas a promover a qualificação da assistência e da gestão do SUS, foi 

parcialmente implementada. A atividade se encontra na etapa relativa a definição de competências e 

estabelecimento de fluxos, mediante a interlocução com as unidades assistenciais e instituições de 

Ensino parceiras. 

A Atividade 2 da Meta 12, que diz respeito à realização de seminário para apresentação dos resultados 

de pesquisas científicas fomentadas pelo PPSUS foi realizada, em parceria com a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá (FAPEAP), no dia 25/08/2020. Em virtude da Pandemia da 

COVID-19, foram necessários ajustes no formato planejado, ficando o seminário dedicado a 

“Avaliação parcial dos projetos apoiados pelo Programa PPSUS: Gestão compartilhada em saúde – 

Edição 2015/2016, Chamada 003/2018 – FAPEAP. Nada obstante, as restrições impostas pelo 

Governo Estadual, por ocasião da Pandemia da COVID-19, impuseram a necessidade de realização 

do evento em modo virtual, pela Plataforma Zoom, sob coordenação do Ministério da Saúde. 

Esclarece-se, por fim, não ter havido dispêndio do recurso previsto. 

A Atividade 3 da Meta 12, relativa a realização de seminário para a apresentação dos resultados de 

pesquisas científicas decorrentes dos cursos de pós-graduação ofertados pela ESP foi realizada, tendo 

sido consumado por meio da 1ª Mostra Científica em Saúde Pública – Curso de Especialização em 

Saúde Pública, que ocorreu no dia 13/3/2020, no Auditório da Escola de Administração Pública do 

Amapá (EAP). Contudo, não houve o dispêndio do recurso previsto, tendo sido as despesas 

decorrentes da realização do evento corrido às custas dos membros da Escola de Saúde Pública. Tais 

circunstâncias decorrem do fato de que a ESP não dispunha (à época) de estrutura física própria, e 

tampouco havia sido implementado o fluxo administrativo junto à SESA para operacionalizar a 

execução contratual e financeira para o fornecimento de serviço de coffee breake e fornecimento de 

materiais de consumo e gráfico. 

A Atividade 4 da Meta 12, que diz respeito a incorporação de resultados de pesquisas científicas pode 

ser considerada parcialmente realizada, tendo em vista se encontrar na etapa relativa a elaboração dos 

mecanismos para registro em banco de dados, controle e gestão processual das pesquisas em 

andamento e concluídas, com definição de parâmetros para análise da viabilidade e interesse público 

pela incorporação. 

Considerações Finais: 

Observa-se que a Pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

11/3/2020, foi determinante ao atraso do processo de implantação e estruturação da Escola de Saúde 
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Pública do Amapá (ESP AP), resultando em importantes óbices a realização das ações de educação 

permanente em saúde consignadas na Programação Anual de Saúde 2020 (PAS 2020). 

A supressão das atividades administrativas não relacionadas ao enfrentamento da COVID-19, embora 

compreensível, dificultou, e, por muitas vezes, inviabilizou a retomada de tratativas para a 

implantação e instalação da Escola. 

Importante destacar que atualmente a ESP AP não dispõe de estrutura física para o seu 

funcionamento, e sua equipe de trabalho permanece em trabalho remoto (teletrabalho), mesmo após 

as medidas que promoveram a retomada das atividades administrativas no âmbito do governo 

estadual, ainda no curso da pandemia da COVID- 19, quando ficou apurado o intervalo entre primeira 

e segunda ondas, com diminuição de número de casos e de ocupação de leitos de assistência 

hospitalar. 

Nada obstante, a Escola de Saúde Pública do Amapá (ESP AP), até o ano de 2019, não possuía ação 

e sub ações específicas no orçamento da SESA. O custeio das ações de educação permanente em 

saúde, no período de 2017 (ano de sua criação) a 2019, estava previsto na ação orçamentária “Gestão 

do Trabalho e Educação na Saúde”, cuja gerência estava à cargo da Coordenadoria de Gestão do 

Trabalho e Educação na Saúde (CGETES/SESA). 

Em meados de 2019, a Coordenadoria de Planejamento (COPLAN/SESA) convocou a equipe gestora 

da ESP AP e articulou a criação da ação orçamentária “Escola de Saúde Pública do SUS” e suas 

respectivas sub ações para constarem do orçamento 2020, com o intuito de promover maior eficiência 

no planejamento e gestão da política de educação permanente em saúde, que passava a competir 

exclusivamente à Escola. 

Entretanto, repisa-se que a execução das ações de educação permanente em saúde restou prejudicada, 

em virtude da ausência de estrutura e da não consumação de providências administrativas aptas a 

consolidar plano de compras e contratações para provimento do funcionamento e cumprimento da 

missão institucional da Escola. 

Noutro quadro, no contexto da instituição, regulamentação e credenciamento da Escola de Saúde 

Pública do Amapá, importa destacar ter sido identificada a necessidade de propositura de instituição 

por lei específica, com disposições acerca da concessão de autonomia administrativa e financeira e a 

revisão da estrutura organizacional estabelecida na Lei nº 2.212, de 14/7/2017. 

O credenciamento da ESP AP junto aos órgãos competentes, como escola de governo, necessário à 

consecução dos processos de formação técnica, habilitações profissionais, pós-graduação e residência 

em saúde, está condicionado à sua instituição, regulamentação, implantação e estruturação. 

Tais necessidades foram apontadas como atividades na Programação Anual de Saúde, em 

atendimento a Meta 1 do Plano Estadual de Saúde “Instituir a Escola de Saúde Pública do Amapá”.  

Ainda nesse contexto, no segundo semestre de 2020, já durante a gestão do Secretário Juan Mendes 

da Silva, foi feita a propositura de lei, com a finalidade de promover a instituição específica da Escola 
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de Saúde Pública do Amapá, com a revisão de estrutura organizacional disponível e a concessão de 

autonomia administrativa e financeira sob o formato de unidade gestora. 

A propositura supra tem o condão de respaldar o processo de implantação, regulamentação, 

implantação e estruturação da ESP AP em formato jurídico- administrativo compatível com a sua 

missão institucional, razão pela qual foi amplamente pugnada a sua imprescindibilidade. 

Isto posto, reforça-se a necessidade de instituição, regulamentação, implantação e estruturação da 

Escola de Saúde Pública do Amapá, considerando-se a essencialidade e singularidade de sua atuação 

como agente promotora do desenvolvimento institucional e de recursos humanos no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS) do Amapá, e indutora do processo de aperfeiçoamento da gestão e da 

prestação do serviço de saúde, perfazendo como público-usuário aproximadamente 6 mil 

profissionais de saúde. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2112 – Escola de Saúde Pública do SUS, Subações 000606 a 000608 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Escola instituída, regulamentada e credenciada. Atividades não realizadas 

2. Ato de encerramento do Programa de Residência Uni profissional em 

Enfermagem e Ato de credenciamento da Residência Multiprofissional. 
Atividades não realizadas 

3. Número de residentes qualificados Atividades não realizadas 

4. Número de profissionais pós-graduados. Atividades não realizadas 

5. Número de profissionais capacitados. 28,8% das Atividades realizadas 

6. Número de profissionais capacitados 29,4% das Atividades realizadas 

7. Número de concluintes da formação. Atividades não realizadas 

8. Número de ações implementadas. Atividades não realizadas 

9. Número de convênios regulados 75% das Atividades realizadas 

10. Reuniões de apresentação de necessidades de educação permanente e 

avaliação das atividades de educação realizadas nos períodos anteriores. 
Atividades não realizadas 

11. Número de pesquisas realizadas. 100% das Atividades executadas 

12. Número produtos de pesquisa incorporados na assistência e na gestão. 88,5%% das Atividades realizadas 
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Ação PPA 2625 - Gestão Estratégica e Participativa  
 

Diretriz: Promover atividades voltadas ao aprimoramento da Gestão do SUS visando 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, à Auditoria e à Gestão Ética nos serviços públicos de saúde. 
 

Objetivo: Executar as ações de gestão de forma transparente e com qualidade, através do controle 

social fortalecido, tendo uma Ouvidoria efetiva e com os processos de auditoria sendo eficazes, 

utilizando os instrumentos de gestão. 
 

Subação PPA 000539 - Ouvidoria do SUS  

 

META 1: Estruturar a Ouvidoria Geral do SUS/SESA/AP 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Participar de eventos oficiais do Ministério da Saúde.  4 1 

2. Elaborar de projeto de capacitação de técnicos da Ouvidoria Geral SUS/AP 3 - 

3. Confeccionar termo de Referência para aquisição de material gráfico de divulgação 

(folder, cartazes, banners) 
1 1 

Comentários/Justificativas: 

1. Houve participação da Ouvidoria Estadual do SUS na capacitação de Ouvidores do SUS no período 

de 25 a 29/08/2020 em Belém/PA.  

2. Participação nos cursos de Mediação de Conflitos e Constelação Estelar promovido pelo Tribunal 

de Justiça do Amapá-TJAP no período de 20 a 24/07/2020. - Treinamento da nova equipe da 

Ouvidoria SUS/AP no Sistema Ouvidor SUS, dia 12/08/2020.  

3. Foi Confeccionado Termo de Referência para aquisição de material gráfico de divulgação (folder, 

cartazes, banners).  

4. Não houve a realização do 1º congresso de Ouvidorias do SUS do estado Amapá. *A programação 

deverá ser realizada no ano de 2021. 

META 2: Implantar Ouvidorias em 10 unidades assistenciais sob gestão da SESA. 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Visita Técnica para Implantar Ouvidoria na Maternidade da Zona Norte 3 0 

2. Realizar Visita Técnica para Implantar Ouvidoria na UPA da Zona SUL 3 0 

3. Realizar Visita Técnica para Implantar Ouvidoria no Hospital de Emergência  3 3 

4. Realizar Vista Técnica para Implantar Ouvidoria no Hospital Dr. Alberto Lima 3 3 

5. Realizar Visita Técnica para Implantar Ouvidoria no Hospital da Criança e do 

Adolescente 
3 3 

6. Realizar Visita Técnica para Implantar Ouvidoria no Hospital Maternidade Mãe Luzia 3 3 

7. Realizar Visita Técnica para Implantar Ouvidoria CREAP-(Centro de Reabilitação do 

Amapá) 
3 0 

8. Realizar Visita Técnica para Implantar Ouvidoria LACEM-(Laboratório Central) 3 0 
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9. Realizar Visita Técnica para Implantar Ouvidoria HEMOAP-(Hemocentro do Amapá) 3 0 

10. Realizar Visita Técnica para Implantar Ouvidoria CRDT-(Centro de Referencias em 
Doenças Tropicais) 

3 0 

Comentários/Justificativas: 

03 a 06 - Foram realizadas as visitas técnicas para implantação das Ouvidorias do SUS nestas 

unidades hospitalares estaduais.  

01,02,07 a 10 - Não foram realizadas as visitas técnicas para implantação das Ouvidorias do SUS 

nestas unidades hospitalares estaduais.  

11 - Não foram elaboradas portarias, pois as Ouvidorias não foram implantadas.  

*A programação deverá ser realizada no ano de 2021. 

META 3: Apoiar 14 Municípios para Implantação de Ouvidorias Municipais de Saúde. 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Apoiar a implantação de Ouvidoria no município de Amapá 3 - 

2. Apoiar a implantação de Ouvidoria no município de Oiapoque 3 - 

3. Apoiar a implantação de Ouvidoria no município de Calçoene 3 - 

4. Apoiar a implantação de Ouvidoria no município de Tartarugalzinho 3 - 

5. Apoiar a implantação de Ouvidoria no município de Porto Grande 3 - 

6. Apoiar a implantação de Ouvidoria no município de Serra do Navio 3 - 

7. Apoiar a implantação de Ouvidoria no município de Itaubal 3 - 

8. Apoiar a implantação de Ouvidoria no município de Pedra Branca do Amapari 3 - 

9. Apoiar a implantação de Ouvidoria no município de Cutias 3 - 

10. Apoiar a implantação de Ouvidoria no município de Pracuuba 3 - 

11. Apoiar a implantação de Ouvidoria no município de Mazagão 3 - 

12. Apoiar a implantação de Ouvidoria no município de Vitoria do Jari 3 - 

13. Apoiar a implantação de Ouvidoria no município de Ferreira Gomes 3 - 

14. Apoiar a implantação de Ouvidoria no município de Santana 3 - 

Comentários/Justificativas: 

1 a 14 - Não foram realizadas as visitas técnicas de apoio para implantação das Ouvidorias do SUS 

nas Ouvidorias municipais de saúde.  

*A programação deverá ser realizada no ano de 2021. 

META 4: Elaborar 2 projetos de capacitação técnica de servidores da rede de Ouvidoria 

Estadual do SUS/AP. 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Elaborar projeto para Capacitação no Sistema Ouvidor SUS - nível 1. 1 - 

2. Elaborar projeto para Capacitação em Atendimento ao publico em Ouvidoria  1 - 

Comentários/Justificativas: 
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1. Não foi realizada capacitação dos servidores da rede de Ouvidorias do SUS. (2) - Não houve 

capacitação em atendimento ao público em ouvidoria.  

*A programação deverá ser realizada no ano de 2021 

Não foram realizadas as visitas técnicas para implantação das Ouvidorias do SUS nas Ouvidorias 

municipais de saúde assim como também nos estabelecimentos hospitalares estaduais. Essas ações 

dependem da realização dos processos licitatórios para aquisição dos kits Ouvidorias. *Todas as ações 

previstas deverão ser realizadas no ano de 2021. 

OBS: Vale ressaltar que no mesmo período a ser realizada essa programação, o Estado do Amapá 

assim como todo Brasil, viveu e vive momento de restrições (lockdow), distanciamento social, por 

causa do COVID19, isso impossibilitou a realização da programação do ano de 2020. Sendo essa 

programação remanejada para o ano de 2021 

Outras informações referente as atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no ano de 2020 

Metodologia de Análise 

O presente Relatório, apresentamos informações referentes ao período de Janeiro a Dezembro de 

2020, e inclui análise de dados colhidos na Ouvidoria do SUS/SESA/AP de atendimentos presenciais, 

e-mails e extrajudiciais, recebidas nesta Ouvidoria. 

Tem por objetivo fornecer o levantamento e análise dos dados acerca das manifestações registradas 

nesta Ouvidoria, visando subsidiar gestores na tomada de suas decisões, bem como instrumento 

potencialmente capaz de proporcionar um direcionamento de ações políticas e estratégicas. 

Análise dos Dados por Canal de Entrada 

É importante ressaltar que as manifestações podem resultar tão somente em uma informação 

disseminada, ou representar uma demanda que será inserida no sistema. 

Todas as manifestações registradas são classificadas e analisadas, com o objetivo de identificar 

aquelas que deverão ser encaminhadas para as áreas/órgãos competentes e aquelas que poderão ser 

solucionadas na própria Ouvidoria. 

O trâmite das manifestações registradas pode ser acompanhado pelo cidadão por meio do número do 

protocolo fornecido pela Ouvidoria. 

A Tabela abaixo demonstra a forma de captação das manifestações durante o período de Janeiro a 

Dezembro de 2020. 

Tabela 1. Canais de entrada das manifestações 

Tipos de Atendimento Qtd 

Atendimento Presencial (Demandas Ouvidoria) 809 

Mediações  83 

Sistema Ouvidor Sus/Ms 103 

Demandas Oriundas De Órgãos Ministeriais: MPE; MPF; JF; JE; PGE; DPE; MPU; 54 
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Total 1.049 

Fonte: Ouvidoria do SUS-AP 

 
O gráfico abaixo representa em dados percentuais das manifestações mês a mês no período de Janeiro 

a Dezembro de 2020. 

 
Fonte: Ouvidoria do SUS-AP 
 

 

Observa-se que a partir do mês de Março houve uma queda considerável no número das demandas 

registradas, deve-se a medidas restritivas impostas a população devido a pandemia por COVID19. 

Atendimento Presencial 

Acontecem quando o atendimento é realizado em instalações próprias da Ouvidoria do Sistema Único 

de Saúde (SUS), por técnico especializado. Neste tipo de atendimento (Presencial) concentra-se a 

maior parte dos dados contabilizados conforme tabela 1. 

As manifestações são analisadas pelos técnicos são tipificadas conforme manual do sistema 

informatizado OuvidorSUS. Após nova análise sobre o relato dos usuários, as manifestações são 

“classificadas” por assunto e relacionadas para que assim sejam encaminhadas aos setores e órgãos 

competentes. 

Nas tabelas e gráficos seguintes, utilizaremos os dados para visualizarmos de forma simples a 

quantidade de manifestações classificadas por assunto/sub-assunto1. 
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Tabela de Manifestações - Janeiro/Dezembro- 2020 

Tabela 3. Assunto/Sub-assunto1 x Quantidade por procedimentos. 

Assunto Sub-Assunto 1 Total  

Assistência à Saúde 

Cirurgia 116 

Consulta 145 

Diagnóstico (Exames) 584 

Subtotal 845 

Assistência Farmacêutica 
Atenção Básica 151 

Subtotal 151 

Gestão 
Estabelecimento de Saúde 182 

Subtotal 182 

Mediação  83 

Sistema Ouvidor SUS  103 

Total Geral 1.364 
Fonte: Ouvidoria do SUS-AP 
 

Em termos percentuais temos: 

Gráfico da tabela 3 . Manifestações x Assunto/% 

 
 

Fonte: Ouvidoria do SUS-AP 

As demandas de Assistência à Saúde, foram as que mais foram solicitadas representando 80% 

referente a um montante de 845 procedimentos sendo: . 

Consulta Especializadas 17% 

Cirurgias 14% 

Diagnósticos (exames), 69% 

Conforme representado no gráfico abaixo. 
Gráfico da tabela 3. Informações/Assistência a Saúde 
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Fonte: Ouvidoria do SUS-AP 

 
Abaixo quadro do status de todas as demandas (procedimentos)  

*Resolvidas: Demandas com respostas positivas aos usuários. 
*Não Resolvidas: Demandas com respostas negativas aos usuários: 
*Concluídas: Demandas com respostas positivas ou negativas dos setores e com parecer técnico em anexo. 
*Andamento: Demandas que aguardam respostas dos setores responsáveis. 

Abaixo quadro com demandas não resolvidas, quantitativo e alguns dos motivos por não serem 

realizados.  

Cirurgia

14%

Diagnostico

(exames)

69%

Consulta

17%

Assistência à Saúde

*Demandas  Quantitativo  

Resolvidas 526 

Não Resolvida 738 

Concluídas 1.264 

Andamento 100 

Demandas não Resolvidas Quantitativo  Motivos  

 

 

Diagnostico (exames) 

 

487 

Falta de equipamento especifico; 

Requer sedação, esta modalidade não é contemplada pelo 

convenio vigente; 

Falta de Anestesista; 

Somente para paciente internado, oncológico e nefrologia; 

Cirurgia 72 

Falta de materiais cirúrgicos e equipamentos específicos.  

Falta de leito na clínica Cirúrgica (feminina e masculina) 
Não é realizado no Estado. (TFD) 

Falta de leito (CTI) de reserva 

Não contemplado no convenio (credenciamento) 

Consultas Especializadas 52 

Os agendamentos são realizados respeitando a fila de pacientes 

em espera existente para cada especialidade, após ter seu nome 

inserido na lista, o usuário deverá aguardar o prazo mínimo de 45 

dias para que seja realizado contato por parte CAE/SESA. 

Assistência Farmacêutica 104 

Rede básica (município). 

Falta de medicações (processo licitatório para aquisição). 

Não contemplado na tabela SUS. 

Gestão 10 Respostas negativas aos usuários: 

Demandas em Andamento 100 Aguardando Respostas dos Setores. 

Sistema Ouvidor Sus 13 Aguardando Respostas Dos Setores. 
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Abaixo comparativo de demandas de 2018, 2019 e 2020.  

Tabela 6. Técnicos x Ouvidoria x MP. 

Ano Ouvidoria Órgãos Ministeriais Total 

2018 988 390 1.378 

2019 2.590 549 3.049 

2020 995 54 1.049 
Fonte: Ouvidoria do SUS-AP 

Abaixo gráfico comparativo entre os anos de 2018/2019/2020. 

 
 
Em relação ao quantitativo de demandas entre os anos de 2018/2019 observa-se um aumento de 38% 

no número de registro de demandas, já em relação aos anos de 2019/2020, houve um decréscimo de 

aproximadamente de 190% no registro de demandas nesta Ouvidoria. Isso se deu em razão das 

restrições, isolamento social consequência da pandemia pelo COVID19.  

 
Considerações: 

Pode-se considerar que a análise dos dados em relação às manifestações, principalmente as 

solicitações de serviços em saúde, reflete as necessidades de saúde da população e que, na maioria 

das vezes, seu tempo de resolução influencia diretamente em sua saúde e na sua qualidade de vida.  

Além disso, é possível se ter uma impressão avaliativa da situação do funcionamento do sistema  a 

partir das classificações (denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios), cruzadas aos 

assuntos das manifestações cadastradas. 

Em relação às informações disseminadas, podem-se identificar os interesses ou preocupações da 

população em relação aos temas. Assim, este relatório pode servir tanto como instrumento de gestão 

do SUS, como objeto de visibilidade necessária ao controle social. 
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As manifestações registradas possuem diferentes características de acordo com a classificação. As 

reclamações relativas à Assistência a Saúde foi a que teve maior número de demandas registradas.  

A Ouvidoria do SUS busca cumprir com sua missão institucional de mediar os serviços em saúde e 

contribuir para o fortalecimento de uma efetiva Gestão Participativa, à medida que oferece a 

integração entre os atores do SUS e seus beneficiários.      

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000539 - Ouvidoria 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Ouvidoria Geral estruturada 25% das Atividades realizadas 

2. Número de Ouvidorias implantadas 40% das Atividades realizadas 

3. Número de Municípios apoiados para implantação de Ouvidoria Atividades não realizadas 

4. Número de Projetos elaborados Atividades não realizadas 

 

Subação PPA 000540 - Auditoria  

META 1: Realizar 4 Auditorias de Gestão. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Auditoria na Folha de Pagamento da Secretaria de Estado da Saúde. 1 0 

2. Realizar Auditoria no Contrato do Serviço de Lavanderia Hospitalar. 1 0 

3. Realizar Auditoria no Contrato  do serviço de Coleta de Resíduos Sólidos 1 0 

4. Realizar Auditoria no Convênio/Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado da 

Saúde e Sociedade Beneficente São Camilo e São Luís. 
1 0 

Comentários/Justificativas: 

Realizar Auditoria de Gestão e de Assistência nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) 

da Rede Pública e Prestadores de serviços, foram planejadas 4 (quatro) mas todas foram canceladas 

devido a pandemia de Corona vírus. 

Registramos que no período foi concluída a Auditoria n° 037/2019, conforme abaixo: 

Auditoria nº 37/2019 

Unidade -   Secretaria  de  Estado  da  Saúde do  Amapá 

Finalidade: Verificar se as cláusulas dos contratos Nº 001/2013 e 002/2019, firmado entre a empresa 

White  Martins  Gases  Industriais  do  Nordeste  LTDA  e  a  Secretaria  de  Estado  da  Saúde   do  

Amapá estão sendo cumpridas. 

Recomendações:  

- Que a Secretária Adjunta do Fundo Estadual de Saúde-FES, estabeleça mecanismos de controle e 

organização das documentações constantes nos processos de pagamentos, evitando a inclusão 

equivocada de documentos diferentes ao processo; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde repactue através de Termo Aditivo o Preambulo do contrato 

n°02/2019-SESA, para que a emissão de notas fiscais tenham como destinatário o CNPJ 

06.023.582/0001- 08, do Fundo Estadual de Saúde - FES, posto que este é a unidade gestora da SESA; 
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- Que o Secretário de Estado da Saúde, institua através de ato formal os fiscais para o contrato 

02/2019/SESA; Que a Coordenadoria Administrativa junto ao Secretário de Estado da Saúde, 

promova treinamentos de capacitação para os fiscais dos contratos continuados, conforme 

responsabilidades preconizadas no Artigo 66 e seus incisos, da Lei 8.666/1993;  

- Que a Coordenadoria Administrativa inclua no processo de pagamento do prestador de serviço, 

documentos indicativos de inconsistências na execução contratual, apontados nos relatórios de 

fiscalização para fins de aplicação de penalidades previstas no contrato; 

- Que a empresa White Martins Gases Industriais do Norte/Nordeste LTDA, providencie a Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da 

Bahia - CREA/BA, do Senhor Luciano de Almeida Barros, caso este continue no quadro de 

responsável técnico da empresa, e apresente a referida, a Coordenadoria Administrativa - 

CAD/SESA, para instituir o Responsável Técnico na área de Engenharia, a fim de responder o 

questionamento acerca do objeto pactuado em contrato; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde, institua através de ato formal os fiscais para o contrato 

02/2019/SESA;  

- Que a Coordenadoria Administrativa junto ao Secretário de Estado da Saúde, promova a 

treinamentos de capacitação para os fiscais dos contratos continuados, conforme responsabilidades 

preconizadas no Artigo 66 e seus incisos, da Lei 8.666/1993;  

- Que a Coordenadoria Administrativa inclua no processo de pagamento do prestador de serviço, 

documentos indicativos de inconsistências na execução contratual, apontados nos relatórios de 

fiscalização para fins de aplicação de penalidades previstas no contrato; 

- Que a direção da Unidade Mista de Saúde de Mazagão providencie junto a Coordenadoria de Gestão 

das Unidades Descentralizadas- CGUD, a retirada dos resíduos sólidos (lixo hospitalar) da área física 

destinada ao armazenamento dos cilindros de gases medicinais e proceda a reparos em sua estrutura 

física para sua adequada utilização sem riscos de contaminação do medicamento; 

- Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas- CGUD e a Superintendência de 

Atenção à Saúde- SAS, providenciem junto aos Diretores dos Estabelecimentos de Saúde, local 

adequado para armazenamento de cilindros; 

- Que a empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda apresente documentos a vigilância 

Sanitária do Estado do Amapá para que as informações referentes a empresa White Martins Gases 

Industriais do Nordeste Ltda, seja inseridas no banco de dados; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde junto a Coordenadoria Administrativa promova a adequação 

das nomenclaturas revogadas pela Lei Nº 2.212, de 14 de julho de 2017, através de Termo Aditivo 

substituindo no contrato a Coordenadoria de Assistência Hospitalar- CAH pela Superintendência de 

Atenção à Saúde- SAS e a Coordenadoria Regional de Saúde pela Coordenadoria de Gestão das 

Unidades Descentralizadas - CGUD na constante estrutura organizacional da Secretaria de Estado da 

Saúde. 
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- Que o Secretário de Estado da Saúde repactue através de Termo Aditivo inserindo as especificações 

técnicas dos cilindros;  

- Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas - CGUD institua junto a Direção da 

Unidade Mista de Ferreira Gomes o relatório de consumo médio efetivo dos gases medicinais, no 

sentido de controlar e evitar desperdícios na utilização dos referidos gases;  

- Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas-CGDU utilize cilindros de gases 

medicinais nos tamanhos e capacidade pactuadas no item 11.1 da CLÁUSULA DÉCIMA 

PRIMEIRA- Das Quantidades, quais sejam 1 m³, 3,5 m³ e 10 m³ do contrato de n°02/2019-SESA; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde repactue através de Termo Aditivo inserindo as especificações 

técnicas dos cilindros; Que a Superintendência de Atenção à Saúde - SAS institua junto a Direção do 

Hospital da Mulher Mãe Luzia-HMML, o relatório de consumo médio dos gases medicinais; 

- Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas- CGUD promova fluxos de 

solicitação e homologação das solicitações de gases medicinais da Unidade Mista de Saúde de Serra 

do Navio; 

- Que a Superintendência de Atenção à Saúde - SAS institua junto a Direção do Hospital da Mulher 

Mãe Luzia-HMML, o relatório de consumo médio dos gases medicinais; 

- Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas- CGUD institua na Unidade Mista 

de Saúde do de Mazagão um efetivo controle do relatório de consumo médio efetivo dos gases 

medicinais, no sentido de controlar e evitar desperdícios na utilização dos referidos gases;  

- Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas - CGDU utilize cilindros de gases 

medicinais nos tamanhos e capacidade pactuadas no item 11.1 da Cláusula Décima Primeira- Das 

Quantidades, quais sejam 1m³, 3,5m³ e 10 m³ do Contrato n° 02/2019-SESA; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde repactue através de Termo Aditivo inserindo as especificações 

técnicas dos cilindros; 

- Que a Superintendência de Atenção à Saúde - SAS, institua junto a Direção do Hospital da Criança 

e do Adolescente - HCA, o relatório de consumo médio dos gases medicinais; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde repactue através de Termo Aditivo inserindo as especificações 

técnicas dos cilindros. Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas- CGUD 

institua junto a Diretora da Unidade Mista de Ferreira Gomes um efetivo controle do relatório de 

consumo médio efetivo dos gases medicinais, no sentido de controlar e evitar desperdícios na 

utilização dos referidos gases; Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas- 

CGDU utilize cilindros de gases medicinais nos tamanhos e capacidade pactuadas no item 11.1 da 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Das Quantidades, quais sejam 1m³, 3,5m³ e 10 m³ do Contrato 

n° 02/2019-SESA; 
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- Que a empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste LTDA apresente os relatórios de 

procedimento de instalação dos tanques e centrais existentes para a Coordenadoria Administrativa - 

CAD, para fins cumprimento das cláusulas do contrato de n°02/2019-SESA; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde repactue através de Termo Aditivo inserindo as especificações 

técnicas dos cilindros. Que a Superintendência de Atenção à Saúde - SAS, institua junto a Direção 

do Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima - HCAL, o relatório de consumo médio dos gases 

medicinais; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde repactue através de Termo Aditivo inserindo as especificações 

técnicas dos cilindros. Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas- CGUD 

institua junto a Diretora da Unidade Mista de Tartarugalzinho, um efetivo controle do relatório de 

consumo médio efetivo dos gases medicinais, no sentido de controlar e evitar desperdícios na 

utilização dos referidos gases; Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas- 

CGDU utilize cilindros de gases medicinais nos tamanhos e capacidade pactuadas no item 11.1 da 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Das Quantidades, quais sejam 1m³, 3,5m³ e 10 m³ do Contrato 

nº 02/2019 –SESA; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde junto a Coordenadoria Administrativa - CAD, adote 

providencias no sentido de notificar a Empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste LTDA, 

quanto á disponibilidade de funcionários nos estabelecimentos de saúde para instalação e manutenção 

dos sistemas de armazenamento e distribuição dos gases, conforme pactuado na Cláusula Sétima, 

itens 7.1.17 e 7.1.18, do Contrato 02/2019-SESA; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde repactue através de Termo Aditivo inserindo as especificações 

técnicas dos cilindros. Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas- CGUD, 

institua na Unidade Mista de Saúde do Amapá o relatório de consumo médio efetivo dos gases 

medicinais, no sentido de controlar e evitar desperdícios na utilização dos referidos gases; Que a 

Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas- CGDU utilize cilindros de gases 

medicinais nos tamanhos e capacidade pactuadas no item 11.1 da CLÁUSULA DÉCIMA 

PRIMEIRA-Das Quantidades, quais sejam 1m³, 3,5m³ e 10 m³ do Contrato nº 02/2019 –SESA; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde repactue através de Termo Aditivo inserindo as especificações 

técnicas dos cilindros. Que a Superintendência de Atenção a Saúde - SAS institua junto a Direção do 

Hospital de Emergência, o relatório de consumo médio dos gases medicinais; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde repactue através de Termo Aditivo inserindo as especificações 

técnicas dos cilindros. Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas- CGUD 

institua junto a Direção da Unidade Mista de Pedra Branca, um efetivo controle do relatório de 

consumo médio efetivo dos gases medicinais, no sentido de controlar e evitar desperdícios na 

utilização dos referidos gases; Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas- 

CGDU utilize cilindros de gases medicinais nos tamanhos e capacidade pactuadas no item 11.1 da 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Das Quantidades, quais sejam 1m³, 3,5m³ e 10 m³ do contrato 

n°02/2019-SESA. Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas- CGUD promova 
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fluxos de solicitação e homologação das solicitações de gases medicinais da Unidade Mista de Saúde 

de Pedra Branca; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde repactue através de Termo Aditivo inserindo as especificações 

técnicas dos cilindros. Que a Superintendência de Atenção a Saúde - SAS, institua junto a Direção 

do Hospital de Estadual de Santana- HES, o relatório de consumo médio dos gases medicinais; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde repactue através de Termo Aditivo inserindo as especificações 

técnicas dos cilindros. Que a Superintendência de Atenção a Saúde - SAS, institua Junto a Direção 

do Hospital Estadual de Laranjal do Jari- HELAJA, o relatório de consumo médio dos gases 

medicinais; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde repactue através de Termo Aditivo inserido as especificações 

técnicas dos cilindros. Que a Superintendência de Atenção a Saúde - SAS, institua junto a Direção 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, o relatório de consumo médio dos gases 

medicinais; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde repactue através de Termo Aditivo inserindo as especificações 

técnicas dos cilindros. Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas- CGUD, 

institua na Unidade Mista de Saúde  de Calçoene um efetivo controle do relatório de consumo médio 

efetivo dos gases medicinais, no sentido de controlar e evitar desperdícios na utilização dos referidos 

gases; Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas-CGDU utilize cilindros de 

gases medicinais nos tamanhos e capacidade pactuadas no item 11.1 da Cláusula Décima Primeira- 

Das Quantidades, quais sejam 1m³, 3,5m³ e 10 m³ do Contrato n° 02/2019-SESA; 

- Que a Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas- CGUD, institua na Unidade Mista 

de Saúde de Calçoene um efetivo controle do relatório de consumo médio efetivo dos gases 

medicinais, no sentido de controlar e evitar desperdícios na utilização dos referidos gases; Que a 

Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas - CGDU utilize cilindros de gases 

medicinais nos tamanhos e capacidade pactuadas no item 11.1 da Cláusula Décima Primeira- Das 

Quantidades, quais sejam 1m³, 3,5m³ e 10 m³ do Contrato n° 02/2019-SESA; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde promova estudos técnicos junto à Direção do Hospital Estadual 

de Oiapoque - HEO, Coordenadoria de Planejamento - COPLAN-SESA, Superintendência de 

Atenção á Saúde-SAS-SESA e a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, sobre a viabilidade 

de instalação dos tanques criogênicos de Oxigênio e Nitrogênio Medicinal no referido Hospital; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde promova estudos técnicos junto á Direção do Hospital Estadual 

de Laranjal do Jarí- HELAJA, Coordenadoria de Planejamento - COPLAN-SESA, Superintendência 

de Atenção á Saúde-SAS-SESA e a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF no sentido de 

avaliar a necessidade de instalação dos tanques criogênicos de Oxigênio e Nitrogênio Medicinal no 

referido Hospital, ou a exclusão da Cláusula Segunda, Item 2.5 do contrato nº 02/2019-SESA; 

- Que a empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste LTDA, apresente a Vigilância Sanitária 

do Estado do Amapá, documentos da empresa subcontratada JB Transportes e Cargas LTDA-EPP, 

para que esta seja licenciada para no transporte de gases medicinais líquidos no Estado do Amapá;  
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- Que a Superintendência de Atenção á Saúde - SAS-SESA, a Coordenadoria de Gestão das Unidades 

Descentralizadas- CGUD e os diretores das Unidades Mistas de Saúde e dos Hospitais Estaduais, 

definam instrumentos e servidores responsáveis pelo monitoramento dos vazamentos existentes nos 

estabelecimentos de saúde, no sentido de evitar desperdícios dos gases medicinais, aumento dos 

custos com esses e riscos para a segurança dos pacientes; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde junto a Superintendência de Atenção à Saúde e a empresa 

White Martins Gases Industriais do Nordeste LTDA, providenciem alarmes de emergência para 

intervenção da equipe de saúde nos hospitais, em caso de desabastecimento de gases medicinais; 

- Que a Superintendência de Atenção á Saúde - SAS-SESA junto aos diretores do Hospital Estadual 

de Laranjal do Jari - HELAJA, Unidade de Pronto Atendimento de Laranja do Jari - UPA Laranjal 

do Jari e Unidade de Pronto Atendimento da Zona Norte UPA Zona Norte, avaliem a necessidade de 

manutenção dos compressores junto á empresa White Martins Gases Industriais D]do Nordeste 

LTDA, para funcionamento dos compressores de ar e otimização do atendimento aos pacientes; 

- Que o Secretário de Estado  de Saúde repactue através de Termo Aditivo, o item 8.1.16 da Clausula 

Oitava – do Contrato nº 001/2013-SESA e item 7.1.16 , da Clausula Sétima, item 7.1.16, do Contrato 

nº 02/2019-SESA e defina quem vai ser responsável de fato pela entrega dos gases medicinais 

serviços de transporte, carga, descarga e abastecimento; 

- Que a empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste LTDA, apresente á Coordenadoria 

Administrativa - CAD, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional Responsável 

Técnico para Manutenção dos Sistemas de armazenamento e distribuição dos gases dentro das 

Unidades Hospitalares; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde junto ao Núcleo de Gestão de Contratos - NGC, através de 

Termo Aditivo inclua no contrato 02/2019-SESA a Unidade de Pronto Atendimento da Zona Norte - 

UPA/ZN, a fim de que haja cobertura contratual para garantir o abastecimento regular de gases 

medicinais para esta unidade; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde junto a Coordenadoria Administrativa - CAD, notifique a 

empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste LTDA, solicitando informações sobre a 

existência de subcontratação de serviços de sua inteira responsabilidade e providencie fiscalização 

com maior rigor, afim de cumprir o Item 7.1.34, da Cláusula Sétima-Responsabilidades da Contratada 

do Contrato de n°02/2019-SESA; 

- Que a Direção do Hospital de Emergência, Hospital de Clinicas Doutor Alberto Lima e Unidade de 

Pronto Atendimento da Zona Norte, cumpra o que está pactuado em contrato 02/2019-SESA, a fim 

de reduzir custos para Secretaria de Estado de Saúde, suspendendo o abastecimentos de gases 

medicinais para atendimento extra-hospitalar de pacientes beneficiários de planos de saúde privados; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde junto ao Superintendente de Atenção à Saúde, implantem o 

Serviço de Atenção Domiciliar - SAD nos Hospitais da rede pública de saúde, para os pacientes que 

necessitam de assistência no domicílio, a fim de que façam jus ao uso de gases medicinais na 

modalidade extra-hospitalar;  
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- Que a empresa White Martins Gases Industriais do Nordeste- LTDA apresente á Coordenadoria 

Administrativa/SESA para fins de pagamento, certidões de regularidade fiscal emitidas com CNPJ 

pactuado no contrato Nº 02/2019-SESA; 

- Que o Secretário de Estado da Saúde realize empenhos globais/ ordinários nas fontes de recursos 

adequadas, de acordo com o estimado e pactuado no Cronograma de Desembolso, a fim de evitar 

manobras contábeis ilegais; e 

- Que o Secretário de Estado da Saúde realize empenhos globais/ ordinários nas fontes de recursos 

adequadas, a fim de evitar manobras contábeis ilegais como o cancelamento parcial de 

disponibilidade orçamentária sem declaração do coordenador de despesa. 

META 2: Realizar 2 Auditorias na rede de assistência à Saúde. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Auditoria no Hospital Estadual de Santana. 1 0 

2. Realizar Auditoria no Hospital da Criança e do Adolescente.   1 0 

Comentários/Justificativas: 

Realizar Auditoria nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) da Rede Pública e Prestadores 

de serviços, foram planejadas 2 (duas) mas todas foram canceladas devido a pandemia de Corona 

vírus. 

META 3: Realizar  2 visitas técnicas de acordo com as demandas da Gestão. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Visita Técnica na Unidade de Pronto Atendimento – Porte I- 24h Zona Sul de 

Macapá, para verificar o cumprimento das recomendações, da Auditoria Nº 33, que auditou 

o contrato com a empresa Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar-IBGH 

1 

13 

2. Realizar Visita Técnica para verificar o cumprimento das recomendações da Auditoria 

Nº 35, que auditou o contrato com a empresa Táxi Aéreo Hercules. 
1 

Comentários/Justificativas: 

Visitas Técnicas de Gestão e de Assistência nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) da 

Rede Pública e Prestadores de Serviços- Foram programadas 02 (duas) Visitas Técnicas conforme a 

demanda da Gestão para o exercício de 2020, destas apenas 01 foi realizada , no entanto foram 

realizadas 13 Visitas Técnicas, sendo 12 (doze) oriundas de demandas externas e 01 (uma) da Gestão.  

Visita Técnica nº 35 

Unidade- Hospital São Camilo e São Luís  

Finalidade- Auditar a Conta Hospitalar, a Nota Fiscal Eletrônica e o Prontuário do paciente L. F. S. 

D, o qual foi submetido a realização de procedimento cirúrgico judicializado de Correção 

Endovascular de Aneurisma Abdominal com Endoprótese Bifurcada. 

 Recomendações 

- Pagar ao Hospital São Camilo e São Luiz o valor de R$36.188,62 (trinta e seis mil, cento e oitenta 
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e oito reais e sessenta  e dois centavos) pelos serviços prestados, conforme o detalhamento abaixo, 

salvo melhor entendimento do Gestor Estadual do SUS em relação ao complemento de valores com 

Recursos Financeiros do Tesouro Estadual: 

- Serviço Profissional - R$ 2.523,68 (dois mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e oito 

centavos). 

- Serviços Hospitalares - R$ 6.223,94 (seis mil duzentos e vinte três reais e noventa e quatro centavos) 

- Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) - R$ 27.441,00 (vinte e sete mil quatrocentos e 

quarenta e um reais)  

Total: R$36.188,62 (trinta e seis mil cento e oitenta e oito reais e sessenta  e dois centavos) 

Visita Técnica nº 36 

Unidade- Centros de Atendimento a COVID-19 1, 2 e 3 e a Tenda de Triagem do Hospital de 

Emergência. 

Finalidade- Verificar as condições de funcionamento dos Centros de Atendimento a COVID-19 1, 2 

e 3 e a Tenda de Triagem do Hospital de Emergência. 

Recomendações ao Secretário de Estado da Saúde:  

- A determinação imediata através de atos administrativos, ao Coordenador de Regulação, Controle 

e Avaliação, a conclusão e utilização imediata do Protocolo de Regulação de Acesso a Assistência 

no Complexo Regulador da Secretaria de Estado da Saúde/SESA, no sentido de tornar efetiva e sem 

desigualdades a regulação dos leitos destinados ao atendimento dos pacientes acometidos pela 

COVID-19; 

- A determinação imediata através de atos administrativos ao Coordenador de Regulação, Controle e 

Avaliação para a regularização junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES, dos 

leitos de UTI existentes na Tenda de Triagem do Hospital de Emergência e do Hospital de Campanha 

do município de Santana, no sentido de cadastra-los como leitos pertencentes aos referentes hospitais, 

a fim de reduzir as perdas nos repasses financeiros destinados ao custeio desses leitos 

complementares, e vislumbrar a melhoria da qualidade da assistência prestada aos pacientes 

acometidos pela COVID-19; 

- A determinação imediata através de atos administrativos, ao Instituto Brasileiro de Gestão 

Hospitalar-IBGH, que disponibilize a totalidade dos leitos clínicos e dos 52 leitos de UTI sob sua 

responsabilidade gerencial para o Complexo Regulador da Secretaria de Estado da Saúde/SESA, a 

fim de que este através de seus profissionais reguladores, definam a alternativa assistencial mais 

adequada à necessidade dos pacientes, garantindo os princípios da equidade e da integralidade, 

estabelecendo e executando os critérios de classificação de risco, dessa forma aumentando a Taxa de 

Ocupação dos leitos e reduzindo a Taxa de Mortalidade Institucional; 

- A determinação imediata através de atos administrativos, ao Instituto Brasileiro de Gestão 

Hospitalar-IBGH, que proceda a contratação e capacitação de profissionais Enfermeiros e Técnicos 

de Enfermagem, para atendimento adequado aos pacientes acometidos pela COVID19; 
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- A determinação imediata através de atos administrativos, ao Instituto Brasileiro de Gestão 

Hospitalar-IBGH, que disponibilize equipe de profissionais de saúde com titulação em Medicina e 

Enfermagem Intensiva para atendimento aos pacientes acometidos pela COVID-19, internados nas 

UTIs dos COVIDs 1, 2 e 3, vislumbrando a melhoria da qualidade da assistência prestada;  

- Que adote providências imediatas nos processos de aquisição de medicamentos e Equipamentos de 

Proteção Individual adequado, no sentido de garantir a qualidade da assistência prestada aos pacientes 

e proporcionar segurança aos profissionais de saúde; 

- A determinação imediata através de atos administrativos á Coordenação Estadual do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência e Emergência - SAMU 192, o retorno imediato das ambulâncias da 

linha vermelha, uma tipo furgão da marca Mercedes Benz, de placa QLP 9403 e outra da marca Fiat 

Ducato de placa NEO 1486, para a Base Central do SAMU-192, a fim de que estas possam cumprir 

sua finalidade legal e sanitária no atendimento ás urgências e emergências no Atendimento Pré-

Hospitalar da população amapaense; 

- A determinação imediata através de atos administrativos, ao Instituto Brasileiro de Gestão 

Hospitalar-IBGH, que disponibilize veículos tipo furgão, ou ambulâncias da linha branca para serem 

utilizados como Transporte Sanitário eletivo aos pacientes internados, em substituição ás ambulâncias 

que deverão retornar á Base Central do SAMU-192; 

- A determinação imediata através de atos administrativos ao diretor do Hospital de Emergência, que 

disponibilize a totalidade dos leitos de UTI existentes na Tenda de Triagem sob sua responsabilidade 

gerencial para o Complexo Regulador da Secretaria de Estado da Saúde/SESA, a fim de que este 

através de seus profissionais reguladores, definam a alternativa assistencial mais adequada à 

necessidade dos pacientes, garantindo os princípios da equidade e da integralidade, estabelecendo e 

executando os critérios de classificação de risco, dessa forma aumentando a Taxa de Ocupação dos 

leitos e diminuindo a Taxa de Mortalidade Institucional, promovendo assim a desocupação dos leitos 

das enfermarias e Unidades de Tratamento Intensivo que estão ocupados por pacientes com 

diagnóstico confirmado ou suspeito da COVID-19, evitando dessa forma a contaminação dos 

pacientes portadores de outras patologias;  

- A determinação imediata através de atos administrativos á Superintendência de Atenção á Saúde, 

para que promova a extinção das escalas de plantões médicos e multiprofissionais elaboradas de 

forma indevida, constantes neste relatório; 

- A determinação imediata através de atos administrativos à Superintendência de Atenção à Saúde, 

para a definição de fluxos de encaminhamento dos pacientes acometidos pela COVID-19 que 

necessitem de hemodiálise para a clínica UNINEFRO, contratada de forma emergencial pela 

Secretaria de Estado da Saúde para essa finalidade; 

- A determinação imediata através de atos administrativos á Superintendência de Atenção á Saúde, 

para que promova a devolução dos equipamentos que foram retirados da UTI do Hospital de 

Emergência para a UTI da Tenda de Triagem, haja vista a grande quantidade de equipamentos tipo 

respiradores, monitores e bombas de infusão constatados sem utilização nos Centros de Atendimento 

a COVID-19 – 1, 2 e 3 e que poderiam ser utilizados na referida Tenda, garantindo dessa forma a 
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utilização dos leitos de UTI do Hospital de Emergência para pacientes portadores de outras 

patologias;  

- A determinação imediata através de atos administrativos á empresa White Martins Gases Industriais 

do Nordeste- LTDA, a conclusão da instalação dos tanques criogênicos a fim de otimizar o uso dos 

gases medicinais aos pacientes internados e reduzir os custos com sua utilização; e 

- A determinação através de atos administrativos para realização de Auditoria Patrimonial no período 

pós-pandemia. 

Visita Técnica nº 37 

Unidade- Hospital São Camilo e São Luís  

Finalidade- Auditar a Conta Hospitalar, a Nota Fiscal Eletrônica e o Prontuário da paciente R. C. M, 

a qual foi submetida à realização de procedimento cirúrgico judicializado de Embolização de 

Aneurisma Cerebral com OPME. 

Recomendações  

- Realizar a correção no campo Informações Complementares da Nota Fiscal Eletrônica Nº150150, 

de 30 de abril de 2020, relacionado ao processo de Nº 0055739-33.2019.8.03.0001, da 4ª Vara Cível 

e de Fazenda Pública de Macapá, da Comarca de Macapá, do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, 

da paciente;  

- Pagar ao Hospital São Camilo e São Luiz o valor R$29.846,81 (vinte e nove mil, oitocentos e 

quarenta e seis reais e oitenta e um centavos) pelos serviços prestados, conforme o detalhamento 

abaixo, salvo melhor entendimento do Gestor Estadual do SUS em relação ao complemento de 

valores com Recursos Financeiros do Tesouro Estadual: 

- Serviço Profissional - R$ 1.548,66 (um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis 

centavos). 

- Serviços Hospitalares - R$ 5.712,34 (cinco mil, setecentos e doze reais e trinta e quatro centavos). 

- Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) 

- Total: R$22.585,87 (vinte dois mil quinhentos e quarenta e um  reais e oitenta e sete centavos). 

Visita Técnica nº 38 

Unidade- Hospital São Camilo e São Luís 

Finalidade- Auditar a Conta Hospitalar, a Nota Fiscal Eletrônica e o Prontuário da paciente J. B. O, 

a qual foi submetida ao procedimento de Drenagem de Abcesso. 

Recomendações 

- Pagar ao Hospital São Camilo e São Luiz o valor R$ 1.230,82 (um mil, duzentos e trinta reais e 

oitenta e dois centavos) pelos serviços prestados  referente ao procedimento de Drenagem de 

Abscesso Renal / Peri-Renal, conforme o detalhamento abaixo, salvo melhor entendimento do Gestor 

Estadual do SUS em relação ao complemento de valores com Recursos Financeiros do Tesouro 

Estadual: 

- Serviço Profissional - R$ 183,34 (cento e oitenta e três reais e trinta centavos). 

- Serviços Hospitalares – R$ 447,48 (quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos). 
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- Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) 

- Total: R$ 600,00 (seiscentos reais) 

  

Visita Técnica nº 39 

Unidade- Hospital São Camilo e São Luís 

Finalidade- Auditar a Conta Hospitalar, a Nota Fiscal Eletrônica e o Prontuário do paciente M. F. 

T., 67anos o qual foi submetido ao procedimento cirúrgico de Retossigmoidectomia + Cistectomia 

Parcial em Oncologia com previsão de OPME. 

Recomendações 

- Que determine a realização de Visita Técnica pelo Componente Estadual de Auditoria do 

SUS/SESA ao Centro Cirúrgico do Hospital de Clinicas Doutor Alberto Lima – HCAL, com a 

finalidade de verificar os motivos das suspensões dos procedimentos cirúrgicos programados no 

Mapa Cirúrgico bem como seu funcionamento; 

- Que regulamente através de atos administrativos a Coordenadoria de  Regulação Controle e 

Avaliação e a Superintendência de Atenção á Saúde, sobre a necessidade de aprovação de fluxos e 

autorização de permanência a maior por parte da Secretaria de Estado da Saúde, para dar continuidade 

aos tratamentos hospitalares; 

- Pagar ao Hospital São Camilo e São Luiz o valor R$ 20.414,27 ( vinte mil, quatrocentos e quatorze 

reais e vinte e sete centavos) pelos serviços prestados referente ao procedimento de 

Retossigmoidectomia + Cistectomia Parcial em Oncologia com OPME, conforme o detalhamento 

abaixo, salvo melhor entendimento do Gestor Estadual do SUS em relação ao complemento de 

valores com Recursos Financeiros do Tesouro Estadual: 

- Serviço Profissional - R$ 2.052,89 (dois mil e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos). 

- Serviços Hospitalares - R$ 13.398,38 (treze mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e oito 

centavos). 

- Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) 

- Total: R$4.955,00 (quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais). 

 

Visita Técnica nº 40 

Unidade- Centros de Atendimento a COVID-19 1,2 e 3. 

Finalidade- Monitorar o cumprimento das recomendações contidas no Relatório da Visita Técnica 

nº 36. 

As recomendações contidas no relatório da Visita Técnica de nº36 foram cumpridas parcialmente: 

- O Protocolo de Regulação de Acesso a Assistência não foi concluído e nem está em utilização no 

Complexo Regulador da Secretaria de Estado da Saúde/SESA; 

- O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar-IBGH não disponibilizou a totalidade dos leitos clínicos 

e de suporte intensivo para o Complexo Regulador da Secretaria de Estado da Saúde/SESA pois 

observou-se que, dos 52 leitos de suporte intensivo existentes 50 foram disponibilizados, e que dos 
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67 leitos clínicos existentes 66 foram disponibilizados, restando 3 leitos indisponíveis ao Complexo 

Regulador; 

- Não foi apresentado pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar-IBGH, a Titulação em Terapia 

Intensiva dos profissionais médicos e enfermeiros que atuam na Unidade de Terapia Intensiva; 

- Não foi comprovada pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar-IBGH, a contratação dos 

profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem; e 

- Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar-IBGH, não providenciou veículo tipo furgão ou 

ambulância da linha branca para serem utilizadas no transporte sanitário dos pacientes acometidos 

pela Covid-19. 

 

Visita Técnica nº 41 

Unidade- UPA ZONA SUL 

Finalidade- Monitorar o cumprimento das recomendações constantes no Relatório de Auditoria nº 

33/2018, relacionado ao Contrato de Gestão de Nº 001/2017/SESA. 

- As recomendações constantes no relatório de Auditoria nº 33/2018, que teve como finalidade auditar 

o Contrato de Gestão de Nº 001/2017/SESA, foram parcialmente cumpridas, haja vista que das 22 

(vinte duas) recomendações 8 (oito) foram cumpridas, 9 (nove)não foram cumpridas e 5 (cinco) foram 

cumpridas parcialmente, representando 36,36% de cumprimento; 

- Faz se necessário o cumprimento integral destas. 

 

Visita Técnica nº 42 

Unidade- Centro de Atendimento a Covid 19-COV4. 

Finalidade- Verificar as condições de funcionamento do Centro de Atendimento a Covid 19-COV4. 

Recomendações ao Secretário de Estado da Saúde: 

- Que através de atos administrativos adote providencia no sentido de habilitar os leitos de Unidade 

de Terapia Intensiva junto ao Ministério da Saúde; 

- Que através de atos administrativos coíba a Regulação  de leitos, paralela ao Complexo Regulador 

da Secretaria de Estado da Saúde; 

- Que através de atos administrativos coíba a elaboração e pagamento das escalas de plantões com 

especialidades médicas não comuns no atendimento assistencial especifico aos pacientes acometidos 

pela Covid 19; 

- Que através de atos administrativos determine a elaboração de escalas de plantões médicos e 

multiprofissionais de acordo com o total de leitos disponibilizados a população; 

- Que através de atos administrativos determine a extinção das escalas de plantões, multiprofissionais 

com nomenclaturas que não são de atendimento assistencial especifico aos pacientes acometidos pela 

Covid 19; 
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- Que através de atos administrativos determine a extinção das escalas de plantões de servidores com 

cargos comissionados; 

- Que através de atos administrativos determine a atualização das informações da base de dados do 

COV4, junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES; 

- Que através de atos administrativos determine a imediata localização e disponibilidade dos leitos 

não localizados; 

- Que através de atos administrativos determine a imediata inclusão dos leitos de Pediatria - Clinica 

e de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica no Censo Eletrônico, para que sejam regulados pelo 

Complexo Regulador da Secretaria de Estado da Saúde - SESA e colocados à disposição da 

população;  

- Que através de atos administrativos determine a devida ocupação do Bloco I- Pavimento –Térreo 

do Hospital Universitário-HU, de acordo com o Termo de Cessão; 

- Que adote providencias no sentido de avaliar a possibilidade de aditivamento do Termo de Cessão; 

- Que adote providencia no sentido de equipar os leitos que não dispõem de camas e outros 

equipamentos para disponibilidade dos leitos; 

- Que através de atos administrativos determine ao diretor do COV 4, que providencie espaço físico 

adequado á estruturação da Central de Material e Esterilização-CME; 

- Que através de atos administrativos determine ao diretor do COV 4, a apresentação de 

documentação comprobatória da Titulação Especializada dos Profissionais de Saúde em Terapia 

Intensiva, no sentido de garantir a segurança do paciente e o atendimento a legislação vigente; 

- Que através de atos administrativos determine ao diretor do COV 4, a apresentação de 

documentação comprobatória dos Responsáveis Técnicos para a Terapia Intensiva, no sentido de 

garantir a segurança do paciente e o atendimento a legislação vigente; e 

- Que através de atos administrativos determine o retorno das ambulâncias do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgencia-SAMU-192 para a Base Centralizada do SAMU.  

Visita Técnica nº 43 

Unidade- Hospital de Emergência e no Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima. 

Finalidade - Apurar denúncia do cidadão, relacionada à falta de exame de Radiografia no Hospital 

de Emergência. 

Conclusão: A denúncia procede parcialmente, pelos motivos expostos abaixo: 

- A paciente foi encaminhada da Secretaria Municipal de Saúde de Macapá sem local de referência 

para atendimento; 

- O encaminhamento médico não foi levado em consideração no momento do atendimento no 

Hospital de Emergência; 
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- A paciente demostrou insatisfação com o atendimento a ela dispensado no Hospital de Emergência; 

- A paciente realizou exame de raio-x na rede privada de saúde; 

- O Hospital de Emergência está realizando exames de raio-x; e 

- A Secretaria de Estado da Saúde possui dois contratos vigentes na prestação de serviços para 

diagnósticos por imagem. 

 

Visita Técnica N° 44 

Finalidade: Apurar denúncia da presidente da Associação dos Ostomizados do Amapá - AOAP, 

sobre a falta de bolsas de colostomia para pacientes ostomizados. 

Conclusão  

Após análise documental, entrevista e visita in loco, a equipe de Auditoria do SUS/SESA conclui que 

a denúncia procede. 

Visita Técnica N° 45 

Unidade: Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima - HCAL  

Finalidade: Verificar qual a razão para o não funcionamento dos equipamentos para as cirurgias de 

Artroscopia no Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima – HCAL. 

 

Recomendações 

Ao Secretário de Estado da Saúde: 

- Que através de atos administrativos, instaure processo de Sindicância para apurar os responsáveis 

pelo extravio do processo de pagamento da empresa C M P AINETTE COM. IMP. E EXP. MED. 

MAT. MED. HOSP. EIRELI; 

- Que através de atos administrativos, instaure Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD, dada 

a gravidade da infração, para apurar os responsáveis pelo desaparecimento dos equipamentos e 

materiais adquiridos pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA, para a realização de cirurgias de 

artroscopias; 

- Que após a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD, adote providências junto 

a Procuradoria Geral do Estado – PGE, no sentido de ressarcir ao Fundo Estadual de Saúde-FES, o 

valor de R$ 2.068.700,00 (dois milhões, sessenta e oito mil e setecentos reais), por parte dos 

responsáveis identificados no PAD; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Hospital de Clínicas Doutor Alberto 

Lima – HCAL a elaboração imediata da Fila de Espera Estadual dos pacientes que aguardam por 

cirurgias de artroscopia, para tomada de decisão do Secretário de Estado da Saúde; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Hospital de Clínicas Doutor Alberto 

Lima – HCAL a nomeação imediata de comissão para o recebimento, o armazenamento, a guarda e 
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a distribuição de equipamentos e materiais para as cirurgias da especialidade de Ortopedia e 

Traumatologia, visando a boa prática na gestão das Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Hospital de Clínicas Doutor Alberto 

Lima – HCAL o cadastro imediato no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES, dos 

equipamentos de Artroscopia existentes no referido Hospital; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Hospital de Clínicas Doutor Alberto 

Lima – HCAL o plaqueamento imediato do número de patrimônio nos equipamentos de Artroscopia 

existentes no referido Hospital; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Hospital de Clínicas Doutor Alberto 

Lima – HCAL, que estruture de forma imediata um ambiente para ser utilizado como Almoxarifado 

Central e outro como Almoxarifado Satélite, para o acondicionamento dos equipamentos e OPME no 

referido Hospital; 

- Que através de atos administrativos, proceda a substituição imediata do profissional médico José 

Maria Oliveira de Azevedo, pertencente ao quadro de servidores temporários, da função de 

Responsável Técnico do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas Doutor 

Alberto Lima – HCAL, por servidor médico do quadro de servidores efetivos do Governo do Estado 

do Amapá - GEA, para assumir a função de Responsável Técnico do Serviço de Ortopedia e 

Traumatologia do Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima – HCAL; 

- Que através de atos administrativos, notifique a empresa C M P AINETTE COM. IMP. E EXP. 

MED. MAT. MED. HOSP. EIRELI, para prestar esclarecimentos sobre a não substituição das peças 

incompatíveis referentes ao LOTE 01, em tempo definido no Pregão Eletrônico nº 002/2018, que 

seria de 10 dias; 

- Que através de atos administrativos, determine que a elaboração de Termos de Referência seja 

apenas pela área solicitante e profissionais especializados; 

- Que encaminhe cópia deste relatório para o Ministério Público Federal - MPF, por se tratar de 

recursos da União; 

- Que encaminhe cópia deste relatório para a Procuradoria Geral do Estado do Amapá – PGE, para 

conhecimento e providências; 

- Que encaminhe cópia deste relatório para o Conselho Estadual de Saúde – CES, para conhecimento 

e providências. 

 

Visita Técnica N°46 

Finalidade: Verificar as condições de funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

- SAMU 192. 

Recomendações 

Ao Secretário de Estado da Saúde: 
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- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192, a atualização de informações da Central de Regulação Médica do Serviço 

Móvel de Urgência junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192, o aumento do número de atendimentos pré-hospitalar móvel realizado pela 

equipe da Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre – USA até o alcance de 30% do total de 

atendimentos realizados pela Central de Regulação Médica do Serviço Móvel de Urgência; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192, o aumento do número de atendimentos pré-hospitalar móvel realizado pela 

equipe da Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre – USB até o alcance de 80% do total de 

atendimentos realizados pela Central de Regulação Médica do Serviço Móvel de Urgência; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192 a realização de Treinamentos e Capacitações contínuos para as Equipes das 

Unidades de Suporte Avançado- USA de forma continuada; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192 a substituição de Técnico de Enfermagem por Enfermeiro para exercer 

atividades privativas; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192, a indicação de Responsáveis Técnicos Médico e de Enfermagem, 

devidamente certificados pelos respectivos Conselhos de Classe; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192, a utilização das Motolâncias no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-

SAMU 192 a população do estado do Amapá ou comunique ao Ministério da Saúde a não utilização 

do bem doado para os fins e a forma a que se propôs o Termo de Doação Nº 3219/2009, para 

revogação total deste e realocação do bem por parte do Ministério da Saúde a outra instituição ou 

município; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192, a elaboração validação e utilização de Protocolos e Fluxos de Atendimento 

aos pacientes que utilizam o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192 apresentação do Termo de Doação das ambulâncias da frota antiga do SAMU-

192, para posterior regularização da pendencias junto ao Ministério da Saúde e Componente Estadual 

de Auditoria do SUS/SESA/AP; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192 a apresentação dos Documentos de licenciamento e seguro obrigatório dos 

veículos da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU 192, bem como a 

apresentação de documentos comprobatórios de Baixa Patrimonial dos veículos da frota antiga do 
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SAMU -192, por retirada de partes economicamente aproveitáveis e/ou foi constatado a 

impossibilidade ou inconveniência de alienação ou utilização destes veículos, com posterior 

comunicação formal ao Ministério da Saúde; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192 a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde- 

PGRSS, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU 192, por ser gerador de resíduos 

sólidos em saúde; 

- Que através de atos administrativos promova a adequada infraestrutura da Central de Material e 

Esterilização- CME em cumprimento a RDC nº 15 de 15 de março de 2012, da Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária-ANVISA; 

- Que através de atos administrativos promova a adequada infraestrutura para lavagem de 

ambulâncias; 

- Que através de atos administrativos implemente o Sistema Digital para comunicação e gravação de 

chamadas; 

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192 a implementação de sinalização na área de entrada e saída das ambulâncias; 

-Que através de atos administrativos, determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU-192 apresente documentação e registros fotográficos da localização das 4 (quatro) 

ambulâncias da frota antiga doadas pelo Ministério da Saúde no ano de 2012, não localizadas pela 

equipe de Auditoria do SUS/SESA/AP; 

- Que através de atos administrativos, determine ao setor competente a exclusão das 3 (três) 

ambulâncias sucateadas do contrato 01/2019, que tem como Objeto manutenção dos veículos oficiais 

da frota do SAMU -192 da Secretaria de Estado da Saúde -SESA;  

- Que através de atos administrativos, determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192, o acompanhamento e entrega em tempo hábil, do serviço de manutenção dos 

diversos equipamentos essenciais para o atendimento de urgência e emergência; 

- Que através de atos administrativos determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192, que atenda aos critérios da legislação ministerial, em relação a Habilitação e 

funcionamento imediato da Ambulancha para atendimento à população, ou na impossibilidade deste, 

revogar junto ao Ministério da Saúde o Termo de Doação do bem a ser restituído; 

- Que através de atos administrativos determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192 utilize de acordo a legislação pertinente os recursos financeiros do Fundo 

Rotativo; 

- Que através de atos administrativos determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192 a lotação em escalas diárias de serviço, dos pilotos fluviais da ambulancha; 
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- Que através de atos administrativos determine a Direção do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU-192 o cumprimento da Recomendação contida no Relatório de Visita Técnica de 

número 36; 

- Que através de atos administrativos promova a adequada infraestrutura da sala de regulação, dotando 

o setor de isolamento sonoro e banheiro próximo para uso da equipe; 

- Que junto aos setores competentes viabilize a lotação de profissional médico para atuar na regulação 

e nas Unidades de Suporte Avançado-USA, de forma especifica para cada função; e 

- Que junto aos setores competentes verifique a veracidade do atraso no pagamento ao prestador de 

serviço que realiza a manutenção da frota do SAMU. 

Visita Técnica N°47 

Finalidade: Verificar se está sendo realizado o exame de gasometria no Centro de Atendimento a 

Covid-19 COV4 e se existe a falta de recursos humanos, materiais, medicamentos, correlatos e 

insumos. 

Recomendações 

Ao Secretário de Estado da Saúde: 

- Que proceda a adequação do Projeto Básico Emergencial no sentido de ajustar valores e fonte de 

recursos financeiros, para pagamento dos serviços a serem contratualizados; 

- Que na impossibilidade do ajuste de valores, adote providências no sentido de aditiva um dos 

contratos vigentes com a empresa biomedica Belém Distribuidora de Produtos Médicos Ltda, CNPJ 

nº 11.938.920/0001-71, alterando a respectiva cláusula de fornecimento de insumos e reagentes para 

realização de Exames Laboratoriais com cessão de equipamentos, visando atender as necessidades 

do Hospital de Campanha Centro COVID IV, aditivando também em até 25% do valor global do 

contrato a ser aditivado, por ser esta a forma mais célere e vantajosa para a Administração Pública e 

de garantir um diagnóstico rápido e seguro aos pacientes acometidos pela COVID 19; 

- Que adote providencia no sentido de contratar Profissionais Técnicos de Enfermagem, para suprir 

a necessidade de recursos humanos na referida área, nas Unidades de Terapia Intensiva do Hospital 

de Campanha Centro COVID IV. 

Ao Diretor do Hospital de Campanha Centro COVID IV: 

- Que disponibilize de forma fidedigna as informações no Censo Eletrônico; 

- Que elabore escalas de plantões dos profissionais fisioterapeutas de forma equitativa; 

- Que elabore escalas de plantões dos profissionais médicos de forma a evitar sobreposição e “dobras” 

de jornada de trabalho acima de 24 horas ininterruptas; 

- Que adote medidas de fiscalização de cumprimento das escalas médicas dos plantonistas da UTI I; 

- Que adote providencias no sentido de tornar aptos para internação os dois leitos reservados para 
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Hemodiálise, adaptando as máquinas a fim de torna-las móveis e acessíveis a todos os pacientes que 

delas necessitarem, desse modo efetivando o quantitativo de 50 leitos de UTI configurados no Censo 

Eletrônico. Na impossibilidade de tornar esses leitos de hemodiálise aptos para a internação, que 

amplie em mais dois para que totalize os 50 leitos exclusivos para internação na UTI; 

- Que torne aptos os leitos inaptos por falta de equipamentos e materiais para receber pacientes nas 

Unidades de Terapia Intensiva – UTI, do Hospital de Campanha Centro COVID IV; 

- Que atualize no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde - CNES, o Cadastro do Hospital 

de Campanha Centro COVID IV, Módulo Leitos; e 

- Que tome providenciais no sentido de garantir a disponibilidade de equipamentos, correlatos, 

insumos básicos e essenciais para assistência aos pacientes acometidos pela Covid-19. 

META 4:  Participar em 27 Eventos para qualificação dos servidores. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Participação de Eventos locais e nacionais relacionados ao Sistema Nacional de 

Auditoria do SUS. 
6 1 

2. Realizar Intercâmbio técnico-profissional com os Componentes de Auditoria do SUS de 

outros estados e municípios. 
4 0 

3. Realizar o Seminário Estadual de Auditoria do SUS. 1 0 

4. Apoiar os Municípios de Macapá e Santana na Implementação do Componente 

Municipal de Auditoria do SUS. 
16 0 

Comentários/Justificativas: 

Capacitar os servidores de nível médio e superior lotados no Serviço de Auditoria /SESA- foram 

programados para esta meta 06 (seis) capacitações para o exercício de 2020, sendo realizada apenas 

01 (uma).  

META 5: Emitir 100% de parecer Técnico de acordo com as demandas da Gestão. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Elaborar Parecer Técnico solicitado pelo Gestor de acordo com demandas não 

programadas 
100% 34 

Comentários/Justificativas: 

Pareceres Técnicos   

Parecer Técnico n° 01 

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Unidade Mista de Saúde de Mazagão.  

 

Análise Prévia n° 043/2019. 

Diante do exposto, somos do Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja Devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 
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do Secretário de Saúde. 

Parecer Técnico N° 02  

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Unidade Mista de Saúde de Amapá.  

Análise Prévia n° 042/2019. 

Diante do exposto, somos do Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde.  

Parecer Técnico N° 03 

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Centro de Referências em Doenças Tropicais.  

Pré Analise n°033/2019. 

Diante do exposto, somos do Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde. 

Parecer Técnico n° 04 

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Unidade Mista de Saúde de Tatarugalzinho.  

Análise Prévia n° 041/2019. 

Diante do exposto, somos do Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo  

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde.  

Parecer Técnico n° 05 

Procedência: Gabinete Do Secretário Adjunto De Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Unidade Mista de Saúde de Vitória do Jari.  

Análise Prévia n° 039/2019. 

Diante do exposto, somos de Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja DEVOLVIDO ao 

Núcleo de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer 

Conclusivo nos moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para 

posterior assinatura do Secretário de Saúde; Realização de Auditoria no Fundo Rotativo da Unidade 

Mista de Saúde de Vitória do Jari, referente ao exercício  2019. 
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Parecer Técnico n° 06 

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Unidade Mista de Saúde Calçoene.  

Atendimento de Despesas de Custeio no Âmbito Estabelecimento de Saúde da Rede Assistencial. 

Diante do exposto, somos do Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja Devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde. 

Parecer Técnico n° 07  

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Unidade Mista de Pedra Branca.  

 

Análise Prévia n° 040/2019. 

Diante do exposto, somos do Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde. 

Parecer Técnico n° 08  

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Unidade Mista de Saúde de Ferreira Gomes.  

Análise Prévia n° 037/2019. 

Desta forma a equipe de Auditoria do SUS, recomenda ao Secretário de Estado da Saúde- SESA que 

devolva o instrumento “Análise Previa” ao Núcleo de Acompanhamento de Prestação de 

Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos moldes da legislação do Fundo 

Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura do Secretário de Saúde. 

Parecer Técnico n° 09  

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Unidade de Pronto Atendimento 24h Florência Souza-Upa-Zona Norte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Análise Prévia n° 032/2019. 

Diante do exposto, somos do Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde.  

Parecer Técnico n° 10  

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Hospital Estadual de Oiapoque.  
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Análise Prévia n° 036/2019. 

Desta forma a equipe de Auditoria do SUS, recomenda ao Secretário de Estado da Saúde - SESA que 

devolva o instrumento “Análise Previa” ao Núcleo de Acompanhamento de Prestação de 

Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos moldes da legislação do Fundo 

Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura do Secretário de Saúde; e 

Que solicite a realização de Auditoria no Fundo Rotativo do Hospital Estadual de Oiapoque, referente 

ao exercício de 2019. 

Parecer Técnico n° 11  

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Hospital Estadual do Laranjal do Jari.  

 

Análise Prévia n° 030/2019. 

Diante do exposto, somos do Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde.  

Parecer Técnico n° 12  

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima.  

Análise Prévia n° 025/2019. 

Desta forma a equipe de Auditoria do SUS, recomenda ao Secretário de Estado da Saúde - SESA: 

- A Devolução do instrumento “Análise Previa” ao Núcleo de Acompanhamento de Prestação de 

Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos moldes da legislação do Fundo 

Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura do Secretário de Saúde;  

Solicite a realização de Auditoria no Fundo Rotativo do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, 

referente ao exercício de 2019. 

Parecer Técnico n° 13 

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Central Estadual de Transplantes - CET. Custear Despesas. 

Análise Prévia n° 69/2019-SESA. 

Diante do exposto, somos de Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde. 
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Parecer Técnico n° 14  

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em 

Saúde - CERPIS.  

Análise Prévia n° 034/2019. 

Diante do exposto, somos de Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde.  

Parecer Técnico n° 15  

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.  

Análise Prévia n° 035/2019. 

Diante do exposto, somos de Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde. 

 

Parecer Técnico n° 16 

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Programa de Tratamento Fora do Domicílio.  

Análise Prévia n° 46/2019. 

Diante do exposto, somos de Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde.  

Parecer Técnico n° 17  

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.  

Análise Prévia n° 031/2019. 

Diante do exposto, somos de Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde.  

Parecer Técnico n° 18 

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 
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Assunto: Fundo Rotativo: Hospital Estadual de Santana.  

Análise Prévia n° 029/2019. 

Diante do exposto, somos do Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde; Que seja determinada a realização de Auditoria na execução dos recursos 

financeiros do Fundo Rotativo do Hospital Estadual de Santana, referente ao exercício de 2019. 

Parecer Técnico n° 19  

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Hospital Da Mulher Mãe Luzia.  

Análise Prévia n° 027/2019. 

Diante do exposto, somos do Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde; Que seja determinada realização de Auditoria no Fundo Rotativo do Hospital 

da Mulher Mãe Luzia, nos exercícios de 2018 e 2019.  

Parecer Técnico n° 20 

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Hospital da Criança e do Adolescente.  

Análise Prévia n° 028/2019. 

Diante do exposto, somos do Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde; Que seja determinada a realização de Auditoria na execução dos recursos 

financeiros do Fundo Rotativo do Hospital Estadual do Hospital da Criança e Adolescente- HCA, 

referente ao exercício de 2019. 

 

Parecer Técnico n° 21  

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Hospital da Criança e do Adolescente.  

Análise Prévia n° 045/2019. 

Diante do exposto, somos do Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde e para posterior assinatura do Secretário de Saúde; Que seja determinada a 

realização de Auditoria na execução dos recursos financeiros do Fundo Rotativo do Hospital Estadual 

da Criança e Adolescentes- HCA, referente ao exercício de 2019. 
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Parecer Técnico n° 22 

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão. 

Assunto: Fundo Rotativo: Hospital De Emergências/SESA.  

Análise Prévia n° 26/2019. 

Diante do exposto, somos do Parecer que o instrumento “Análise Previa” seja devolvido ao Núcleo 

de Acompanhamento de Prestação de Contas/SESA, para que seja elaborado Parecer Conclusivo nos 

moldes da legislação do Fundo Rotativo e da Lei de Contabilidade Pública, para posterior assinatura 

do Secretário de Saúde; Que seja determinada a realização de Auditoria na execução dos recursos 

financeiros do Fundo Rotativo do Hospital de Emergência, referente ao exercício  2019. 

Parecer Técnico n° 23 

Procedência: Em Atendimento ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão e Planejamento. 

Assunto: Taxi Aéreo Hércules - UTI Aérea-Transporte Aero médico 

- Somos de Parecer que sejam retirados os documentos anexados de forma equivocada, apensados no 

oficio de n°1253/2019;  

- Que sejam encaminhados os autos para o Núcleo Administrativo- NAD para que se manifeste acerca 

do cumprimento dos requisitos elencados no oficio de n°1253/2019; 

- Que sejam cumpridas as recomendações constantes no Relatório Final da Auditoria de nº 34/2019. 

Parecer Técnico n°25 

Procedência: Procuradoria de Assistência à Saúde/SESA/PGE 

Assunto: Orçamento do Procedimento Cirúrgico Denominado Aneurisma Aorta Abdominal. 

- Diante do exposto, somos de Parecer que seja realizada auditoria na conta hospitalar e no prontuário 

do paciente L.F.S.D, a fim de que se possa  obter os achados técnicos para tomada de decisão do 

gestor, em relação a  pagamento de valores justos e compatíveis com o orçamento do Fundo Estadual 

de Saúde e com a Lei Orçamentária Anual 2020. 

Parecer Técnico n°26 

Procedência: Procuradoria de Assistência à Saúde/SESA/PGE 

Assunto: Orçamento do Procedimento Cirúrgico Denominado Reconstrução Ligamentar, Reparo 

Meniscal do Joelho Esquerdo por Artroscopia. 

- Diante do exposto, somos de Parecer que seja realizada Visita Técnica por este Componente 

Estadual de Auditoria do SUS/SESA no Serviço de Ortopedia e no Centro Cirúrgico do Hospital de 

Clínicas Doutor Alberto Lima, com a finalidade de verificar o motivo do não funcionamento dos 

conjuntos /sets de artroscopia adquiridos recentemente pela Secretaria de Estado da Saúde para o 

referido hospital, a fim de subsidiar posterior tomada de decisão do gestor estadual do SUS. 

Parecer Técnico n°27 

Procedência: Gabinete de Assistência à Saúde/SESA-Ap 
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Assunto: Possibilidade De Contratação Para Atuar Como Enfermeiro, De Profissionais Que Possuem  

Vinculo Com O Estado Como Técnico Em Enfermagem. 

- Diante do exposto, somos de Parecer Favorável a contratação de profissionais Técnico em 

Enfermagem que possuam vínculo empregatício com o Estado, para ocupar o cargo de Enfermeiro e 

atuarem na linha de frente de enfrentamento a pandemia do COVID- 19 nos Estabelecimentos sob 

gestão da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá-SESA, por tempo determinado, a fim de atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que sejam o titular do diploma de 

Enfermeiro conferido por instituição de ensino nos termos da lei, possuam registro atualizado junto 

ao Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  como Enfermeiro e que comprovem 

compatibilidade de carga horária no exercício dos 2 (dois) cargos. 

Parecer Técnico n°28 

Procedência: Procuradoria de Assistência a Saúde – PGE/Ap 

Assunto: Orçamento do Procedimento de Angioplastia Intraluminal de Aorta - Hospital São 

Camilo e São Luís e Sistema de Gerenciamento de Procedimento, Medicamento e OPM do SUS -

SIGTAP. 

Recomendações: que seja realizada auditoria na conta hospitalar e no prontuário do paciente F. R. 

C, a fim de que se possam obter os achados técnicos para tomada de decisão do gestor, em relação a 

pagamento de valores justos e compatíveis com o orçamento do Fundo Estadual de Saúde e com a 

Lei Orçamentária Anual – LOA 2020. 

Parecer Técnico N°30 

Procedência: Coordenadoria Administrativa-CAD 

Assunto: Renovação Contratual em Caráter Excepcional Referente ao 6° (Sexto) Termo Aditivo do 

Contrato de n°001/2014 – SESA e  Airton Pereira da Silva (San Remo). 

Recomendação: 

- Proceda a imediata realização de certame licitatório, para contração de empresa especializada em 

atividade de hospedagem e alimentação destinada a pacientes com indicação médica em Tratamento 

Fora do Domicílio, na Cidade de Belém-PA; 

- Proceda com a devida instauração de processo de sindicância para apuração dos responsáveis pelo 

atraso na elaboração do processo licitatório, uma vez que o referido contrato já extrapolou todos os 

prazos de prorrogação contratual; 

- Que determine a atuação permanente do Controle Interno da Secretaria de Estado da Saúde- SESA, 

na execução dos Contratos Administrativos; 

- Que sejam aplicados os ditames da lei 8.666/93 na execução do certame licitatório; 

- Que seja encaminhada cópia deste parecer técnico para a Procuradoria Geral do Estado-PGE e 

Controladoria Geral do Estado-CGE para conhecimento e providências. 

Parecer Técnico n°31 
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Procedência: Coordenadoria Administrativa - CAD-SESA 

Assunto: Renovação contratual Referente ao 6° (Sexto) Termo Aditivo do Contrato de n°036/2013, 

BRAVHA Serviços - LTDA (Prorrogação em caráter Excepcional) 

Recomendações: 

- Proceda a imediata realização de certame licitatório, para contração de Empresa Especializada na 

prestação continuada do serviço de limpeza, higienização, desinfecção e jardinagem nas unidades de 

assistência à saúde, almoxarifado, centro de referências e das unidades administrativas que compões 

a estrutura hierarquizada de atendimento da Secretaria de Estado de Saúde do Amapá - SESA. 

- Proceda com a devida instauração de sindicância para apuração dos responsáveis pelo atraso na 

elaboração do processo licitatório, uma vez que o referido contrato já extrapolou todos os prazos de 

prorrogação contratual; 

- Que proceda a realização de cursos de capacitação para os fiscais dos contratos; 

- Que determine a atuação permanente do Controle Interno da Secretaria de Estado da Saúde- SESA, 

na execução dos Contratos Administrativos; 

- Que sejam aplicados os ditames da lei 8.666/93 na execução do certame licitatório; 

- Que seja encaminhada cópia deste parecer técnico para a Procuradoria Geral do Estado-PGE e 

Controladoria Geral do Estado - CGE para conhecimento e providências. 

Parecer Técnico n°32 

Procedência: Coordenadoria Administrativa - CAD 

Assunto: Renovação Contratual Referente ao 5° (Quinto) Termo Aditivo do Contrato de n° 021/2013 

- SESA, Empresa J. C. A Serviços Especializados Ltda. 

Recomendações: 

- Proceda a conclusão imediata de certame licitatório para contração de empresa especializada na 

prestação de serviços contínuos terceirizados de Apoio de Maqueiro, Recepcionista, Carregador, 

Artífice e Eletricista I, visando suprir os diversos setores administrativos e operacionais das Unidades 

Hospitalares, dos Centros de Referencias, bem como da sede da Secretaria de Estado da Saúde do 

Amapá-SESA; 

- Que determine a atuação permanente do Controle Interno da Secretaria de Estado da Saúde- SESA 

na execução dos Contratos Administrativos; 

- Que sejam considerados os relatórios de fiscalização para fins de tomadas de decisões da Gestão; 

- Que proceda com a devida instauração de sindicância para apuração dos responsáveis pelo atraso 

na elaboração do processo licitatório, uma vez que o referido contrato já extrapolou todos os prazos 

de prorrogação contratual, bem como se apure a conduta da Declaração de Inidoneidade expedida 

pelo Sr. Rosinaldo Batista da Silva; 
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- Que seja encaminhada cópia deste parecer técnico para a Procuradoria Geral do Estado-PGE e 

Controladoria Geral do Estado-CGE para conhecimento e providências. 

Parecer Técnico n°33 

Procedência: Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão e Planejamento em Saúde - Gab Gestão. 

Assunto: Renovação Contratual Referente ao 7° (Sétimo) Termo Aditivo do Contrato de n°023/2013 

Alfha Comércio e Serviços Ltda. (Renovação Excepcional). 

Recomendações: 

- Proceda ao certame licitatório para contração de empresa especializada em Apoio a Maqueiro, 

Recepcionista, Carregador, Artífice e Eletricista I; 

- Que determine a atuação permanente do Controle Interno da Secretaria de Estado da Saúde - SESA, 

na execução dos Contratos Administrativos; 

- Que sejam aplicados os ditames da lei 8.666/93 na execução do certame licitatório; 

- Que sejam considerados os relatórios de fiscalização, para fins de tomadas de decisões da Gestão; 

- Que promova cursos de capacitação para os fiscais dos contratos de prestação continuada. 

Parecer Técnico n°34 

Procedência: Gabinete de Assistência 

Assunto: Plano de Trabalho – HSCSL 2020 

Recomendações: 

- Junto a Secretária de Atenção à Saúde, a Secretária Adjunta de Combate e enfrentamento a Covid-

19, ao Comitê Cientifico de combate ao Corona vírus do Estado do Amapá e ao Hospital São Camilo 

e São Luís, em conjunto, elaborem o Plano de Trabalho para a execução do auxílio financeiro para 

enfrentamento a Covid-19, considerando as diretrizes legais e as emanadas pelo Ministério da Saúde, 

bem como utilizar como parâmetro os valores praticados pelo Sistema de Gerenciamento da Tabela 

de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS- SIGTAP.  

Análise de Contas Hospitalares  

Análise da Conta Hospitalar, do Processo Judicializado, do Hospital São Camilo e São Luís. 

Finalidade: Análise da conta Hospitalar e avaliação da compatibilidade entre o procedimento de 

Correção de Aneurisma de Aorta com Implante de  Endoprótese Torácica realizado e Tabela 

SIGTAP- SUS (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPME do 

SUS). 

Recomendações 

- Pagar ao Hospital São Camilo e São Luiz o valor de R$ 21.462,69 (Vinte e um mil, quatrocentos e 

sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) pelos serviços prestados, conforme o detalhamento 

abaixo, salvo melhor entendimento do Secretário de Estado da Saúde em relação ao complemento de 
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valores com Recursos Financeiros do Tesouro Estadual: 

- Serviços Hospitalares - R$ 3.948,39 (três mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta e nove 

centavos). 

- Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) - R$ 17.514,30 (dezessete mil quinhentos e 

quatorze reais e trinta centavos). 

- Que o Secretário de Estado da Saúde reorganize a rede hospitalar assistencial para a especialidade 

em tela, dotando-a de equipamentos, estrutura física adequada, leitos, insumos, medicamentos e 

correlatos. 

Análise da  Conta Hospitalar, do Processo Judicializado, do Hospital São Camilo e São Luís 

Finalidade: Análise da  Conta Hospitalar e da Nota Fiscal Eletrônica da paciente o qual foi submetido 

à realização de procedimento cirúrgico de Laparotomia Exploradora+ Histerectomia Segmentar. 

Recomendações 

- Pagar ao Hospital São Camilo e São Luís o valor de R$ 3.125,91 (três mil, cento e  vinte e cinco 

reais e noventa e um centavos), salvo melhor entendimento do Secretário de Estado da Saúde em 

relação à Tabela do Sistema Único de Saúde - SIGTAP/SUS, e ao complemento de valores com 

Recursos Financeiros do Tesouro Estadual. 

Análise da Conta Hospitalar, do Processo Judicializado, do Hospital São Camilo e São Luís. 

Finalidade: Análise da Conta  Hospitalar e da Nota Fiscal Eletrônica da paciente o qual foi submetido 

à realização de procedimento cirúrgico Angioplastia Intraluminal de Aorta - Hospital São Camilo e 

São Luís e Sistema de Gerenciamento de Procedimento, Medicamento e OPM do SUS-SIGTAP. 

Recomendações 

Pagar ao Hospital São Camilo e São Luís o valor de R$ 44.351,44  (quarenta e quatro mil e trezentos  

e  cinquenta e reais e quarenta e quatro centavos), salvo melhor entendimento do Secretário de Estado 

da Saúde em relação à Tabela do Sistema Único de Saúde - SIGTAP/SUS, e ao complemento de 

valores com Recursos Financeiros do Tesouro Estadual. 

Análise da Conta Hospitalar, do Processo Judicializado, do Hospital São Camilo e São Luís. 

Finalidade: Análise da Conta  Hospitalar e da Nota Fiscal Eletrônica do paciente o qual foi submetido 

à realização de procedimento cirúrgico Correção Endovascular de Aneurisma- Hospital São Camilo 

e São Luís e Sistema de Gerenciamento de Procedimento, Medicamento e OPM do SUS-SIGTAP. 

Recomendações 

 

Pagar ao Hospital São Camilo e São Luís o valor de R$ 20.357,13  (vinte mil e trezentos  e  cinquenta 

e sete  reais e treze centavos), salvo melhor entendimento do Secretário de Estado da Saúde em relação 

à Tabela do Sistema Único de Saúde - SIGTAP/SUS, e ao complemento de valores com Recursos 

Financeiros do Tesouro Estadual. 
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Análise da Conta Hospitalar, do Processo Judicializado, do Hospital São Camilo e São Luís. 

Finalidade: Análise da Conta   Hospitalar e da Nota Fiscal Eletrônica do paciente o qual foi 

submetido à realização de procedimento cirúrgico de Laparotomia Exploradora Hospital São Camilo 

e São Luís e Sistema de Gerenciamento de Procedimento, Medicamento e OPM do SUS-SIGTAP. 

Recomendações 

- Pagar ao Hospital São Camilo e São Luís o valor de R$ 25.119,31 (vinte e cinco  mil e cento e 

dezenove reais e trinta e um centavos), salvo melhor entendimento do Secretário de Estado da Saúde 

em relação à Tabela do Sistema Único de Saúde - SIGTAP/SUS, e ao complemento de valores com 

Recursos Financeiros do Tesouro Estadual. 

Análise da Conta Hospitalar, do Processo Judicializado, do Hospital São Camilo e São Luís. 

Finalidade: Análise da Conta  Hospitalar e da Nota Fiscal Eletrônica do paciente o qual foi submetido 

à realização de procedimento do Autoplastia Total do Quadril Bilateral Hospital São Camilo e São 

Luís e Sistema de Gerenciamento de Procedimento, Medicamento e OPM do SUS-SIGTAP. 

Recomendações 

- Pagar ao Hospital São Camilo e São Luís o valor de R$ 6.558,46 (seis  mil e quinhentos e cinquenta 

e oito reais e quarenta e seis centavos), salvo melhor entendimento do Secretário de Estado da Saúde 

em relação à Tabela do Sistema Único de Saúde - SIGTAP/SUS, e ao complemento de valores com 

Recursos Financeiros do Tesouro Estadual. 

Comentários Complementares: 

Análise da Execução da Programação Física e Orçamentaria / Financeira 

 

1 - Metas Físicas 

 

As metas físicas programadas para ano de 2020 no Serviço de Auditoria do Sistema Único de Saúde 

da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, não foram alcançadas em sua totalidade conforme 

estabelecido na Programação Anual de Saúde da Auditoria do SUS/SESA/2020. 

 

Atividade 1: Realizar Auditoria de Gestão e de Assistência nos Estabelecimentos Assistenciais de 

Saúde (EAS) da Rede Pública e Prestadores de serviços, foram planejadas 6 (seis) Auditorias, 

representando 2 (duas) para cada quadrimestre de 2020, mas todas foram canceladas devido a 

pandemia de Coronavírus. 

Atividade 2: Visitas Técnicas de Gestão e de Assistência nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde 

(EAS) da Rede Pública e Prestadores de Serviços- Foram programadas 02 (duas) Visitas Técnicas 

conforme a demanda da Gestão para o exercício de 2020, destas apenas 01 foi realizada , no entanto 

foram realizadas 13 Visitas Técnicas, sendo 12 (doze) oriundas de demandas externas e 01 (uma) da 

Gestão.  
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Atividade 3: Emitir Parecer Técnico - foi programado conforme a demanda, sendo emitidos 32 (trinta 

e dois ) Pareceres Técnicos emitidos. 

Atividade 4 - Capacitar os servidores de nível médio e superior lotados no Serviço de Auditoria 

/SESA- foram programados para esta meta 06 (seis) capacitações para o exercício de 2020, sendo 

realizada apenas 01 (uma).  

Foram realizadas ainda por esta Auditoria do SUS/SESA, 6 (seis)  Analises de Contas Hospitalares, 

relacionado ao Orçamento dos procedimento de  :1- Correção de Aneurisma de Aorta com Implante 

de  Endoprótese Torácica; 2- Laparotomia Exploradora+ Histerectomia Segmentar;3- Angioplastia 

Intraluminal de Aorta ;4- Correção Endovascular de Aneurisma;5- Artroplastia total do Quadril 

Bilateral e 6- Laparotomia Exploradora, segmentar com previsão de OPME demanda pela  

Promotoria de  Justiça de Defesa da Saúde  Pública de Macapá , atividade  estas não  programadas 

 

As outras atividades programadas  como:  Ampliar e divulgar o Papel da Auditoria do SUS; Apoiar 

os Municípios na Implementação da Auditoria do SUS ,Realizar o Intercâmbio técnico-profissional 

com as auditorias de outros estados, as Auditorias e Visitas Técnicas  não foram realizadas devido a 

pandemia de Corona vírus da Covid-19, declarada na Portaria n° 188 de 03 de fevereiro de 2020 

Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) e Decreto estadual n° 1414 de 19 de março de 2020 e 

prorrogações. 

 

Orçamento Anual Divididos por Metas em Cada Quadrimestre 

 
Para a execução das metas de Emissão de Pareceres Técnicos, Visitas Técnicas e Atividade para 

Capacitar os servidores foram utilizados recursos financeiros no valor total de R$ 23.832,14 (vinte e 

três mil, oitocentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), do montante de R$ 657.456,00 

(seiscentos e cinquenta e sete mil,  quatrocentos e cinquenta e seis reais) para o exercício de 2020, 

correspondendo a 3,62%. 

Indicadores a Serem Avaliados Programadas Realizadas 
Em 

Andamento 
% 

Percentual de Auditorias Realizadas em Relação as Programadas 06 0 0 0% 

Percentual de Visitas Técnicas Realizadas em relação às Programadas 02 13 0 650% 

Número Absoluto de Demandas Externas 0 29 0 100% 

Número Absoluto de Demandas Internas 24 24 0 100% 

Percentual de Capacitação de Servidores 06 1 0 16,6% 

Percentual de participação em Eventos locais e nacionais 06 0 0 0% 

Número de Seminários realizados 01 0 0 0% 

Número de Intercâmbios realizados 04 0 0 0% 

Número de Auditorias implementadas nos municípios do Estado 02 0 0 0% 

 

 
Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000540 - Auditoria 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

Número de Auditorias de Gestão realizadas. Atividades não realizadas 

Número de Auditorias realizadas na rede assistencial. Atividades não realizadas 

Número demandas com visitas técnicas realizadas. 50% das Atividades realizadas 
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Número de eventos com participação de servidores. 3,7% das Atividades realizadas 

Número de demandas com parecer técnico emitido. 100% Meta executada 

 

Subação PPA 000541 - Controle Social  

META 1: Garantir a operacionalização do Conselho Estadual de Saúde. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Reuniões Ordinárias  12 12 

2. Realizar Reuniões Extraordinárias. 6 8 

3. Realizar Reuniões Descentralizadas/Reunião Ampliada 6 0 

4. Realizar Reuniões Ordiná das 17 comissões intersetoriais 2 2 

5. Realizar Reuniões Extraor das 17 comissões intersetoriais. 2 11 

6. Realizar Reuniões Ordinárias da Mesa Diretora  12 12 

7. Realizar Reuniões Extraordinárias da Mesa Diretora 6 6 

Comentários/Justificativas: 

1. As Reuniões Ordinárias ocorreram todas dentro do previsto e não houve destinação financeira 

específica para a Atividade executada, entretanto houve a utilização de recursos econômicos do 

suprimento de fundo do Conselho Estadual de Saúde, totalizando o valor de R$ 8.000,00(Oito mil 

reais),no decorrer do ano. Contudo, tal valor fora utilizado em parte em outras ações do Conselho, 

principalmente no que concerne ao funcionamento e manutenção de equipamentos e aquisição de 

insumos, assim, o montante apontado não foi suficiente para suprir as necessidades do CES, para o 

ano de 2020; 

2. As Reuniões Extraordinárias só são realizadas mediante solicitações de pauta e de acordo com o 

surgimento de demanda que emana urgência para apreciação e deliberação, nesse sentido ocorreram 

08 (oito) reuniões desta natureza em 2020, em função sobretudo da Pandemia do COVID 19, e não 

houve destinação financeira específica para a Atividade executada, entretanto houve a utilização de 

recursos econômicos do suprimento de fundo do Conselho Estadual de Saúde. Segue os anexos das: 

Atas, das deliberações do pleno através das resoluções e as publicações no diário oficial do Estado 

do Amapá; 

3. As Reuniões Ampliadas não ocorreram em função do agravamento do período pandêmico; 

4. As Reuniões Ordinárias das 17 Comissões Inter setoriais, foram organizadas e estruturadas de 

acordo com a necessidade de cada comissão; 

5. As Reuniões Extraordinárias das 17 Comissões Intersetoriais, do mesmo modo ao item anterior, 

ocorrem mediante solicitações de pauta, e houve a necessidade de se realizar somente 11 Reuniões 

Extraordinárias das Comissões Intersetoriais; 

6. As Reuniões Ordinária da Mesa Diretora, as reuniões da mesa diretora ocorreram dentro do 

previsto, 12 reuniões no decorrer do ano; 

7. As Reuniões Extraordinárias da Mesa Diretora, ocorreram acima do previsto, em função da 

necessidade de estudos, discussões e debates acerca da pandemia 
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META 2: Apoiar o funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar o acompanhamento do funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde, 

contemplando os 16 municípios. 
16 12 

Comentários/Justificativas: 

1. Os Acompanhamentos do funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde, referente aos 16 

municípios. A atividade foi atingida parcialmente, pois ocorrem mediante solicitação dos Conselhos 

Municipais de Saúde para o Conselho Estadual de Saúde. Sendo, portanto, solicitado deste Conselho 

Estadual de Saúde a participação 12 municípios, conforme o que consta nos relatórios quadrimestrais. 

Os recursos utilizados devem ser confirmados pelo FES, referentes as diárias e transportes. 

META 3: Realizar monitoramentos das metas propostas na 16ª Conferência Nacional de Saúde 

e do PES-2020/2023, mediante o monitoramento das respectivas PAS. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Monitoramento das metas propostas na 16ª Conferência Nacional de Saúde e 

do PES-2020/2023, mediante o monitoramento das respectivas PAS. 
16 0 

Comentários/Justificativas: 

1. A Realização do Monitoramento Estadual da 16ª Conferência Nacional de Saúde, não foi realizado 

o monitoramento devido ao período pandêmico. 

META 4: Efetivar a Operacionalização do Plano Estadual de Educação Permanente para o 

Controle Social no SUS com a qualificação de 84 conselheiros. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar oficina para elaboração do plano Estadual de educação permanente para o 

controle social no SUS. 
1 0 

2. Realizar Capacitação do quadro administrativo do CES 1 0 

3. Realizar Oficinas de capacitação das comissões Intersetoriais do CES/AP  5 5 

4. Elaborar Agenda política do CES, CMS, mídia, radio e outros para campanha em defesa 

do SUS. 
12 0 

5. Participar de encontro nacionais, regionais e estadual de avaliação dos planos de 

educação permanente; 
6 6 

6. Realizar Oficina de Nivelamento de Instrumentos de Gestão e Controle Social no SUS 1 1 

7. Promover Capacitação das Secretarias Executivas dos Conselhos Municipais de Saúde 1 0 

8. Realizar o Encontro Estadual de Saúde  1 - 

Comentários/Justificativas: 

1. A Realização  da  oficina  para  elaboração  do  plano  Estadual  de  educação  permanente  para  o  

controle  social  no  SUS, não  foi realizada, sobretudo em função da pandemia ocasionada pelo 

COVID 19, o que manteve o protocolo de isolamento social; 
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2. A Capacitação do quadro administrativo do CES, não foi realizada em função do agravamento do 

período pandêmico;  

3. As Oficinas de capacitação das comissões Intersetoriais do CES/AP, foram realizadas de forma 

remota; 

4. As Agendas políticas do CES, CMS, mídia, radio e outros para campanha em defesa do SUS, 

devido ao surto do novo corona vírus não  foi  possível  a  realização  das atividades  previstas,  porém,  

a  intensificação  da  agenda política  do CES  atendendo as  discussões  sobre  o enfrentamento e 

combate a proliferação do corona vírus; 

5. A Participação em encontros nacionais, regionais e estadual de avaliação dos planos de educação 

permanente, foram realizadas a parte de encontros remotos em plataformas (ZOOM); 

 6. A Oficina de Nivelamento de Instrumentos de Gestão e Controle Social no SUS, prevista na 

Programação Anual de Saúde foram realizadas de forma remota, em parceria com a EJAP;  

 7. Promover Capacitação das Secretarias Executivas dos Conselhos Municipais de Saúde, embora 

prevista na Programação Anual de Saúde não foi realizada; e 

8. Sem informações. 

META 5: Analisar, apreciar e deliberar sobre os instrumentos de gestão do SUS/AP. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Analisar, apreciar e aprovar, relatório anual de gestão – RAG 2016, RAG 2017 e RAG 
2018 e RAG 2019 

4 0 

2. Analisar, apreciar e aprovar os Relatórios Quadrimestrais de 2016, 2017 e 2019 3 0 

3. Realizar a Apreciação da Programação Anual de Saúde PAS 2021 1 - 

4. Realizar aApreciação da Lei Orçamentaria Anual – LOA 2021 1 - 

Comentários/Justificativas: 

1. A Analise, apreciação e deliberação do relatório de gestão quadrimestral e anual –RAG 2016 

2017,2018 e 2019, não foi realizado em decorrência  do  não  encaminhamento  para  o  Conselho  

Estadual  de  Saúde,  conforme previsto  em  lei. Sendo encaminhados  de  forma intempestiva os 

RAG 2017 e 2018 o que resultou no Parecer N º 01/2020-CIOF/CES e Resolução Nº 67/2020. CES; 

2. O RAG 2016–Em Auditória; 

3 e 4. Sem informações 

META 6: Garantir a operacionalização das Conferencias Municipal e Estadual de Saúde.  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Apoiar a Realização das Conferencias Municipais 16 - 

2. Realizar a Conferencia Estadual de Saúde. 1 - 

3. Participar da Conferência Nacional de Saúde 1 - 
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Comentários/Justificativas: 

1. As ações 01, 02 e 03 não possuem metas previstas no ano 2020. 

META 7:  Realizar fiscalizações nas Unidades de Saúde Municipais e Estadual. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Fiscalização e Inspeção nas unidades administradas pelo Estado do Amapá bem 

como, a emissão de relatório e diagnostico conclusivo. 
30 - 

Comentários/Justificativas: 

1. A realização de fiscalização e inspeção e emissão de relatório e diagnostico ocorreram todas dentro 

do quadro pandêmico decorrente do COVID 19, necessidade esta não provisionada na PAS/CES 

2020, porém, emergencial e fundamental para a qualidade e restruturação dos procedimentos em 

período de pandemia. Não houve destinação financeira específica para a Atividade executada. Porém, 

houve a utilização de recursos econômicos proveniente do Fundo Estadual de Saúde. 

META 8:  Acompanhar a transferência e aplicação de recursos aos municípios, consignados ao 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Requisitar da SESA relatórios bimestrais acerca do cronograma de aplicação dos 

recursos transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde aos Municípios. Incluir-se-á na referida 

meta os recursos provenientes de emendas parlamentares diretamente do erário da União. 

6 - 

Comentários/Justificativas: 

1. A requisição e informação sobre a aplicabilidade dos recursos públicos do Fundo Estadual de Saúde 

foram encaminhadas uma (01) vez no 3º quadrimestre. 

META 9:  Fiscalizar a atuação dos das unidades assistenciais do SUS sob gestão do estado e as 

privadas contratualizadas. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Fiscalização e Inspeção dos serviços públicos de saúde, bem como a atuação de 

instituições privadas conveniadas e que recebem recursos financeiros do SUS. 
6 - 

Comentários/Justificativas: 

1. Realizada Fiscalização e Inspeção dos serviços públicos de saúde acima do previsto, em função do 

primeiro diagnóstico quantitativo, preventivo de pessoas infectadas pelo COVID-19, assim como, os 

procedimentos e protocolos utilizados, incluindo a rede privada no município de Macapá. 

META 10:  Acompanhar e controlar a movimentação e o destino dos recursos na execução 

orçamentaria do Fundo Estadual de Saúde. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 
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1. Requisitar da SESA, a cada semestre, relatório analítico detalhando minuciosamente a 
movimentação e execução orçamentaria destinada ao Fundo Estadual de Saúde. 

2 1 

Comentários/Justificativas: 

1. Houve requisição de relatório analítico no 3º Quadrimestre do ano de 2020. 

Informações Complementares 

O Conselho de Saúde, órgão Colegiado composto por Representantes do Governo, Prestadores de 

Serviço, Profissionais de Saúde e Usuários, de caráter Permanente e Deliberativo, 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 

Executivo legalmente  constituído  em  cada  esfera  do  Governo,  estando  amparado  pelas  Leis  nº  

8.080/1990, 8.142/1990, Lei Complementar nº 141/2012, Lei Estadual nº 1.628/2012 e Resolução 

CNS nº 453/2012.“Os conselhos são estratégias institucionais que objetivam a participação social e 

abrem as portas do SUS à sociedade civil organizada” (SOUZA, 2012, p. 13) e tem por objetivo criar 

uma nova cultura política participativa  tendo como princípios fundamentais a equidade, integralidade 

e  a universalidade dos serviços públicos de saúde prestados à população brasileira (LABRA, 

2002).Organização  dos  Conselhos  de  Saúde: “A legislação estabelece, ainda, a composição  

paritária  de usuários  em  relação  ao  conjunto  dos  demais  segmentos  representados.  O  Conselho  

de  Saúde  será composto  por  representantes  de  entidades,  instituições  e  movimentos  

representativos  de  usuários,  de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do 

governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde, sendo o seu presidente  

eleito entre os membros do Conselho,  em reunião plenária” (p. 02). E ainda: “as vagas deverão ser 

distribuídas da seguinte forma:  

a) 50%  de entidades   e   movimentos   representativos   de   usuários;    

b)   25%   de   entidades   representativas   dos trabalhadores da área de saúde;  

c) 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins 

lucrativos”  

Além disso, “as entidades, movimentos e instituições eleitas no  Conselho  de  Saúde  terão  os  

conselheiros  indicados,  por  escrito,  conforme  processos  estabelecidos pelas  respectivas  entidades,  

movimentos  e  instituições  e  de  acordo  com  a  sua  organização,  com  a recomendação de que 

ocorra renovação de seus representantes” (RESOLUÇÃO 453, 2012,p. 03)."Em 2007, de acordo com 

a pesquisa Perfil de Conselhos de Saúde no Brasil, projeto da Secretaria de Gestão  Estratégica  e  

Participativa  do  Ministério  da  Saúde  (SGEP/MS)  em  parceria  com  a  Escola Nacional de Saúde 

Pública (ENSP/FIOCRUZ), todos os municípios brasileiros possuíam conselhos de saúde: desta 

forma são 5.565 conselhos municipais e 27 estaduais, sendo cerca de oitenta e sete mil os 

conselheiros" (CARDOSO, 2011, apud SOUZA, 2012, p. 15). 

Funcionamento dos Conselhos de Saúde: “as três esferas de Governo garantirão autonomia 

administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia  
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financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico” 

(RESOLUÇÃO 453, 2012,p. 04). 

1. Sumario das Reuniões Ordinárias de 2020: 

1.1 Ata da XXXVI - 36ª Reunião Ordinária ocorrida em 29 de janeiro de 2020. 

1.2. Ata da XXXVII - 37ª Reunião Ordinária ocorrida em 27de fevereiro de 2020. 

1.3. Ata da XXXVIII - 38ª Reunião Ordinária ocorrida em 30 de abril de 2020. 

1.4. Ata da XXXIX - 39ª Reunião Ordinária ocorrida em 27 de maio de 2020. 

1.5. Ata da XL - 40ª Reunião Ordinária ocorrida em 24 de junho de 2020. 

1.6. Ata da LXI - 61ª Reunião Ordinária ocorrida em 29 de junho de 2020. 

1.7. Ata da LXII - 62ª Reunião Ordinária ocorrida em 26 de agosto de 2020. 

1.8. Ata da LXIII - 63ª Reunião Ordinária ocorrida em 31de setembro de 2020. 

1.9. Ata da LXIV- 64ª Reunião Ordinária ocorrida em 27 de outubro de 2020. 

1.10. Ata da LXV- 65ª Reunião Ordinária ocorrida em 25 de novembro de 2020. 

1.11. Ata da LXVI - 66ª Reunião Ordinária ocorrida em 16 de dezembro de 2020. 

Justificativa: 

a. Em função de um erro formal de digitação houve uma lacuna das Atas de numeração XLI (41) a 

LX  (60),  numeração  esta  desconsiderada  por  este  Conselho  de  Saúde.  Prevalecendo  desta  

forma, numeração  indicada  em  cada  Ata.  Matéria  apresentada  ao  Pleno  deste  conselho  em  

Reunião Ata  nº LXVIII. 

2. Sumario das Reuniões Extraordinárias de 2020 

2.1. Ata da XXVI - 26º Reunião Extraordinária ocorrida em 15 de janeiro de 2020. 

2.2. Ata da XXVII - 27º Reunião Extraordinária ocorrida em 14 de fevereiro de 2020. 

2.3. Ata da XXVIII - 28ª Reunião Extraordinária ocorrida em 19 de fevereiro de 2020. 

2.4. Ata da XXIX - 29ª Reunião Extraordinária ocorrida em 18 de março de 2020. 

2.5. Ata da XXX -  30ª Reunião Extraordinária ocorrida em 20 de março de 2020. 

2.6. Ata da XXXI - 31ª Reunião Extraordinária ocorrida em 22 de abril de 2020. 

2.7. Ata da XXXII - 32ª Reunião Extraordinária ocorrida em 22de julho de 2020. 

2.8. Ata da XXXIII - 33ª Reunião Extraordinária ocorrida em 07de outubro de 2020. 

2.9. Ata da XXXIV - 34ª Reunião Extraordinária ocorrida em 27 de novembro de 2020. 

2.10. Ata da XXXV - 35ª Reunião Extraordinária ocorrida em 11 de dezembro de 2020. 

2.11. Ata da XXXVI - 36ª Reunião Extraordinária ocorrida em 22 de dezembro de 2020. 

3. Reuniões Intersetorias de 2020 

As  reuniões  intersetoriais  são  organizadas  e  articuladas  de  acordo  com  seus  coordenadores,  os  

quais encaminham solicitação de inclusão de tema nas reuniões ordinárias e extraordinárias. 

4. Das deliberações do pleno: 
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4.1 Recomendação nº 015 a nº 016 /2020 - publicada no Diário Oficial do Estado nº 7123 de 13 de 

março. 

4.2. Recomendação nº 017/2020 - publicada no Diário Oficial do Estado nº 7132 de 27 de março. 

4.3. Recomendação nº 018/2020 - publicada no Diário Oficial do Estado nº 7131 de 27 de março. 

4.4. Recomendação nº 019/2020 - publicada no Diário Oficial do Estado nº 7202 de 01 de julho. 

4.5. Recomendação nº 020 e nº 21/2020 - publicada no Diário Oficial do Estado nº 7196 de 23 de 

junho. 

4.6. Recomendação nº 022 e nº 23/2020 -  publicada no Diário Oficial do Estado nº 7193 de 18 de 

junho. 

5. Resoluções 

5.1. Resolução nº 61 a nº 64/2020 - publicada no Diário Oficial do Estado nº 7103 de 12 de fevereiro. 

5.2. Resolução nº 67/2020 - aguardando a publicação.  

5.3. Prestação de contas dos recursos dos suprimentos de  fundos das portarias 0070 e 0302/2020 

SESA. 

6. Recursos    orçamentários,    de    pessoal    e    infraestrutura    para funcionamento do 

CES/AP: 

Neste tópico é fundamental  destacar e reafirmar as necessidades urgentes reivindicadas e solicitadas 

por este Conselho Estadual  de  Saúde a  Secretaria  de Estado  da Saúde - SESA  no  decorrer  do  

ano  de  2020. Pois, as  referidas  solicitações  são  medida  indispensável para o  pleno  

desenvolvimento  das  principais atribuições do CES/AP, conforme preconiza a Lei 1.628 de 12 de 

março de 2012 (Dispõe sobre o Conselho Estadual de Saúde), quais sejam: “Atuar na formulação de 

estratégia e no controle, acompanhando, analisando e fiscalizando  a  execução  das  políticas  de  

saúde  na  esfera  do  Governo  Estadual, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros; 

Supervisionar e fiscalizar a atuação dos setores públicos e privados da área de saúde; ”Assim,  

atualmente o  Conselho  vem  enfrentando  sérias  dificuldades  no  que  concerne  a  infraestrutura 

necessária  para  o  seu  funcionamento  e  consequentemente na  atuação de  forma  mais efetiva  e  

eficaz sobretudo, no  exercício  da  atividade  fiscalizatória  em  loco  dos  serviços  de  saúde  pública  

e  privada prestados  nas  Unidades  de  saúde  por  todo  Estado.  Pois,  atualmente o  Conselho está 

funcionando  no Auditório  Grifort,  HCAL,  sem  qualquer  infraestrutura  para  o  desenvolvimento  

das  atividades  desse conselho e das comissões intersetorias e permanente. O cargo de Conselheiro 

Estadual de Saúde é de caráter voluntário, e não há nenhum tipo de remuneração ou vantagem 

pecuniária, por esta razão é inaceitável que o Conselheiro(a) realize fiscalização e tenha que arcar 

com as despesas com os deslocamentos. 

Ademais, atualmente o Conselho Estadual de Saúde dispõe de Equipe de Apoio Técnico muito 

reduzida, com tão somente 04(quatro) servidores assim dispostos:01 (um) Secretária Executiva, 

02(dois) Apoio Administrativo, 01 (um) Motorista. É de extrema necessidade que a equipe técnica e 

de apoio do Conselho seja ampliada, principalmente nos moldes do art. 8º, § 2º da Lei 1.628, o qual 

dispõe que o Corpo Técnico Administrativo seja composto por:  Secretária  Executiva;  Assessor  

Jurídico;  Assessor  Contábil;  Assessor  Técnico;  Assessor  de Comunicação e Quadro administrativo 
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de funcionários do CES/AP. Assim, a reposição dos profissionais em questão,(01) Assessor Jurídico; 

(01) Assessor Contábil;(01) Assessor Técnico, (01) Assessor de Comunicação, é  medida  que  se  

impõe,  para  se  evitar  a  descontinuidade  dos  serviços  do  Conselho  de Saúde. 

7. Relação de conselheiros estaduais, triênio 2020-2022: 

Relação de Conselheiros Estaduais –Triênio 2020 a 2022 

Segmento Usuários Nome Conselheiros (as) 

Federação dos Trabalhadores e Trabalhadores na 

Agricultura do Estado do Amapá - FETTAGRAP 

Célio Alves dos Santos   

Jozinildo Monteiro Alves  

Franciclei Freitas da Silva 

Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do 

Estado do Amapá –SINTRAF 

Dayane Silva Machado   

Edson Azevedo dos Anjos 
Cleydiane Muniz Aragão 

Rede de Associações E Ong’s do Estado do Amapá –

FORTE  

Roberto Clay Barbosa Nunes 

Carlos Alberto da Silva 

Charles Sandro de Souza Ramos 

Instituto Cultural Educacional da Amazônia –INCEMA  

Flavio Marcelo da Silva Barreiro 

Danielson Nascimento Padilha 

Cleyciani Rodrigues Cambraia 

Associação Comunitária Alternativa do Novo Horizonte 

-ACANH 

Mª do Socorro Madureira Campos  

Jonilson Pequeno de Almeida 

Jacirene Pequeno de Almeida 

Instituto Eco Vida  

Assunção Gomes da Graça 

Léia Anjos de Sena Nunes 

Alexandra Roberta Brito da Silva Barros 

Fórum Permanente em defesa dos Direitos da Mulher no 

Amapá –FOPEMAP   

Osena Maria Sales Sfair 

Raimunda Coutinho de Souza 

Riandela Sabrina Sarmento Gama 

Central Única Dos Trabalhadores–CUT  

Noenes de Sousa Pereira 

Maria Hermínia Saraiva da Silva 

Maria Faustina Saraiva Mira 

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Rádio 

Difusão e Televisão do Estado do Amapá – 

SINRADAP/AP  

José Maria da Silva 

Larice Tomaz de Brito 

Lucijane Amaral Dias 

Confederação Nacional das Associações de Moradores – 

CONAM  

Wanderley Gomes da Silva 

Idelfonso Silva 

Gedson Gomes Martins 

Grupo das Homossexuais e Thildes do Amapá–GHATA  

Rocka Marques Kamagusko 

Simone Alves de Jesus 

Marcus Marques Kanagusko 

Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis no 

Estado do Amapá –SINDSEP/AP  

Clara Maria Silva dos Passos 

Raimundo Nonato dos Anjos Freire 

Eliete Jucá Leite Ferreira 

Grupo de Energias Renováveis da Amazônia –

AMAPÁ/GERA  

Paulo Gilberto Araújo de Mello 

Tânia Regina Gemaque Coimbra 

Marcos dos Anjos Maciel 

Associação Amapaense de Apoio aos Pacientes em 

Tratamento Fora de Domicílio –AAPTFD  

Ruany Camila Soares da Silva 

Maria Francidalva Coelho da Silva 

Josenilda Campos Ferreira 

Segmento Trabalhador Nome Conselheiros (As) 

Sindicato de Enfermagem e Trabalhadores da Saúde do 

Amapá –SINDESAUDE  

Kliger Fabiano Costa Campos 

Alcilene Furtado Batista 

Reginaldo Silva de Souza 

Conselho Regional de Serviço Social –AP CRESS  
Ronnye Robson Santos da Silva 

Luciano Maia Bezerra 
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Marluce de Oliveira Castro 

Sindicato dos Agentes e Fiscais Sanitários Municipais e 

Estaduais do Amapá –SINDIFISAP  

Ulisses Gomes Guimarães Neto 

Ruan Pereira do Amaral 

Daniele da Costa Soares 

Conselho Regional de Farmácia do Amapá –CRF/AP  

Júlio César Sousa da Silva 

José Adolfo Homobono Machado 

Jone de Araújo Moraes 

Federação Nacional dos Nutricionistas – FNN  

Vânia Mara Tavares Borralho 

Maria Rosane Malafaia da Graça 

Nikolas Tavares Coutinho Cardoso 

Conselho Regional de Psicologia – CRP/AP  

Renata dos Santos Oliveira 

Andressa da Silva de Jesus   

Carla Isadora Barbosa Canto 

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá –
COREN/AP  

Vencelau Jacksom da C. Pantoja 

Quintino dos Santos Marinho 

Donato Farias Costa 

Segmento Gestor Nome Conselheiros (as) 

Secretaria Estadual de Saúde – SESA  

Juan Mendes da Silva 

Leila Nazaré da Silva 

Maria de Fátima Lopes Fernandes 

Centro de Reabilitação do Amapá –CREAP  

Amaury Barros Silva 

Mário Gilberto Coimbra dos Santos 

Thaís Luize Bentes Monteiro Basto 

Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – 
HEMOAP  

Ruimarisa Monteiro Pena Martins 

Marlisson Octávio da Silva Rego 

Mylner Oliveira Fermiano de Souza 

Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte 
do Pará –DSEI  

Roberto Wagner Bernardes 

Elizabete Lopes Pereira 

Suely Costa de Oliveira 

Sociedade Beneficente São Camilo  

Manoel Elivaldo Nunes Viana 

Alcedir Rigell 

Andeson dos Santos Rocha 

Centro de Referência em Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde do Amapá –CERPIS  

Jamayra Moniza Santos de Azevedo 

Cleice Kele Moreira de Oliveira 

Marinete Gomes Vilhena 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amapá 

AP – COSEMS  

Josimar Silva dos Santos 

Diogo Rogers Pantoja Ferreira 

Mennahen Sylver S. Caldas Pereira 

 

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000541 - Controle Social.  

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de reuniões ordinárias e extraordinárias no período. 

Respectivamente 48 e 24  
111% das Atividades realizadas 

2. Número de apoio técnico realizado. 75% das Atividades realizadas 

3. Número de monitoramentos realizados. Atividades não realizadas 

4. Número de conselheiros qualificados 42,8 das Atividades realizadas 

5. Número de análises e deliberações no período. Atividades não realizadas 

6. Número de Conferencias de saúde operacionalizado. Sem Atividades para 2020 

7. Número de unidades de saúde fiscalizadas. Atividades não realizadas 

8. Número de transferências com acompanhamento dos recursos aplicados. Atividades não realizadas 

9. Número de unidades de saúde fiscalizadas. Atividades não realizadas 

10. Acompanhamento bimestral da aplicação dos recursos no período. 50% das Atividades realizadas 
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Monitoramento e Acompanhamento dos Instrumentos de Gestão 
 

META 1: Apoiar e acompanhar os municípios nos  instrumentos de Gestão. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Monitorar os Municípios para efetivação dos relatórios quadrimestrais e anual de gestão 48 - 

2. Cadastramento senhas para o acesso dos municípios e Conselhos Municipais de Saúde, 

para alimentação e acompanhamento no novo sistema DIGISUS 
16 16 

3. Participar das reuniões das CIR para propor calendário de apoio aos municípios. 3 0 

Comentários/Justificativas: 

1. Os registro dos instrumentos a nível de sistema DigSUS em todo Estado do Amapá é inexpressivo. 

Esta SESA por intermédio da COPLAN está estruturando o Núcleo de Informação para  dar o suporte 

necessários aos municípios; 

2. Todos os Municípios com senha de Gestores e dos Conselhos, mediante oficialização, liberadas, 

pela COPLAN - Núcleo de Informação; e 

3. Atividade não realizada em razão da pandemia. 

META 2: Consolidar os Instrumentos de Gestão do Estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Consolidar os RDQ’s (3° 2019 e 1° e 2° 2020) 3 3 

2. Consolidar o Relatório Anual de Gestão 2019 1 1 

3. Consolidar o Plano Estadual de Saúde 2020 a 2023 1 1 

4. Consolidar a Programação Anual de Saúde - PAS 2020/2021 2 2 

5. Consolidar o Relatório Anual de Gestão – TCE 2019 1 1 

6. Submeter os Instrumentos de Gestão ao CES. 8 8 

7. Monitorar no SIPLAG a execução do PPA 2020 a 2023. 12 - 

8. Inserir no DIGISUS os Instrumentos de Gestão 5 - 

Comentários/Justificativas: 

1. Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA)  3° 2019 e 1° e 2° 2020 foram devidamente 

consolidados e encaminhados para apreciação do CES; 

2. Relatório Anual de Gestão – RAG 2019 encaminhado ao CES em Macapá, 21 de Outubro de 2020 

Ofício n° 2093/2020 - GAB/COPLAN/SESA; 

3. Plano Estadual de Saúde período de 2020 a 2023 consolidado e encaminhado ao CES; 

4. Programação Anual de Saúde – PAS 2020, consolidada e encaminhada ao CES; 

5. Relatório Anual de Gestão 2019 do TCE, consolidado e encaminhado ao TCE no prazo estipulado; 

6. Relatórios RDQA 3° 2019, ° e 2° de 2020; RAG 2019; PES 2020 a 2023; PAS 2020; além dos 

RAG 2017 e 2018 que encontravam-se pendentes; 
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7. Não tivemos um acompanhamento efetivo no período. Dificuldades dos gerentes dos Programas e 

das Ações em decorrência da pandemia; e  

8. A equipe da COPLAN – Núcleo de Informação está propondo para 2021 a atualização de todas as 

informações pertinentes aos Instrumentos de Gestão no DigSUS. 

 META 3: Monitorar os instrumentos de Gestão do Estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Acompanhar junto as diversas áreas da SESA os ajustes necessários das metas do PES 
2020 a 2023 

3 3 

Comentários/Justificativas: 

1. Os ajustes necessários proposto por cada área técnica já foram trabalhados e estarão refletindo na 

própria PAS 2020 e principalmente na PAS 2021 em decorrência da inclusão de metas e atividades 

não previstas para o combate a Covid -19. 

META 4: Consolidar para apresentação do Gestor em  Audiência Pública na Assembleia 

Legislativa do Estado, os Relatórios Detalhado do Quadrimestre - RDQA’s. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Encaminhar a ALAP o Relatório Detalhado do 3° Quadrimestre de 2019. 1 1 

2. Encaminhar a ALAP o Relatório Detalhado do 1° Quadrimestre de 2020. 1 1 

3. Encaminhar a ALAP o Relatório Detalhado do 2° Quadrimestre de 2020. 1 1 

Comentários/Justificativas: 

1 a 3 Os Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), foram todos elaborados e 

encaminhados a ALAP para apresentações em Audiência Pública. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Instrumentos de Gestão 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de municípios acompanhados 23,9% das Atividades realizadas 

2. Número de Instrumentos de Gestão consolidados 48,5% das Atividades realizadas 

3. Número de Instrumentos de Gestão monitorados 100% das Atividades realizadas 

4. Números de Relatórios Detalhados do Quadrimestre apresentados em 

Audiência Pública. 
100% das Atividades realizadas 

 

Cooperação Técnica de Saúde na Fronteira 

 

META 1: Acompanhar o processo de Cooperação Técnica de Saúde na Fronteira – 

Brasil/França 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Participar das reuniões da Comissão Mista de Trabalho  1 - 

2. Acompanhar os encaminhamentos referentes as deliberações da CMT 3 - 
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3. Participar das reuniões do Subgrupo de Trabalho em Saúde na Fronteira do Brasil com 
Guiana Francesa. 

2 - 

4. Acompanhar o evento Saúde na Fronteira no Município de Oiapoque. 1 - 

Comentários/Justificativas: 

1 a 4 Toadas as atividades previstas para o ano de 2020, tiveram que ser adiadas em razão da 

pandemia. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Saúde na Fronteira 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Ações de cooperação acompanhadas Atividades não realizadas 
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Ação PPA 2628 - Políticas em Gestão do Trabalho e Educação em Saúde   
 

Diretriz: Promover condutas e práticas unificadas da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 

para todos os profissionais e servidores da SESA/AP, visando ações coerentes e com conhecimento 

nivelado a todos. 
 

Objetivo: Garantir um serviço de qualidade à população e a valorização do mesmo por meio de 

um atendimento humanizado que promova a integração profissional e paciente. 

META 1: Revisar o Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS (Lei 1059/2006). 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar reuniões com todas as áreas da SESA para discutir as alterações do Plano de 

Carreiras, Cargos e Salários – PCCS da SESA 
3 2 

Comentários/Justificativas: 

1. Discutido na 5ª Reunião Ordinária da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS/MENPS, 

realizada 20.10.20. 

 

Obs: E concluída na 2ª reunião extraordinária, realizada dia 30 de outubro/2020, com aprovação da 

nova proposta do Plano de Cargos e Salário (PCCS) após a revisão. 

 

META 2: Realizar mesa de negociação, de forma periódica, com encontros no período,  com 

os trabalhadores do SUS. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar reuniões para discussões de propostas de interesse dos trabalhadores do SUS a 

fim de promover os devidos encaminhamentos para definições e deliberações dos gestores 
6 7 

Comentários/Justificativas: 

1. Realizadas 5 reuniões ordinárias e 2 extraordinária, a sexta Reunião Ordinária não foi realizada em 

virtude do cumprimento dos Decretos Estadual Decreto nº 1.616 de 03 de maio ao Decreto nº 4.391 

de 31 de dezembro de 2020.  

Obs: Não houve capacitação dos membros e administrativo da MESA /SUS, em virtude do momento 

de pandemia causada pelo novo corona vírus-COVID 19. 

 

META 3: Realizar estudo de quantitativo de servidores na área da gestão e da assistência. 

(Sprint de Dimensionamento). 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Sprint de Dimensionamento – Área Meio 1 0 

Comentários/Justificativas: 
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1. Não houve treinamento. Aguardando confirmação do Ministério da Saúde. Meta remanejada para 

o primeiro quadrimestre/2021. 

META 4: Subsidiar, com informações necessárias, a realização de concurso público, de novos 

serviços de saúde na SESA. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Instituir Comissão Técnica de condução do trabalho de restruturação do SUS; 3 0 

2. Capacitar a Comissão Técnica para Elaboração do Projeto de Estruturação para concurso 

público. 
1 0 

3. Realizar Oficinas de Elaboração  2 0 

Comentários/Justificativas: 

1 a 3 Portaria nº 0005/2019/SESA em fase de reestruturação. Meta remanejada para o primeiro 

quadrimestre/2021 e a capacitação não realizada. Meta remanejada para o primeiro 

quadrimestre/2021, em virtude do cumprimento dos Decretos Estadual Decreto nº 1.616 de 03 de 

maio ao Decreto nº 4.391 de 31 de dezembro de 2020. 

META 5: Implantar controle biométrico em todas as 24 unidades de saúde sob gestão da SESA. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Instituir grupo de trabalho inter institucional com representantes da gestão e tecnologia 
da informação  

1 1 

2. Realizar reuniões sistemáticas de planejamento. 3 3 

Comentários/Justificativas: 

1. e 2 Foi Instituído o Grupo de Trabalho através da Portaria nº 145/2020-SEAD, de 21 de fevereiro 

de 2020 e realizadas três reuniões nos dias, 14/01/2020, 20/02/2020 e 26/03/2020 na SEAD para tratar 

das metas do ponto biométrico. Foram realizados os cadastros faciais biométricos nos seguintes 

Hospitais: HCAL, HMML, HCA e no HES não foi concluído em virtude do cumprimento do Decreto 

Estadual n. 1497 de 03 de abril de 2020, foram suspensas todas as atividades. 

META 6: Implantar o projeto de saúde do trabalhador “Cuidando de quem Cuida”, nas 24 

unidades assistenciais sob gestão da SESA. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Instituir comissão Intersetorial para implantação do projeto Cuidando de quem cuida”, 

nas Unidades hospitalares/SESA. 
1 0 

2. Realização de Oficias de construção de instrumentos afins. 2 0 

Comentários/Justificativas: 

1. Comissão não instituída. Em fase de composição, realizada uma reunião para os encaminhamentos 

pertinentes, 12.08.2020. 

2. Oficina não realizada. Aguardando comissão ser instituída, considerando o cumprimento dos 

Decretos Estadual Decreto nº 1.616 de 03 de maio ao Decreto nº 4.391 de 31 de dezembro de 2020.  

Meta remanejada para o primeiro quadrimestre/2021. 
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Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2628 - Política da Gestão e do Trabalho e da Educação em Saúde, Subação 000542 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. PCCS revisado 66,7% das Atividades realizadas  

2. Número de encontros realizados 116% das Atividades realizadas 

3. Sprint de Dimensionamento efetivado Atividades não realizadas 

4. Número de unidades com dimensionamento de pessoal realizado. Atividades não realizadas 

5. Número de unidades com controle biométrico instalado 100% das Atividades realizadas 

6. Número de unidades com o projeto implantado. Atividades não realizadas 
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Ação PPA 2663 Modernização da Gestão do SUS  
 

Diretriz: Qualificar e consolidar o modelo de gestão da SESA e dos serviços que compõem o 

Sistema Único de Saúde no Estado do Amapá, fortalecendo a governança estadual e regional para 

melhor acesso da população, atendendo aos princípios da universalidade, igualdade e 

integralidade da atenção à saúde, estabelecidos constitucionalmente para o Sistema Único de 

Saúde (SUS).  
 

Objetivo: Fazer com que a gestão tenha uma estrutura organizacional e funcional que dê respostas 

às redes de atenção à saúde criando condições para que as ações e serviços de saúde sejam 

prestados de forma eficiente, equitativa e com qualidade. 

META 1: Efetivar a estrutura organizacional da Secretaria de Saúde – SES  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Seminário envolvendo todos os setores que compõem a nova estrutura da SESA 

para as definições das atribuições e competências 
1 1 

2. Elaborar a proposta de regulamentação da nova estrutura da SESA 1 1 

3. Encaminhar proposta de regulamentação à  Procuradoria Estadual 1 0 

Comentários/Justificativas: 

2. Proposta de regulamentação concluída, avaliada pela SEAD e no aguardo da publicação pelo 

gabinete Institucional do GEA. 

3. No aguardo da publicação para o devido encaminhamento. 

META 2: Operacionalizar a Comissão Intergestora Bipartite, mantendo a realização de 11 

reuniões no período. 

  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Reunião Ordinária no ano 11 6 

2. Realizar Reuniões Itinerante da CIB por Região de Saúde 3 - 

3. Participar de reuniões e/ou eventos em outro Estado 3 - 

4. Realizar Oficina de Avaliação dos Serviços da Magro-região 1 - 

Comentários/Justificativa 

1. 07/02/2020 1ª reunião Ordinária; 15/07/2020 2ª reunião Ordinária; 07/08/2020 3ª reunião 

Ordinária; 04/09/2020 4ª reunião Ordinária; 02/10/2020 5ª reunião ordinária (não houve quórum); e 

04/12/2020 6ª reunião Ordinária. 

Avaliações da Meta: 

A Comissão Intergestores Bipartite reuniu-se (06) seis vezes em reunião ordinária, sendo que uma 

não houve quórum, nessas reuniões foram feitas 40 (quarenta) Resoluções, juntamente com as 

Resoluções Ad-referendum. 

Atuou em decisões, sobre os aspectos operacionais financeiros e administrativos da gestão 
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compartilhada do SUS em conformidade com a definição da política baseada em Planos de Saúde 

aprovados pelos Conselhos de Saúde e definiu diretrizes de âmbito nacional, regional e 

intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no 

tocante à sua governança institucional para a integração das ações e serviços dos entes públicos; Fixou 

diretrizes sobre as regiões de saúde, integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. 

  
Reunião do dia 07/02/2020 Foram Homologada as Resoluções de nº 091 e 092 e Aprovada 

a Resolução de nº 001/2020. 

Resolução nº 091/2019 - CIB/AP, aprovar Ad-referendum a Proposta 18604334000/1190-

23/FNS/MS Fundo a Fundo da Emenda Parlamentar nº 29190010, do Senador Randolfe Rodrigues, 

para Aquisição de Equipamento e Materiais Permanente no Valor de R$ 1.500.000,00, para Unidade 

de Atenção Especializada em Saúde/Clínica Especializada São Pedro, CNES 2020637, localizado na 

Rua Jovino Dinoá – Beirol, CEP; 68902030, no Município de Macapá. 

 

Resolução nº 092/2019 - CIB/AP, aprovar Ad-referendum a Proposta nº 06023.5820001/19-

017/FNS/MS, Fundo a Fundo de Recurso de Programa/Ação Estruturação da Rede de Atenção 

Especializada para Aquisição de Equipamento e Materiais Permanente para Unidade de Atenção 

Especializada em Saúde, Hospital de Clinica Dr. Alberto Lima, CNES 2020645, da Secretaria de 

Estado da Saúde do Amapá. 

 

Resolução n.º 001/2020– CIB/AP, aprova o Pleito de 01 (uma) Equipe de Saúde da Família 

Ribeirinha a ser implantada na Unidade Básica de Saúde Triunfo do Araguari – CNES 5457505, no 

Município de Ferreira Gomes. 

    

  I - Identificação da equipe: 

a) Nome: Equipe de Saúde da Família Ribeirinha.  

b) CNES da UBS vinculada:  Unidade Básica de Saúde Triunfo do Araguari – CNES 5457505. 

c) Número de pessoas e comunidades atendidas pela equipe: Comunidades do Rio Araguari, 

Comunidade Caldeirão, Comunidade Igarapé do Palha, Comunidade Igarapé Tracajatuba I, 

Comunidade Igarapé Tracajatuba II e Comunidade Triunfo do Araguari, com o Total de 947 

pessoas. 

d) Principais rios em que as comunidades atendidas estão localizadas:  Rio Araguari. Igarapé do 

Palha, Igarapé Tracajatuba I, Igarapé Tracajatuba II. 

 II – Logística: 

a) Unidades de apoio (ou satélites) para o atendimento descentralizado: 

 

Justificativa 
Necessidade de ampliar e qualificar o acesso das populações ribeirinhas, dispersas e distantes 

às ações de saúde e serviços de Atenção Básica a essas comunidades de difícil acessibilidade 
por se encontrarem as margens dos rios 

Nome da Unidade 

de Apoio 
Localização 

Nº de comunidades atendidas 

por estas unidades 

Nº de pessoas atendidas por 

estas unidades. 

Unidade Básica de 

Saúde Triunfo do 

Araguari – CNES 

5457505 

Comunidade 

Triunfo do Rio 

Araguari 

07 Comunidades 947 pessoas 
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b) Embarcações de pequeno porte exclusivo para deslocamento da equipe: 

 

Justificativa 
Com a disponibilização de uma (3) embarcação, para o deslocamento da equipe ESF, tais serviços 

enfrentam limitações, mas com a ESFR, as dificuldades serão sanadas com a cobertura e serviços 

às comunidades. 

Número da 

embarcação 
Localização 

Nº de comunidades 

atendidas por embarcação 

Nº de pessoas atendidas 

por estas embarcações. 

3 

Comunidades do Rio Araguari, 

Comunidade Caldeirão, 

Comunidade Igarapé do Palha, 

Comunidade Igarapé Tracajatuba I, 

Comunidade Igarapé Tracajatuba II 

e Comunidade Triunfo do Araguari 

7 Comunidades 947 pessoas 

 
c) Equipe ampliada: 

Justificativa 
Garantir o acesso da ESF, tais serviços enfrentam limitações, mas com a ESFR em tempo hábil 

para atendimento à população. 

Profissional Quantidade 
Atividades desenvolvidas pelo 

profissional 

Nº de comunidades 

atendidas pelos 

profissionais 

Nº de pessoas 

atendidas pelo 

profissional 

Médico 1 

Realizar consultas clinica pequenos 
procedimentos cirúrgicos, 

atendimento quando necessário no 

domicilio e/ou nos demais espaços 

comunitários, solicitar exames 

complementares, prescrever 

medicações e encaminhar, quando 

necessário, usuários a outros serviços 

Será atendido por 

este profissional em 

média 07 

comunidades 

daquela região. 

Será atendido 

por este 

profissional em 

média 947 

pessoas 

Enfermeiro 1 

Consultas de enfermagem, 

procedimentos, atividades em grupos, 

outras normativas técnicas, solicitar 

exames complementares, prescrever 

medicações conforme protocolo, 
encaminhar o usuário a outros 

serviços. 

Será atendido por 

este profissional em 

média 07 

comunidades 
daquela região. 

Será atendido 

por este 

profissional em 

média 947 
pessoas. 

Técnico Em 

Enfermagem 

 

1 
Realizar atividades programadas e de 

atenção à demanda espontânea 

Será atendido por 

este profissional em 

média 07 

comunidades 

daquela região. 

Será atendido 

por este 

profissional em 

média 947 

Cirurgião 

Dentista 
1 

Realizar a atenção em saúde bucal, 
individual e coletiva, de acordo com o 

planejamento da equipe. atendimento 

às demandas espontâneas 

Será atendido por 

este profissional em 
média 07 

comunidades 

daquela região. 

Será atendido 
por este 

profissional em 

média 947 

Técnico Em 

Saúde Bucal 
1 

Acompanhar e desenvolver atividades 

referentes à saúde bucal com os 

demais membros da equipe, apoiar as 

atividades dos ASB e ACS nas ações 
de prevenção e promoção da saúde 

bucal. Realizar o acolhimento do 

paciente. 

Será atendido por 

este profissional em 

média 07 
comunidades 

daquela região. 

Será atendido 

por este 

profissional em 
média 947 

Agente 

Comunitário E 
3 

Acompanhar, por meio de visita 

domiciliar, todas as famílias e 

Será atendido por 

este profissional em 

Será atendido 

por este 
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Saúde indivíduos sob sua responsabilidade. 
As visitas deverão ser programadas 

em conjunto com a equipe, 

considerando os critérios de risco e 

vulnerabilidade de famílias com maior 

necessidade sejam visitadas mais 

vezes, mantendo como referência a 

média de uma visita por mês 

média 07 
comunidades 

daquela região. 

profissional em 
média 947 

Microscopista 1 

Coleta de lâminas e preenchimento do 

formulário SIVEP-Malária, realizar o 

diagnóstico de hemiparasitas, malária, 

Leishmaniose e outros; encaminhar os 

casos de hemoparasitose encontrados 
no exame e enviar produções do 

SIVEP (semanal e mensalmente). 

Será atendido por 

este profissional em 

média 07 

comunidades 
daquela região. 

Será atendido 

por este 

profissional em 

média 947 

 

 
 

 

Assistente 

Social 
1 

Atendimento eletivo/programado, 

planejar ações e desenvolver educação 

permanente, acolher os usuários e 

humanizar a atenção, trabalhar 

integrada com as ESFR, realizar 

visitas domiciliares. 

Será atendido por 

este profissional em 

média 07 

comunidades 

daquela região. 

Será atendido 

por este 

profissional em 

média 947 

Psicólogo 1 

Realizar atendimento programado e 

acolher os usuários e humanizar a 

atenção, trabalhar integrada com as 

ESFR, realizar visitas domiciliares 

Será atendido por 

este profissional em 

média 07 

comunidades 

daquela região 

Será atendido 

por este 

profissional em 

média 947 

 
A partir de março de 2020, a Comissão Intergestores Bipartite não se reuniu em função da Pandemia 

do COVID 19.  

Dia 20/03/2020 foi Elaborada a Resolução Ad-Referendum de nº 002/2020. 

Resolução nº 002/2020 - CIB/AP, Aprovar Ad-referendum que o recurso da Portaria nº 395, de 16 

de março de 2020, referente a distribuição dos recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços 

Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado 

aos Estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - 

COVID 19, ficará ao Estado do Amapá, valor R$ 1.685.828,00. 

 
Dia 25/03/2020 Foi Elaborada Resolução Ad-Referendum de nº 003/2020. 

Resolução nº 003/2020 - CIB/AP, Aprovar Ad-referendum a distribuição dos Recurso do Bloco de 

Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, aos Munícipios do Estado do Amapá, destinados às 

ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – COVID 19. 

 
Recursos do Coronavírus – COVID 19 aos Munícipios do Estado do Amapá 

UF Cod. Munic Nome do Município População Estimada Valor Percapta Valor Por Município 

AP 00105 Amapá 9.109 R$ 2,10 R$      19.128,90  

AP 00204 Calçoene 11.117 R$ 2,10 R$      23.345,70  

AP 00212 Cutias 5.983 R$ 2,10 R$      12.564,30  

AP 00238 Ferreira Gomes 7.780 R$ 2,10 R$      16.338,00  

AP 00253 Itaubal 5.503 R$ 2,10 R$      11.556,30  

AP 00279 Laranjal do Jari 50.410 R$ 2,10 R$    105.861,00  

AP 00303 Macapá 503.327 R$ 3,257017565 R$ 1.639.344,88  
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AP 00402 Mazagão 21.632 R$ 2,10 R$      45.427,20  

AP 00501 Oiapoque 27.270 R$ 2,10 R$      57.267,00  

AP 00154 Pedra B. do Amapari 16.502 R$ 2,10 R$      34.654,20  

AP 00535 Porto Grande 21.971 R$ 2,10 R$      46.139,10  

AP 00550 Pracuúba 5.120 R$ 2,10 R$      10.752,00  

AP 00600 Santana 121.364 R$ 2,10 R$    254.864,40  

AP 00055 Serra do Navio 5.397 R$ 2,10 R$      11.333,70  

AP 00709 Tartarugalzinho 17.315 R$ 2,10 R$      36.361,50  

AP 00808 Vitória do Jari 15.931 R$ 2,10 R$      33.455,10  

Total R$ 2.358.393,28 

 
Dia 01/04/2020 Foi Elaborada Resolução Ad-Referendum de Nº 004/2020. 

Resolução nº 004/2020 - CIB/AP, Art.1º Aprovar Ad-referendum o Plano Estadual de Contingência 

para o enfrentamento do Novo Coronavírus (2019-nCOV) do Estado do Amapá. 

Parágrafo único. Este Plano está sujeito a ajuste decorrentes das atualizações práticas e das 

mudanças observadas no cenário epidemiológico e constantes atualizações disponibilizadas pela 

Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. 

            Art. 2º A presente Resolução entra em vigor retroativa a partir de 18 de março de 2020.  

 
Dia 02/04/2020 Foi Elaborada Resolução Ad-Referendum de Nº 005/2020. 

Resolução nº 005/2020 - CIB/AP, Art.1º Aprovar Ad-referendum a validação dos Hospitais e Leitos 

de referência para o Novo Corona vírus (COVID-19), previstos no Plano Estadual de Contingência 

para o enfrentamento dessa pandemia no Estado do Amapá, conforme descriminação no Anexo I, 

desta Resolução. 

Parágrafo único. Estes Leitos estão sujeitos a ajuste decorrentes das atualizações práticas e 

das mudanças observadas no cenário epidemiológico, bem como das constantes atualizações 

disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. 
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Anexo I – Resolução nº 005/2020-CIB-AP 
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Dia 07/04/2020 Foi Elaborada Resolução Ad-Referendum de nº 006/2020. 

Resolução nº 006/2020 - CIB/AP, Aprovar Ad-referendum a Proposta 29190006/20-003/MS de 

Convênio de Emenda Parlamentar Proposta nº 29190006, do Senador Randolfe Rodrigues, para a 

Ampliação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, Bloco de Urgência e Emergência do 

Hospital Estadual de Santana, CNES 202106, valor R$ 1.000.000,00 

   
Dia 13/04/2020 Foi Elaborada Resolução Ad-Referendum de nº 007/2020. 

Resolução nº 007/2020 - CIB/AP, Aprovar Ad-referendum a Proposta 11193.442000/1200-
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04/FNS/MS Fundo a Fundo de Emenda Parlamentar nº 41120008 da Deputada Federal Leda Sadala, 

para Aquisição de Um Micro-ônibus Urbano de Transporte Sanitário e Veículo de Transporte 

Sanitário (com acessibilidade -1 cadeirante) para o Central de Gestão em Saúde, CNES 7327633 do 

Município de Santana, valor R$ 750.000,00. 

Resolução nº 008/2020 - CIB/AP, Aprovar Ad-referendum a Proposta 911844/20-001/MS de 

Convênio de Emenda Parlamentar n° 26760004, do Deputado Federal Vinicius Gurgel, para a 

Construção de Unidade Especializada em Saúde (Laboratório) no Município de Porto Grande, valor 

R$ 501.000,00. 

Resolução nº 009/2020 - CIB/AP, Aprovar Ad-referendum a Proposta 11844.616000/1200-10/MS 

de Emenda Parlamentar nº 26760004 , do Deputado Federal Vinicius Gurgel, para Aquisição de 

Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Municipal Maria Lucia Guimarães da Silva 

do Município de Porto Grande, valor R$ 740.974,00.  

Resolução nº 010/2020 - CIB/AP, Aprovar Ad-referendum a Proposta 11844.616000/1200-11/MS 

de Emenda Parlamentar nº 26760004 , do Deputado Federal Vinicius Gurgel, para Aquisição de 

Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Municipal Maria Lucia Guimarães da Silva 

do Município de Porto Grande, R$ 279.077,00. 

Resolução nº 011/2020 - CIB/AP, Aprovar Ad-referendum a Proposta 11844.616000/1200-09/MS 

de Emenda Parlamentar nº 2676000, do Deputado Federal Vinicius Gurgel, para Aquisição de 

Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Municipal Maria Lucia Guimarães da Silva 

do Município de Porto Grande, CNES 201973, R$ 875.166,00. 

Resolução nº 012/2020 - CIB/AP, Aprovar Ad-referendum a Proposta 11844.616000/1200-04/MS 

de Emenda Parlamentar nº 26760004, do Deputado Federal Vinicius Gurgel, para Aquisição de 

Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Municipal Maria Lucia Guimarães da Silva 

do Município de Porto Grande, CNES 2019736, valor R$ 2.130.796,00. 

Dia 14/04/2020 Foi Elaborada Resolução Ad-Referendum de nº 013/2020. 

Resolução nº 013/2020 - CIB/AP, Aprovar Ad-referendum a Ordem de serviço nº 001/2020 – 

SEMSA/PMM, no valor de R$ 615.600,41(seiscentos mil e seiscentos e quinze reais e quarenta e um 

centavos) para a Obra de Construção da Unidade de Acolhimento Infanto – Juvenil, localizada na 

Rua: Exercito da Redenção, S/N, Bairro Jardim Marco Zero, CEP 68903-204, no Município de 

Macapá. 

Dia 24/04/2020 Foi Elaborada Resolução Ad-Referendum de nº 014/2020. 

Resolução nº 014/2020 - CIB/AP, Art. 1º Aprovar Ad-referendum a Proposta 06023.582000/1200-

03/FNS/MS Fundo a Fundo da Emenda Parlamentar nº 71050015, da Bancada do Amapá, para 

Aquisição de Equipamento e Materiais Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde 

– Hospital de Emergência, CNES 2020653, localizado na Av. Hamilton Silva – Bairro Santa Rita, 

CEP; 68902-010, no Estado do Amapá, valor R$ 5.318.472,00 
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Parágrafo Único. Esta resolução terá a validade de 6 meses. 

Art. 2º Os equipamentos serão alocados na Unidade de Terapia Intensiva e Cento de 

Tratamento de Queimados do Hospital de Emergência. 

Art. 3º Será ampliado o Centro de Tratamento de Queimados de 03 para 10 leitos e o da 

Unidade de Terapia Intensiva de 06 para 20 leitos. 

Dia 28/04/2020 Foi Elaborada Resolução Ad-Referendum de nº 015/2020. 

Resolução nº 015/2020 - CIB/AP, Art.1º Aprovar Ad-referendum a Ampliação dos Leitos de 

referência para o Novo Corona vírus (COVID-19), previstos no Plano Estadual de Contingência para 

o enfrentamento dessa pandemia no Estado do Amapá, conforme descriminação no Anexo I, desta 

Resolução. 

Parágrafo único. Estes Leitos estão sujeitos a ajuste decorrentes das atualizações práticas e das 

mudanças observadas no cenário epidemiológico, bem como das constantes atualizações 

disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. 
 
Anexo I da Resolução Ad-referendum nº 015/2020-CIB 
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Ap 160030 2020645 
Hospital Dr. 

Alberto Lima 
16 0 22 0 27 0 14 0 

Ap 160030 2019647 Hospital da Criança 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ap 160030 2020653 
Hospital de 

Emergencia 
2 0 4 0 5 0 4 0 

Ap 160030 7709196 Upa Zona Norte 0 0 1 0 4 0 4 0 

Ap 160060 2021064 
Hospital Estadual 

de Santana 
0 0 1 0 14 0 4 0 

Ap 160027 2020076 
Hospital Estadual 

de Laranjal do Jari 
0 0 1 0 8 0 4 0 

Ap 160050 2021463 
Hospital Estadual 

de Oiapoque 
1 0 1 0 0 0 4 0 

 

Hospital Dr. Alberto Lima já possui 22 leitos de UTI Adulto - Covid e 16 leitos clínicos para covid 

ativos e internando pacientes, previsão para ampliação dos outros leitos serão no dia 12/05/2020.  

Hospital Da Criança possui 1 Leitos de UTI Pediátrico - Covid ativo. 

Hospital de Emergência possui 4 leitos de UTI adulto - Covid e 2 leitos clínicos para covid ativos e 

internando pacientes, previsão pra ampliação dos outros leitos serão no dia 12/05/2020. Upa da 

Zona Norte Possui 1 leitos de UTI adulto - Covid ativo e internando paciente, previsão para 

ampliação dos demais leitos para o dia 12/05/2020. 

Hospital de Santana possui 1 leito de UTI adulto - Covid ativo e internando paciente, previsão para 

ampliação dos outros leitos será no dia 12/05/2020. 

Hospital Estadual de Laranjal do Jari 1 leito de UTI adulto - Covid Ativo e internando paciente, 

previsão para ampliação dos outros leitos será no dia 07/05/2020 
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Hospital Estadual de Oiapoque possui 1 leito de UTI adulto - Covid e 1 leito clinico covid ativo e 

internando paciente, previsão para ampliação dos outros leitos será no dia 07/05/2020 

Dia 29/04/2020 Foi Elaborada Resolução Ad-Referendum de nº 016/2020. 

Resolução nº 016/2020 - CIB/AP, Art.1º Aprovar Ad-referendum a atualização do Plano Estadual 

de Contingência para o enfrentamento do Novo Corona vírus (2019-nCOV) do Estado do Amapá, 3ª 

Edição. 

Parágrafo único. Este Plano está sujeito a ajuste decorrentes das atualizações práticas e das 

mudanças observadas no cenário epidemiológico e constantes atualizações disponibilizadas pela 

Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. 

Reunião do Dia 15/07/2020 Foram Homologadas Resoluções Ad-Referendum de nºs. 

002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012/013/014/015/016/2020, e Aprovadas As 

Resoluções de nºs. 017/018/019/020/021/022/023/024/025/2020. 

Resolução nº 017/2020 - CIB/AP; Aprovar a Ordem de Serviço nº 001/2020 – SEMSA/AP, da Obra 

de Ampliação da Unidade Básica de Saúde na Comunidade Agrícola Piquiá, CNES 6630277, 

localizada na Comunidade do Piquiá, S/N, CEP nº 68950-000, no Município de Amapá. 

Resolução nº 018/2020 - CIB/AP; Aprovar a Ordem de serviço nº 002/2020 – SEMSA/AP, da Obra 

de Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Base Aérea Militar, CNES 6630189, localizada na 

Comunidade da Base Aérea, S/N, CEP nº 68950-000, no Município de Amapá. 

Resolução n.º 019/2020– CIB/AP; Aprovar o Atestado de Conclusão e o pagamento da 3ª parcela 

da Obra de Construção de uma Unidade Básica de Saúde – Tipo II do Programa Requalifica UBS – 

Construção, proposta SISMOB nº  12008.0670001/15-009, localizado na Av. Isaias de Jesus Leite 

S/N, no Município de Cutias do Araguari. 

Resolução nº 020/2020 - CIB/AP; Aprovar a Ordem de serviço nº 005/2020 – SEMSA/AP, da Obra 

de Construção da Academia de Saúde ao Ar livre, localizado na Colônia Agrícola do Piquiá no 

Município de Amapá. 

Resolução nº 021/2020 - CIB/AP; Aprovar a Ordem de Serviço nº 003/2020 – SEMSA/AP, da Obra 

de Ampliação da Unidade Básica de Saúde Cruzeiro, CNES 6630170, localizada na Comunidade do 

Cruzeiro, S/N, CEP nº 68950-000, Zona Rural, no Município de Amapá. 

 

Resolução nº 022/2020 - CIB/AP; Aprovar a Ordem de serviço nº 004/2020 – SEMSA/AP, da Obra 

de Ampliação da Unidade Básica de Saúde Nova Brasília, CNES 5363454, localizado na Rua Conego 

Domingo Maltez, S/N, Bairro Nova Brasília, CEP nº 68950-000, Zona Rural, no Município de 

Amapá. 

Resolução nº 023/2020 - CIB/AP; Aprovar o Projeto Técnico de Implantação do Transporte 

Sanitário Eletivo referente a Proposta 12456.167000/1200-06/FNS/MS, Fundo a Fundo de Emenda 

Parlamentar nº 40790009, do Senador Lucas Barreto, para Aquisição de Um Veículo de Transporte 

Sanitário (com acessibilidade -1 cadeirante) para o Central de Gestão em Saúde, CNES 7475683, 
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para o Município de Vitoria do Jari, valor R$ 300.000,00. 

Resolução nº 024/2020 - CIB/AP; Aprova o Projeto de Estruturação da Rede de Atenção 

Especializada com a Ampliação da Infraestrutura Física do prédio anexo do CREAP/SESA, CNES 

2019655, para a Implantação da Oficina Ortopédica Fixa, referente a Proposta SISMOB nº 

06023.5820001/20-008, R$ 780.091,00. 

Resolução nº 025/2020 - CIB/AP Aprovar o Projeto de Estruturação da Rede de Atenção 

Especializada, com a Reforma da Infraestrutura Física do prédio anexo do CREAP/SESA, CNES 

2019655, para a Implantação da Oficina Ortopédica Fixa, referente a Proposta SISMOB nº 

06023.5820001/20-009, R$ 471.235,00. 

Dia 03/08/2020 Foi Elaborada Resolução Ad-Referendum de nº 026/2020. 

 

Resolução nº 026/2020 - CIB/AP; Aprovar Ad-referendum a Proposta 06023.582000/1200-

04/FNS/MS de Fundo a Fundo nº do Recurso de Programa/Ação, Estruturação da Rede de Atenção 

Especializada com Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Implantação de Novos 

Serviços no Hospital de Clinicas Doutor Alberto Lima, CNES 2020645, da Secretaria de Estado da 

Saúde do Amapá, R$ 3.000.000,00. 

Reunião do Dia 04/09/2020 Foi Homologada Resolução Ad-Referendum de nº. 026/2020 e Foi 

Aprovada a Resolução de nº. 027/2020. 

Resolução nº 027/2020 - CIB/APAprovar o Atestado de Conclusão e o pagamento da 3ª parcela da 

Obra de reforma da Unidade Básica de Saúde Leozildo Barreto Fontoura, do Programa Requalifica 

UBS, proposta SISMOB nº 18.604.3340001/15-022, localizado na Rua; Inspetor Aimores, nº 191, 

CEP: 68.903-290, no Município de Macapá. 

 

Dia 09/09/2020 Foi Elaborada Resolução Ad-Referendum de nº 028/2020. 

 
Resolução nº 028/2020 - CIB/AP; Art.1º Aprovar Ad-referendum a atualização do Plano Estadual 

de Contingência para o enfrentamento do Novo Corona vírus (2019-nCOV) do Estado do Amapá, 4ª 

Edição. 

 

Parágrafo único. Este Plano está sujeito a ajuste decorrentes das atualizações práticas e das 

mudanças observadas no cenário epidemiológico e constantes atualizações disponibilizadas pela 

Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. 

 
Reunião do Dia 04/12/2020 Foi Homologada Resolução Ad-Referendum de nº. 028/2020 

e Foram Aprovadas Resoluções de nº. 030/031/032/033/034/035/036/2020. 

 
Resolução nº 030/2020 - CIB/AP; Aprovar a Proposta de Convênio nº 906023/20-005, do recurso 

de programação do ano de 2020 para Atenção Especializada em Saúde com a Construção da Unidade 

de Atenção Especializada em Saúde, (Novo Hospital de Emergência) no Estado do Amapá para a 

primeira etapa: Subsolo 9.442m2, e térreo 5.456m2, totalizando uma área de 14.898m2 de acordo 

com o memorial descritivo, com validade de 06 meses, R$ 120.000.000,00.  
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Resolução nº 031/2020 - CIB/AP; Aprova a Ordem de serviço nº 001/2020 – SEMSA/PMI, da Obra 

de Reforma da Unidade Básica de Saúde de Itaubal, CNES 2021293, localizado na Rua João Palma 

dos Reis, S/N, Bairro Centro, CEP nº 68.976, no Município de Itaubal. 

Resolução nº 032/2020 - CIB/AP; Aprova a Ordem de serviço nº 144/2020 – SEMOB/PMM, da 

Obra de Reforma da Unidade Básica de Saúde Rubim Aronovitch, CNES 2020580, localizado na Av. 

Seis de setembro, Bairro Santa Inês, no Município de Macapá. 

Resolução nº 033/2020 - CIB/AP; Aprova a Ordem de serviço nº 152/2020 – SEMOB/PMM, da 

Obra de Reforma da Unidade Básica de Saúde São Joaquim do Picuí, CNES 2019914, localizado na 

Rua. Ciro Rodrigues no Distrito do Pacuí, do Município de Macapá. 

Resolução nº 034/2020 - CIB/AP; Aprova o Atestado de Conclusão da Obra de Construção da 

Unidade Básica de Saúde BR-210, proposta SISMOB nº 18.604.3340001/16-012, localizado na BR 

- 210, Bairro: Rodovia BR-210, nº 0, CEP: 68.900-000, do Município de Macapá. 

Resolução nº 035/2020 - CIB/AP; Aprova o Atestado de Conclusão da Obra de Construção da 

Unidade Básica de Saúde Novo Horizonte, proposta SISMOB nº 18.604.3340001/18-007, localizado 

na Av. Glicério de Souza Figueiredo, Bairro: Novo Horizonte, S/N, CEP: 68.909-821, no Município 

de Macapá. 

Resolução nº 036/2020 - CIB/AP; Aprova o Atestado de Conclusão da Obra de Construção do 

Centro Especializado em Reabilitação Física e Visual (CER II), realizada através do programa da 

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, proposta SISMOB nº 11844.6160001/16-001, 

localizado na Av. SD. Valdinei Pereira dos Santos, S/N, Bairro: Nova Esperança, no Município de 

Porto Grande. 

 
Dia 17/12/2020 Foi Elaborada Resolução Ad-Referendum de nº 037/2020. 

Resolução nº 037/2020 - CIB/AP, Aprova Ad-referendum a Ampliação dos Leitos de referência 

para o Novo Corona vírus (COVID-19), previstos no Plano Estadual de Contingência para o 

enfrentamento dessa pandemia no Estado do Amapá. 

Parágrafo único. Estes Leitos estão sujeitos a ajuste decorrentes das atualizações práticas e das 

mudanças observadas no cenário epidemiológico, bem como das constantes atualizações 

disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. 

 

UF IBGE CNES Unidade Assistencial 

Ampliação 

Leitos de UTI Adulto – 

Covid-19 

Leitos UTI Pediatricos - 

Covid-19 

AP 160030 0176664 
Centro Covid do Hospital Universitário do 

Amapá 
40 20 

AP 160027 2020076 Hospital Estadual de Laranjal do Jari  10  

AP 160050 2021463 Hospital Estadual de Oiapoque 10  

AP 160060 2021064 Hospital Estadual de Santana 10  

 

Dia 29/12/2020 Foi Elaborada Resolução Ad-Referendum de nº 038/2020. 
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Resolução nº 038/2020 - CIB/AP, Art.1º Aprovar Ad-referendum a distribuição de equipamentos 

aos municípios para estruturação da Rede de Frio Estadual e Municipais do Programa Nacional de 

Imunização e para Vigilância Sentinela da Síndrome Gripal no Estado do Amapá, para o 

enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da 

pandemia de Covid-19, nos termos da Portaria GM/MS nº 3.248, de 02 de dezembro de 2020, 

conforme anexo I e II desta resolução.  

Art. 2º Os recursos remanescentes da transferência serão utilizados prioritariamente na 

compra de freezers científicos –40º C a –86º C, visando estruturar a Central Estadual de 

Imunobiológicos (capacidade mínima de 500 litros), bem como pontos de apoio nos municípios de 

Laranjal do Jari, Oiapoque, Tartarugalzinho e Pedra Branca do Amapari (capacidade mínima 400 

litros), visando o suporte necessário ao armazenamento de doses de vacinas que necessitam do 

acondicionamento em temperaturas negativas; bem como computadores para as vigilâncias de 

síndrome gripal e suas unidades sentinelas. 

Parágrafo Único: Em caso de sobra dos recursos remanescentes, os mesmos serão utilizados 

na compra de EPIs, termômetro digital com cabo extensor e termômetro a laser, com rateio entre a 

central estadual e todos os municípios do Estado do Amapá, em proporção adequada às suas redes.  

 

Anexo I da Resolução CIB nº 038/2020 – Recursos Destinados a Rede de Frio 

(Conforme Anexo III Quadro 1 e 2 da Portaria 3.248/2020 – GM/MS) 

 

Instância 

Quantidade de 

Unidades 

Beneficiadas 

Descrição do Conjunto De 

Equipamentos por Sala/Central 

Quantidade de Conjunto de 

Equipamentos por 

Sala/Central 

Municípios com mais 

de 100 mil habitantes: 

Santana 

02 salas de vacina 
01 Câmara refrigerada  

01 computador 
01 

Municípios com mais 

de 400 mil habitantes: 

Macapá 

06 salas de vacina 
01 Câmara refrigerada  

01 computador 
01 

Centrais Municipais de 

Rede de Frio: Macapá, 
Santana, Laranjal do 

Jari e Oiapoque 

04 Centrais 
01 Câmara refrigerada  
01 computador 

01 

Central Estadual de 

Rede de Frio 
01 Central 

02 Câmaras refrigeradas 

03 Ar condicionados 
01 

CRIE: Estadual 01  CRIE 

Câmara refrigerada, Freezer, 

Computador, Nobreak, 

Desfibrilador, Maca, Ventilador 

pulmonar para transporte, 

Termômetro Digital (max/min), 

Termômetro a laser, DataLogger, 

Mesa, Cadeira, gerador, ar 

condicionado 

01 

 

Anexo II da Resolução CIB nº 038/2020 – Recursos Destinados à Vigilância Sentinela de 

Síndrome Gripal 

(Conforme Anexo III Quadro 3 da Portaria 3.248/2020 – GM/MS) 

 
Critério/Distribuição Unidade Beneficiada Quantidade/Unidade 

Vigilância Epidemiológica Estadual de 
Síndrome Gripal (SG) 

Superintendência de Vigilância em 
Saúde do Estado do Amapá 

01 Computador 
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Unidade de Saúde Sentinela de 

Síndrome Gripal (SG) 

Hospital Estadual de Emergência 

(HE), Hospital Estadual da Criança 

e do Adolescente (HCA), Hospital 

Estadual de Laranjal do Jari (HELJ) 

e Hospital Estadual de Oiapoque 

(HEOIA) 

01 Computador 

 
Dia 30/12/2020 Foi Elaborada Resolução Ad-Referendum de nº 039/040/2020. 

Resolução nº 039/2020 - CIB/AP, Aprovar Ad-referendum a Proposta 18604.334000/1200-

12/FNS/MS de Fundo a Fundo do Recurso de Programa/Ação, Estruturação da Rede de Atenção 

Especializada com Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Especializada 

em Saúde no Centro Municipal de Diagnostico (Policlínica), CNES 5288231, do Município de 

Macapá, valor R$ 3.777.384,00 

Resolução nº 040/2020 - CIB/AP Aprovar Ad-referendum a Proposta de Convênio nº 918604/20-

001, do recurso de programação do ano de 2020, para a Construção de uma Unidade de Atenção 

Especializada em Saúde, no Município de Macapá, R$ 9.999.990,00  

 
Conclusões e Recomendações 

No ano de 2020 a Comissão Intergestores Bipartite – CIB/AP se organizou para ter 11 reuniões, mais 

por alguns imprevistos como: falta de quórum e algumas particularidades por parte dos Municípios 

só se reuniu (06) seis vezes em reuniões ordinárias, e nessas reuniões foram feitas (092) noventa e 

duas resoluções, juntamente com as homologações Ad-referendum. 
 

Em muitas vezes a CIB fugiu do seu papel pela ausência de discussão das propostas em outros foros, 

como as Câmaras Técnica as Reuniões das CIR, que deveriam anteceder as Reuniões da CIB e que 

por falta de quórum por parte dos Município deixa de acontecer. 

Devido a pandemia do Corona vírus a Comissão Intergestores Bipartite, realizou apenas uma 

reunião presencial as demais foram através de Vídeo conferencia. 

 

Fraquezas 

Pandemia do Corona vírus 

Ausência de equipamentos para estruturação da CIB, como equipamento de informática (notebook, 

nobreak, data show, gravador de voz, Aparelho de vídeo conferência); 

Ausência de recursos para manutenção de reuniões. 

Oportunidades 

Contato Virtual com os secretários municipais nas reuniões por videoconferência; 

Contato por meio do aplicativo Whatzapp, onde há um grupo formado entre os representantes da CIB 

e os Gestores Municipais; 
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META 3: Operacionalizar as Comissões Intergestoras Regionais, mantendo a realização de 30  

reuniões no período. 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar reuniões ordinárias nas CIR Central – (10) a CIR Norte (10) e CIR Sudoeste 

(10) 
30 4 

2. Manter contratação de veículo para apoio aos trabalhos das CIR. 3 1 

3. Implantar a Câmara Técnica para discussões das pactuações do Planejamento Regional 
Integrado - PRI 

1 0 

4. Realizar seminário da Comissão Intergestores Regionais. 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Durante o ano de 2020 ocorreram 04 (quatro) reuniões nas CIR, sendo  01(uma) reunião na CIR 

Sudoeste, 02 (duas) na CIR Central, e 01(uma) na CIR Norte.  As demais reuniões não ocorreram por 

falta de quórum dos secretários municipais de saúde e/ou por cancelamento da reunião, por ocorrência 

da decretação da Pandemia de COVID-19. 

Houve proposta de realizar reuniões virtuais pelas CIR Central e Norte, mas não houve adesão por 

parte dos secretários. Na CIR Sudoeste houve uma reunião virtual, solicitada pelos secretários, mas 

não houve quórum. O período de campanha eleitoral municipal também contribuiu para a ausência 

dos secretários nas reuniões. 

Durante o período a equipe não realizou atendimentos presenciais e as orientações e esclarecimentos 

se deram através de telefone, e via grupos de WhatsApp aos gestores que se manifestaram. 

Ressalta-se que entre as pautas abordadas durante as reuniões foi solicitada a apresentação do Plano 

de Contingência do COVID-19, mas a área técnica responsável não compareceu às reuniões. 

2. Foi mantida a contratação de veículo para apoio aos trabalhos das CIR, porém não houve a 

necessidade de uso dos transportes. 

3. A Implantação da Câmara Técnica para discussões das pactuações do Planejamento Regional 

Integrado não foi realizada, estava prevista para o mês de abril de 2020. 

Em relação à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para melhoria da infraestrutura das 

CIR, não foram solicitadas no período. 

Entre as dificuldades que a CIR enfrenta para se solidificar, encontra-se: que os secretários 

municipais, coordenadores das CIR continuam sem assumir seu papel coordenador, não se 

envolvendo nas atividades pertinentes as CIR. Os gestores municipais e as áreas técnicas da SESA 

não tem apresentado sugestões de pauta de cunho regional para discussões, fragilizando o 

fortalecimento do processo de Regionalização. 

Durante o ano foram emitidas as seguintes resoluções: 
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Resoluções CIR Central 

Resolução nº. 01/20 – CIR/Central - Aprovar o Calendário de Reunião da Comissão Intergestores 

Regional da CIR Central para o ano de 2020 - Em, 17 de fevereiro de 2020. 

Resoluções CIR Norte  

Resolução nº. 01/2020 – CIR/Norte - Aprovar o Calendário de Reunião da Comissão Intergestores 

Regional da CIR Norte para o ano de 2020. Em , 06 de Fevereiro de 2020. 

Resoluções CIR Sudoeste 

Resolução nº. 01/2020 – CIR/Sudoeste - Aprovar o Calendário de Reunião da Comissão 

Intergestores Regional da CIR Sudoeste para o ano de 2020. Em , 05 de março de 2020. 

Recomendações para 2021 

1 – Que seja dada continuidade a contratação do veículo para atender as necessidades das CIR durante 

o ano; 

2 – Cumprimento do fluxo de processos, obedecendo principalmente aos prazos de encaminhamento;  

3 – Envolvimento da gestão Estadual no processo de Regionalização da saúde, promovendo debates 

e pactuações; 

4 – Necessidade de reconstruir e pactuar a modelagem das Redes de Atenção à Saúde nas Regiões de 

Saúde; 

5 – Revisar e dar continuidade ao processo de construção e pactuação da Programação das Ações e 

Serviços de Saúde em nível regional; 

6 – Maior envolvimento das áreas técnicas da SESA para a elaboração e Pactuação do Planejamento 

Regional Integrado em cada Região de Saúde. 

META 4: Acolher os novos gestores municipais do SUS que tomarão posse em janeiro de 2021. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar oficina com todos os gestores e equipes técnicas dos municípios. 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Em razão da situação pandêmica em que o mundo atravessa o encontro ficou inviabilizado. 

META 5: Promover o uso racional e eficiente dos recursos públicos por meio da Política de 

Economia da Saúde em 8 unidades assistenciais sob gestão da SESA. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Implantar o Programa Nacional de Gestão de Custo - PNGC no Hospital Emergência 1 0 

2. Implantar o Programa Nacional de Gestão de Custo - PNGC na UPA Zona Norte. 1 0 
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3. Implantar o Programa Nacional de Gestão de Custo - PNGC no Hospital Estadual de 

Laranjal do Jarí. 
1 0 

4. Implantar o PNGC na Unidade Mista de Saúde Amapá 1 0 

5. Implantar o PNGC na Unidade Mista de Saúde Vitoria do Jarí 1 0 

6. Implantar o PNGC na Unidade Mista de Saúde Mazagão 1 0 

7. Implantar o PNGC na Unidade Mista de Saúde Oiapoque 1 0 

8. Implantar o PNGC na Unidade Mista de Saúde Pedra Branca 1 0 

Comentários/Justificativa 

1 a 8 Em consequência da pandemia as áreas técnicas não conseguiram dar continuidade no processo 

de implantação do Programa Nacional de Gestão de Custos - PNGC 

META 6: Implantar sistema de gestão das informações em saúde a fim de subsidiar o planejamento do 

SUS/Ap em tempo real. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Criar base de dados local, integrando todos os sistemas oficiais de informação em saúde. 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. A atual situação pandêmica praticamente inviabilizou o início do processo. Atividade ficou para o 

próximo período. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2663 – Modernização da Gestão da Saúde, Subações 000588, 000589 e 000609 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Regulamentação da estrutura efetivada. 66,7% das Atividades realizadas  

2. Número de Reuniões para deliberações e pactuações. CIB 33,3% das Atividades realizadas 

3. Número de Reuniões para deliberações e pactuações. CIR 14,3% das Atividades realizadas 

4. Número de encontros realizados. Atividades não realizadas 

5. Número de unidades de saúde como PNGC implantado e monitorado. Atividades não realizadas 

6. Sistema implantado. Atividades não realizadas 
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Programa 0021: Organização das Redes de Atenção à Saúde 
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 à saúde no Estado 
 

Ação PPA 2109 - Manutenção das Unidades de Saúde Próprias do Estado do Amapá 

localizadas na Capital do Estado - Unidades da Capital   
 

Diretriz: Manter o pleno funcionamento das Unidades de Saúde para o atendimento integral, 

oportuno e adequado, com toda estrutura de apoio e multiprofissional, estrutura de medicamentos, 

correlatos e insumos, exames especializados e aos Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia 

(SADT) e procedimentos especializados necessários às demandas dos usuários do SUS. 
 

Objetivo: Realizar atendimentos de saúde à população referenciada da atenção primária para 

diagnóstico e procedimentos especializados, visando a reabilitação e a reinserção do indivíduo na 

comunidade. 
 

Subação PPA 000551- Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO  
 

Diretriz: Ampliar, qualificar e manter a oferta de serviços odontológicos especializados, prestados 

aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS e ser referência para portadores de necessidades 

especiais. 

META 1: Realizar 24.000 procedimentos em Periodontia. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar consulta inicial especializada 2.400 462 

2. Realizar raspagem/alisamento subgengival (por sextante) 4.800 1.605 

3. Realizar raspagem corono-radicular (sextante) 12.000 1.466 

4. Realizar outros procedimentos 2.400 3.012 

4. Concluir Tratamento (T.C.) 2.400 193 

Comentários/Justificativa 

META 2: Realizar 6.000 procedimentos em Buco Maxilo Facial 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar consulta inicial especializada 1.800 638 

2. Realizar remoção de dente incluso/ impactado 1.000 238 

3. Realizar correção de irregularidades de rebordo alveolar 600 158 

4. Realizar curetagem periapical 400 7 

5. Realizar outros procedimentos 400 544 

6. Concluir Tratamento (t.c.) 1.800 73 

Comentários/Justificativa 

META 3: Realizar 600 procedimentos em Estomatologia. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 
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1. Realizar consulta inicial especializada 100 93 

2. Realizar tratamento das nevralgias faciais 150 8 

3. Realizar biópsia dos tecidos moles da boca 120 0 

4. Realizar sessão de eletroestimulação 100 0 

5. Realizar outros procedimentos 30 76 

6. Concluir Tratamento (T.C.) 100 0 

Comentários/Justificativa 

META 4: Realizar 4.800 procedimentos em radiologia. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar consulta inicial especializada 1.000 420 

2. Realizar Radiografia periapical /interproximal (bite-wing) 5.400 712 

3. Realizar outros procedimentos 100 7 

4. Concluir Tratamento (T.C.) 1.000 250 

Comentários/Justificativa 

META 5: Realizar 12.000 procedimentos em Clínica Geral 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar consulta inicial especializada 3.600 623 

2. Realizar restauração de dente permanente anterior 960 273 

3. Realizar restauração de dente permanente posterior 2.400 511 

4. Realizar exodontia de dente permanente 900 167 

5. Realizar outros procedimentos 540 1.928 

6. Concluir Tratamento (T.C.) 3.600 169 

Comentários/Justificativa 

META 6: Realizar 2.000 procedimentos em Pacientes com Necessidades Especiais (PNE). 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar consulta inicial especializada 300 50 

2. Realizar raspagem corono-radicular (por sextante) 400 42 

3. Realizar restauração de dente decíduo 180 5 

4. Realizar restauração de dente permanente anterior 90 13 

5. Realizar restauração de dente permanente posterior 150 20 

6. Realizar outros procedimentos 580 203 

7. Concluir Tratamento (T.C.) 300 33 

Comentários/Justificativa 

META 7: Realizar 15.000 procedimentos em Odontopediatria. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar consulta inicial especializada 2.100 224 

2. Realizar obturação de dente decíduo 450 11 

3. Realizar profilaxia 1.800 0 

4. Realizar aplicação tópica de flúor 1.800 0 

5. Realizar outros procedimentos 7.650 2.202 

6. Concluir Tratamento (T.C.) 1.200 99 
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Comentários/Justificativa 

META 8: Realizar 800 Procedimentos em Ortodontia/ Ortopedial Funcional dos Maxilares 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar consulta inicial especializada 100 119 

2. Entregar aparelho ortodôntico/ortopédico fixo 90 0 

3. Entregar aparelho ortodôntico/ortopédico removível 90 7 

4. Entregar placa de contenção 120 9 

5. Realizar manutenção de aparelho ortodôntico/ortopédico 150 26 

6. Realizar outros procedimentos 150 30 

7. Concluir Tratamento (T.C.) 100 6 

Comentários/Justificativa 

META 9: Realizar 9.000 procedimentos em Endodontia. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar consulta inicial especializada 1.680 250 

2. Realizar obturação de dente permanente unirradicular 360 34 

3. Realizar obturação de dente permanente birradicular 330 24 

4. Realizar obturação de dente permanente com 3 ou + condutos 300 35 

5. Realizar radiografia periapical / interproximal 1.800 157 

6. Realizar outros procedimentos 3.600 445 

7. Concluir Tratamento (T.C.) 930 108 

Comentários/Justificativa 

META 10: Realizar 2.000 procedimentos em Prótese Dentária. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar consulta inicial especializada 750 95 

2. Realizar adaptação/reembasamento de prótese dentária 360 78 

3. Entregar prótese total mandibular 90 7 

4. Entregar prótese total maxilar 150 10 

5. Entregar prótese parcial removível (PPR) maxilar 30 3 

6. Realizar outros procedimentos 170 66 

7. Concluir Tratamento (T.C.) 450 11 

Comentários/Justificativa de todas as metas 

Análise da Execução da Programação Física e Orçamentária/Financeira 2020. 

Os problemas enfrentados pelo CEO todos os anos são sempre os mesmos: dificuldade de acesso aos 

recursos federais, insuficiência de recursos estaduais e descaso da secretaria estadual de saúde com a 

Saúde Bucal. Logo, esse quadro reflete decisivamente no atendimento à população, diminuindo a 

produtividade e, consequentemente interferindo nas metas e indicadores. Sendo assim, enquanto 

perdurar essa falta de investimentos e prioridade na Saúde, a tendência é agravar, como foi no ano de 

2020, que ainda teve a pandemia do Covid 19 para complicar a situação. 
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Vale ressaltar que o fechamento do CEO 2 (Jesus de Nazaré) em julho de 2019 ocasionou um 

importante foco de dificuldades para a gestão do CEO, pois sem local para os profissionais que 

trabalhavam naquela unidade atenderem e também sem espaço físico para alocar o laboratório de 

próteses, várias especialidades foram afetadas com diminuição do número de atendimentos. 

Dessa maneira, desde o fechamento do CEO 2, a estratégia da gestão do CEO tem sido regrar 

materiais, reduzir o número de atendimentos diários, realizar remanejamentos, adequações, 

reorganização dos espaços, realizar parcerias e conseguir doações para evitar paralizações e atender 

os pacientes da melhor maneira possível. Entretanto, é nítida a diminuição na produção, sendo que, 

atualmente está muito aquém do desejado, principalmente com o agravamento da situação em 

decorrência das dificuldades ocasionadas pela pandemia. 

Em janeiro de 2020, a SESA providenciou a instalação de câmeras de segurança e sistema de alarme 

no CEO 1 (Centro), visando à dispensa dos vigilantes. Assim sendo, por medidas de segurança, o 

CEO não oferece mais atendimentos no turno da noite e encerra suas atividades diárias as 19 horas, 

uma vez que já ocorreram vários assaltos a servidores e vigilantes no período da noite. Aliás, em 

outubro e novembro de 2020 ocorreram 6 (seis) furtos no CEO, sendo um dentro do prédio do CEO 

e os outros na área externa, com o furto de 05 condensadores de ar condicionado. 

Em março de 2020, devido ao aumento do número de casos e internações em decorrência da pandemia 

do Covid 19 os atendimentos odontológicos do CEO foram suspensos, uma vez que foi decretada a 

paralização dos serviços públicos por meio do Decreto estadual nº 1414 e 1415 de 19/03/2020. 

Naquela época os atendimentos odontológicos não foram considerados essenciais. 

Apesar do decreto 2885 de 29/08/20 autorizar a retomada dos serviços odontológicos, o CEO não foi 

prontamente reaberto ao público, por estar realizando manutenções prediais e de equipamentos, bem 

como efetivando as adequações protocolares exigidas pelos órgãos de controle e sanitários para nova 

dinâmica de trabalho pós COVID 19. Além disso, um dos motivos para a não retomada do CEO foi 

a escassez de EPI’s no mercado nacional, em razão de que o atendimento odontológico, por ser 

considerado um dos mais arriscado para profissionais e pacientes, exigir que o EPI seja o mais 

completo e seguro possível, uma vez que a maioria dos procedimentos odontológicos são realizados 

com a utilização de canetas de alta e/ou baixa rotação que dispersam aerossóis, contaminando todo o 

ambiente, e, também são realizados com o paciente sem máscara, dentro de sua cavidade oral e sem 

distanciamento. E ainda, considerando que os itens que compõem o EPI, com a grande demanda da 

pandemia, tornaram-se muito mais dispendiosos, dificultando ainda mais as aquisições, pois os preços 

e a demanda aumentaram muito durante a crise sanitária do Corona vírus. 

 

Durante o período de suspensão de atendimentos, com os repasses do fundo rotativo, foram realizados 

reparos em geral, manutenções de equipamentos (cadeiras odontológicas e compressor geral), 

manutenção dos aparelhos de ar condicionado, compra de materiais de consumo, aquisição de 

insumos para higienização e de EPI’s, conforme protocolo do Conselho Regional de Odontologia 

(CRO).  

Dessa maneira, a reabertura do CEO só ocorreu em 5/10/2020 com a testagem em massa de todos os 

servidores, sendo que no dia 06/10/20 os atendimentos foram retomados. Vale ressaltar, que o pessoal 
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da administração e gestão do CEO durante todo o período da pandemia mantiveram uma escala de 

revezamento de trabalho, retomando suas atividades habituais no final de junho com todo seu efetivo 

trabalhando no planejamento e na viabilização da retomada dos atendimentos odontológicos.  

Em outubro de 2020, quando os atendimentos odontológicos foram reestabelecidos, o CEO 

implementou o protocolo de enfrentamento ao Covid 19 estabelecido pelo CRO do portão de entrada 

do CEO até os consultórios de atendimento odontológico, com controle de entrada e do número de 

pacientes adequado na sala de espera, com aferição de temperatura, disponibilização de álcool 70°, 

lavatório com sabonete líquido, cadeiras na área externa e com o devido distanciamento, higienização 

e limpeza constante de todos os ambientes internos, bem como equipe orientada, paramentada 

adequadamente e testada em massa para que a retomada dos atendimentos ocorresse da forma mais 

segura e responsável possível para equipe técnica e usuários do CEO. 

Quando retornamos com os atendimentos odontológicos, adotamos o protocolo de enfrentamento ao 

Covid 19 recomendado pelo CRO/AP e este preconiza a troca completa de EPI/paramentação de toda 

equipe profissional a cada atendimento odontológico, aumentando muito o quantitativo de EPI’s 

demandados, porém a CAF tem suprido gradativamente o CEO com os EPI’s necessários.  

Para evitar aglomeração, para não faltar paramentação, por causa da redução no número de 

profissionais devido a publicação do decreto estadual Nº 2418/2020, que permitiu que servidores com 

comorbidades ficassem afastados do trabalho ou em home office, no retorno das atividades, passamos 

a atender apenas aproximadamente 40% da nossa capacidade de atendimento. Outro motivo que 

afetou esse percentual foram os furtos ocorridos no prédio do CEO, pois devido a instalação de 

câmeras e alarmes de segurança realizada pela SESA, o serviço de vigilância foi cancelado por aquela 

secretaria, ficando o prédio do CEO vulnerável a furtos. Dessa maneira, três consultórios e a sala de 

expurgo da esterilização ficaram sem climatização devido aos furtos dos condensadores externos, 

sem bebedouro para usuários e servidores e sem impressora para imprimir os laudos radiográficos.  

Vale ressaltar que os furtos ocorridos em outubro e novembro de 2020 foram filmados e comunicados 

a Polícia Civil e a SESA para providências, todavia até o momento, nada foi feito para evitar futuros 

furtos, pois o muro é baixo e os meliantes já sabem que só tem câmeras, que eles cobrem ou viram 

para parede antes dos furtos.  

Em 2020 o CEO não enviou Termos de Referência (T.R.) a SESA para compra de materiais, 

instrumentais e equipamentos odontológicos com recursos federais, porém o CEO aderiu a ata de 

registro de preços de materiais odontológicos de um TR promovido pela SAS que agrupava várias 

instituições públicas estaduais (Bombeiros, SEED e outros), que segundo informações do setor de 

Licitações da SESA, está em fase de empenho. Quanto aos 04 TR’s que desde 2018 são renovados, 

permanecem em tramitação na SESA. 

O CEO luta pelo recredenciamento do Laboratório Regional de Próteses Dentais - LRPD desde 2019, 

inclusive já foi aprovado pela Coordenação Nacional de Saúde Bucal e ainda permanece aguardando 

a liberação de orçamento do Ministério da Saúde. No entanto, em 2020 a produção do laboratório não 

paralisou, mesmo sem credenciamento e sala para realocá-lo, depois do fechamento do CEO 2, pois 

os técnicos em prótese dental continuaram confeccionando as próteses e aparelhos utilizando seus 



 
 

157 
 

respectivos laboratórios particulares para que nesse período não ficassem sem produção e os usuários 

não deixassem de ser atendidos.  

No final do ano de 2020, a gestão do CEO conseguiu reaver metade de um depósito anexo ao prédio 

do CEO que estava cedido para a empresa de serviços BERNACOM, onde, após reforma (telhado, 

forro, hidráulica, piso, elétrica, instalação de bancada de trabalho e bancada de pia, trocas de janela e 

porta, calçada e pintura), realocaremos o LRPD do CEO, pois mesmo estando descredenciado e, 

portanto, sem receber verbas federais de custeio, o LRPD é imprescindível para as especialidades de 

Prótese Dental e Ortodontia/Ortopedia dos maxilares. 

Um ponto muito positivo da gestão atual da SESA no ano de 2020 foi a frequência regular de repasses 

estaduais do fundo rotativo, que foram realizados religiosamente a cada mês, sem atrasos e, portanto, 

merecem nosso reconhecimento pelo esforço em otimizar e regularizar os repasses mensais do CEO. 

Analisando-se as metas traçadas na PAS CEO para o ano de 2020 e considerando que o CEO teve 

seu atendimento suspenso de 20/03/2020 a 05/10/2020 em decorrência da pandemia, infelizmente 

não conseguimos alcançar as metas anuais das 10 (dez) especialidades, até mesmo porque estivemos 

paralisados por 06 (seis) meses e quando retornamos os atendimentos odontológicos, não atendemos 

100% da nossa capacidade, mas apenas aproximadamente 40% e, portanto, o resultado negativo já 

era esperado neste ano difícil de 2020.   

Cumpre salientar que considerando a pandemia e suas consequências e todos os entraves enfrentados 

pelo CEO no ano de 2020, já elencados neste relatório, a PAS 2021 teve algumas de suas metas 

novamente redimensionadas para menos, logo as especialidades de Periodontia, Odontopediatria, 

Endodontia tiveram suas metas reduzidas em 50% e a especialidade de Clínica Geral foi reduzida em 

60%. 

Demonstrativo das Atividades CEO 2017 a 2020 

Atividades 2017 a 2020 2017 2018 2019 2020 

N° de raspagens corono-radiculares e alisamentos subgengivais realizados 

(Periodontia) 
21.392 13.011 9.662 3.071 

N° de remoções de dente incluso ou impactado realizadas (Cirurgia Buco-

maxilo-facial) 
983 1.050 493 238 

N° de tratamentos das nevralgias faciais realizados (Estomatologia) 5 77 57 8 

N° de imagens radiográficas realizadas (Radiografia) 4.595 7.412 3.282 712 

N° de restaurações realizadas (Clínica Geral) 5.825 8.645 6.678 784 

N° de procedimentos em pacientes com necessidades especiais realizados 
(PNE) 

3.817 1.199 1.143 283 

N° de restaurações em dentes decíduos realizadas em Odontopediatria 

(Odontopediatria) 
3.580 306 63 11 

N° de aparelhos ortodôntico/ortopédicos entregues (Ortodontia e Ortopedia 

dos maxilares) 
103 21 29 7 

N° de tratamentos endodônticos realizados (Endodontia), 1008 938 443 93 

N° de próteses dentárias entregues (Prótese Dental). 124 307 173 20 

N° de consultas iniciais especializadas realizadas 17.447 19.428 12.735 2.974 

N° de tratamentos especializados concluídos (TC). 6.713 8.304 3.718 942 
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Os indicadores são o resultado da soma dos procedimentos realizados na unidade do CEO estadual e 

foram definidos levando-se em consideração os procedimentos mais executados em cada 

especialidade, bem como o número de consultas iniciais e tratamentos concluídos na atenção 

especializada, no entanto, a série histórica de 5 anos, inicia-se no ano de 2017, por ausência de 

informações dos anos anteriores. 

Pela análise da série histórica dos indicadores apresentada acima, percebe-se um claro decréscimo 

gradual, que em 2020 infelizmente demonstra o pior desempenho do CEO. 

 

Recomendações para 2021 

É muito importante que se dê mais atenção para o CEO por parte das autoridades públicas, uma vez 

que a saúde começa pela boca e não deve ser alvo de descaso, como vem sendo continuamente no 

Estado do Amapá. Seria interessante que a CESB – Coordenação Estadual de Saúde Bucal fosse 

criada, estruturada e tivesse orçamento próprio para realizar ações de Saúde Bucal em todo Estado 

do Amapá.  

É imprescindível que hajam investimentos em educação permanente em saúde para odontólogos, 

gestão, técnicos em higiene dental - TSD e em prótese dental - TPD, bem como para os recepcionistas 

e pessoal do almoxarifado e da esterilização, enfim para toda equipe que desenvolve suas atividades 

laborais no CEO. Precisamos também de cursos motivacionais, bem como de valorização profissional 

e comprometimento dos gestores públicos com a Odontologia realizada no serviço público estadual. 

Temos esperança de que os certames licitatórios ocorram de forma mais célere com a criação da 

Central de Licitações e Contratos na Procuradoria Geral do Estado - PGE, cuja finalidade é tornar os 

trâmites dos processos licitatórios mais rápidos, seguros, eficazes e eficientes.   

Em 2021, necessitaremos também que seja viabilizado curso de capacitação em Odontologia 

Hospitalar para os servidores (dentistas e TSB’s) que irão trabalhar nos hospitais públicos estaduais 

e é imprescindível também o planejamento e execução de uma habilitação em Odontologia Hospitalar 

para esses profissionais, em conjunto com a ESP – Escola de Saúde Pública do Amapá e uma IES 

(Instituição de Ensino Superior), visto que a implementação desse importante serviço dentro dos 

hospitais é fundamental para o prognóstico dos pacientes internados e preparar os servidores estaduais 

é mais sensato para o erário público do que realizar concurso público para atender essa demanda, uma 

vez que temos muitos servidores oriundos do CEO 2, que não tem mais estrutura física e, assim 

precisam ser relocados em outras unidades de atenção à Saúde por falta de espaço para trabalharem 

no CEO.  

A unidade do CEO necessita de ampliação e reforma, pois há necessidade da construção de outras 

salas de atendimento, uma recepção e sala de espera maiores e um pequeno centro de diagnóstico e 

imagem, pois muitas especialidades oferecidas pelo CEO como Ortodontia, Cirurgia Buco maxilo 

facial, Periodontia, Prótese Dental, e outras, dependem da realização de exames de imagens para a 

realização do tratamento, entretanto os usuários, na maioria dos casos, não tem condições de custeá-

los.  
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Por fim, é indispensável que se programe um aumento no repasse orçamentário e financeiro para o 

CEO através do FES, uma vez que muitas ações realizadas pelo CEO dependem exclusivamente dos 

recursos advindos desta fonte estadual e o serviço de Odontologia do Estado do Amapá merece um 

olhar mais afetuoso por parte da gestão.   

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000551 - Centro de Especialidade Odontológica – CEO 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número procedimentos de periodontia realizados. 28,1% das Atividades realizadas 

2. Número de Procedimentos de Bucomaxilofacial realizados. 27,6% das Atividades realizadas 

3. Número de procedimentos de estomatologia realizados. 28,1% das Atividades realizadas 

4. Número de procedimentos de radiologia realizados. 28,9% das Atividades realizadas 

5. Número de procedimentos de clínica geral realizados. 30,6% das Atividades realizadas 

6. Número de procedimentos de paciente com necessi especial - PNE realizados 18,3% das Atividades realizadas 

7. Número de procedimentos de odontopediatria realizados. 16,9% das Atividades realizadas 

8. Número de procedimentos de ortodontia funcional dos maxilares realizados. 24,6% das Atividades realizadas 

9. Número de procedimentos de endodontia realizados. 11,7% das Atividades realizadas 

10. Número de procedimentos de prótese dentaria realizados. 13,5% das Atividades realizadas 

 

Subação PPA 000552 - Manutenção do Centro de Referência em Doenças Tropicais – 

CRDT  
 

Diretriz: Qualificar a assistência à saúde prestada aos usuários do SUS com ênfase na escuta 

acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio 

ambiente. 

META 1: Realizar 39.527 procedimentos multiprofissionais de média complexidade 

referenciados. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar atendimento em Nutrição  5.359 1.550 

2. Realizar atendimento em Psicologia 2.000 215 

3. Realizar atendimento em Fisioterapia 1.500 261 

4. Realizar atendimento em Serviço Social   3.000 685 

5. Realizar atendimento em Enfermagem 27.668 3.735 

Comentários/Justificativa  

Tivemos ainda: 

- Farmacêutico - 6.208 

- Biomédico - 10.096 

- Terapeuta Ocupacional – 374 

- Total de 23.124 atendimentos. 

META 2: Realizar 26.132 procedimento de consultas médicas especializadas. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Consultas Médicas em Dermatologia. 20.905 7.039 

2. Realizar Consulta  Médicas em Infectologia. 5.227 2.659 
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Comentários/Justificativa  

Outras especialidades:  

- Pneumologia Adulto e Pediatria – 471 consultas; 

- Clínico Geral – 3.442 consultas 

- Gineco/Obstetra – 594 

- Pediatria - 110 

- Total de Consultas Especializadas: 14.315 

 

Até meados de julho, contávamos com mais dois médicos pneumologistas (1 efetivo e 1 cedido), que 

solicitaram o desligamento e/ou redistribuição. No momento, contamos com apenas um 

pneumologista lotado no CRDT (contrato administrativo). 

A pneumopediatra não é lotada no CRDT, atendendo 01 vez/semana, porém, afastada pelo Decreto 

Estadual. 

A infectopediatra também não é lotada no CRDT, atendendo 02 vezes/semana e um dos 

infectologistas não é lotado no CRDT, atendendo 01 vez/semana. 

META 3: Realizar 2.200 procedimentos de pequenas cirurgias ambulatoriais e curativas. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Biópsia 1.000 

232 
2. Realizar Exérese. 200 

3. Realizar Eletrocauterizacão 200 

5. Realizar Infiltração  500 

4. Realizar Cauterização Química 100 390 

6. Realizar Aplicação de ATA ( Ácido Tricloroacético) 200 0 

Comentários/Justificativa  

Tivemos ainda: 

- Curativo Grau I com ou sem debridamento em dermatose - 21 

- Curativo Grau I com ou sem debridamento em hanseníase - 41 

- Curativo Grau I com ou sem debridamento em leishmaniose - 249 

- Prova tuberculínica (PPD) - 578 

- Total geral: 1.511 
 

META 4: Ofertar 80 órteses e calçados adaptados para pacientes com sequelas em hanseníase 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Confeccionar  Palmilhas 60 96 

2. Confeccionar Órtese para garras 20 0 

Comentários/Justificativa  

Tivemos ainda: 

- Férula de Harris – 18 

- Total geral: 114 
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META 5: Ofertar 7.000 procedimentos de exames para apoio diagnostico no SAE-ETC 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar exames para HIV 2.000 2.746 

2. Realizar Exames para Sífilis. 1.000 2.126 

3. Realizar Exames para Hepatite B. 1.000 2.158 

4. Realizar Exames para Hepatite C. 1.000 2.210 

5. Realizar Exames CD4  1.000 0 

6. Realizar exame Carga Viral 1.000 0 

Comentários/Justificativa  

Tivemos ainda: 

- Hanseníase - 95 

- Leishmaniose - 256 

- Tuberculose - 136 
- Total Geral: 9.727 

Obs: É importante que se tenha em mente que nem todos os exames positivados neste laboratório 

foram notificados no CRDT, visto que atendemos usuários de várias unidades do Estado e alguns 

retornam para sua unidade solicitante. O quantitativo total são de exames realizados. 

META 6: Ofertar 3.000 procedimentos de exames para apoio diagnóstico no CRDT 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar pesquisa de Ácaro. 200 0 

2. Realizar Micológico Direto(fungos). 1.500 0 

3. Realizar pesquisa direta de Leishmaniose. 200 0 

4. Realizar Pesquisa de Baar p/ Tuberculose. 500 0 

5. Realizar  Pesquisa para Hanseníase. 600 0 

Comentários/Justificativa  

Tivemos: 

- Exames Sorológicos HIV - 117 

- Exames Imunológicos (CD4, Carga viral e genotipagem) - 2.761 

- Exames Microbiológicos - 2.310 

- Teste Rápido Molecular (TRM) - 590 

- Totalizando: 5.778 

Dispensação de Medicamentos 

Especialidade Quantitativo 

Dermatose em geral 16.844 

Doença de Chagas 1.490 

Hanseníase 42.181 

HIV/AIDS 1.415.004 

Leishmaniose 2.364 

Medicamentos de Infecções Oportunistas (MIO) 47.370 

Tuberculose (MNT) 101.903 

Toxoplasmose 7.889 

Total 1.635.045 
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Eventos – CRDT 

Ação/Evento Data Profissionais Envolvidos Categoria de Participação 

Janeiro Roxo 

Centro de Referência em Doenças 

Tropicais. 

31/01 

Equipe multiprofissional do 

programa de hanseníase no 

CRDT. 

Todos os servidores do 

CRDT. 

Capacitação em Hanseníase 

Secretaria Municipal de Saúde em 

Santana/AP – Divisão de Vigilância 

Epidemiológica e Imunização – 

Coordenação Municipal TB/MH. 

13/02 
Dr. Paulo Maurício Figueiredo – 

Médico Dermatologista 

Médicos, enfermeiros e 

técnicos do ESF em 

Santana/AP. 

 

Informações Complementares: 

Ao longo do ano, a rotina do CRDT/SAE/CTA foi muito afetada em decorrência da pandemia do 

novo Corona vírus. Todavia, não deixamos de ofertar os serviços de referência à população. Houve 

redução dos atendimentos em busca da manutenção da qualidade e ao mesmo tempo proteção à saúde 

do servidor e usuário. Muitos servidores foram atingidos pelo vírus; outros afastados por decretos por 

se enquadrarem nos grupos de risco, impactando diretamente na redução do quantitativo da mão de 

obra, mas ainda mantendo a qualidade no atendimento à população. 

Primeiro Quadrimestre/2020 

Em um ano atípico, iniciamos o quadrimestre com uma grande ação, dia 31/01/2020, voltada para os 

servidores do Centro de Referência em Doenças Tropicais (CRDT) em alusão ao JANEIRO ROXO 

organizado pela equipe multiprofissional do programa de hanseníase com a finalidade de atualização. 

Contamos com algumas presenças ilustres como da Secretária Adjunta de Saúde/SESA, Sra. Clélia 

Jeane Gondim, Dra. Francineide Pena – Unifap, além de conceituada palestrante do SENAC. 

No período de 03 a 21/02/2020, o CRDT recebeu a Enfermeira Karla Matos/SEMSA, que veio 

supervisionar capacitação em PPD para duas enfermeiras da Secretaria Municipal de Saúde e um 

técnico em enfermagem deste Centro. 

Houve mudança na direção deste Centro, tendo assumido a pasta o Enfermeiro Antônio Sérgio Costa 

de Andrade, a partir do dia 06/05/2020. 

O SENAI, parceiro estratégico de longa data, doou 50 (cinquenta) protetores faciais FACE SHIELD, 

que foram distribuídos aos profissionais deste Centro e ao SAE/CTA, que atuam na linha de frente. 

Ações que Foram Tomadas no Enfrentamento ao Corona vírus no CRDT/SAE/CTA 

Com a pandemia do novo Corona vírus, o Covid-19, decretada oficialmente em março e acatando o 

Decreto nº 1377, de 17 de março de 2020, o CRDT reduziu o atendimento ao público inicialmente 

para quatro dias da semana, somente pela manhã e, posteriormente, para somente dois dias, terças e 

quintas, em virtude do grande número de médicos, enfermeiros e técnicos afastados por suspeita de 

contaminação. O SAE/CTA também alterou seu atendimento, disponibilizando as segundas e quartas 

ao seu público específico. 
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O prédio do Centro de Referência passou por duas desinfecções (externo e interno) com produtos 

químicos apropriados. O SAE/CTA também foi desinfetado uma vez. 

No CRDT foram realizados 50 (cinquenta) testes rápidos nos servidores que estão atuando na linha 

de frente, dos quais 05 (cinco) atestaram positivos. No SAE/CTA, foram realizados 40 (quarenta) 

testes rápidos e 05 (cinco) resultaram positivos. 

Segundo Quadrimestre/2020 

Recebemos doação do SENAI – AP, 50 unidades de protetores faciais: distribuídos aos funcionários 

CRDT/SAE. 

Recebemos doação do COREN – AP, 40 unidades de protetores faciais e 70 Máscaras PFF2 

distribuídas à equipe de enfermagem do CRDT/SAE. 

Recebemos doação da empresa PRODUZZA 3D, 50 protetores faciais distribuídos aos funcionários 

CRDT/SAE. 

Recebemos do SENAC – AP, a doação de: 02 computadores, 02 Nobreak, 01 impressora a laser que 

foram distribuídos: farmácia – computador, gerência técnica – nobreak e ao laboratório, impressora 

a laser. 

Disponibilizamos ao CRDT/SAE totens com dispensação de álcool gel nas entradas para higienização 

das mãos e proteção dos usuários e colaboradores. 

Implantação da ficha de referência e contra referência para acesso ao atendimento do CRDT, 

necessário para organização do fluxo de atendimento e restrição do acesso somente aos pacientes que 

realmente necessitam de atendimento no Centro, deixando que a porta de entrada de atendimento 

definitivamente seja a atenção básica. 

Lançamos um desafio aos colaboradores para que criassem uma LOGOMARCA que representasse 

as especificidades do CRDT e SAE. No final, após votação, escolhemos a que mais se identificava 

com aquilo que buscávamos (verificar na conclusão do relatório). 

Dificuldades no SAE: 

- Consultório odontológico fechado por falta de manutenção. 

- Paralisação na Vigilância Laboratorial na realização dos exames de CD4. 

- Vigilância Laboratorial com dificuldades de realizar exames de Carga Viral, CD4 e Sorologia para 

HIV devido a Pandemia de COVID-19 o que dificulta resposta ao paciente. 

- Dificuldade de remoção do lixo simples e biológico; 

- Falta de estrutura física para o acondicionamento do lixo biológico. 

- Falta de profissionais: Clínico Geral, Biomédico, Técnicos Administrativos e Nutricionista. 

Nota: Foi entregue a SAS/SESA, um projeto elaborado pela nossa equipe de gestores com intuito de 

aperfeiçoar a qualidade do atendimento dispensado ao usuário, visando redução dos custos logísticos 

com a subutilização do prédio do CRDT em dois turnos, e assim reduzindo o horário de atendimento 

em definitivo para apenas um turno (horário corrido da manhã) e/ou a unificação dos prédios CRDT 
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e SAE, hoje em endereços distintos, sendo que o CRDT faria seu atendimento pela manhã e o SAE 

no período da tarde, ambos dividindo o mesmo prédio. 

Terceiro Quadrimestre/2020 

Certamente, nunca vivemos um período tão desafiador. A pandemia tornou necessário adotar medidas 

de distanciamento social que não apenas afetaram os resultados, como também nos forçaram a alterar 

nosso modo de trabalhar e de produzir, um movimento cujas consequências ainda não foram 

totalmente percebidas, mesmo porque ainda não acabou. 

Contudo, fizemos alguns avanços importantíssimos neste último quadrimestre como a realização do 

contrato de manutenção para o equipamento analisador e extrator de material genético (teste rápido 

molecular) do laboratório de biologia molecular e de microbiologia do CRDT, com a CEPHEID 

Brasil Importação, Exportação e Comércio de Produtos de Diagnósticos Ltda., autorizada com 

exclusividade para representação e comercialização em todo o território nacional do produto 

Genexpert, entre outros, praticamente um marco na história do CRDT, que jazia, desde a sua doação 

em 07 de julho de 2014 a Secretaria Estadual de Saúde do Amapá à espera de manutenção preventiva 

ou corretiva, reprimindo uma grande demanda de testes rápidos moleculares no laboratório deste 

Centro de Referência. 

 

Outro importante feito foi a manutenção corretiva dos extintores do CRDT e SAE/CTA, que não eram 

periciados há mais de 6 anos. 

Finalmente demos resolutividade aos problemas com o abastecimento de água no CRDT, efetuando 

a troca da bomba d’água injetora por uma submersa, substituindo todo o encanamento e, 

consequentemente, havendo necessidade da retificação do quadro de energia. Essa revitalização 

beneficiou vários setores que padeciam por não estarem conectados à caixa d’água e dependiam do 

abastecimento direto da água proveniente da CAESA. 

Restituímos ao patrimônio da AMPREV uma antiga bomba d’água e um nobreak, que foi sofreu 

avaria no período do apagão. 

Em virtude do intenso período chuvoso, foi necessário efetuar uma manutenção corretiva em locais 

pontuais do telhado do CRDT. Com isso, substituímos um grande número de lâmpadas queimadas 

que sofreram infiltração pluvial. 

O banheiro utilizado pelos usuários passou por uma grande revitalização que incluiu substituição de 

fechaduras, travas, pias, vasos, porta principal e até das baias que dividem os ambientes, que estavam 

em estado precário. 

O SENAC doou vários equipamentos de informática (dois computadores, dois nobreaks, duas 

impressoras), duas centrais de ar e, principalmente, uma cadeira odontológica. 

Adquirimos duas seladoras para utilização com grau cirúrgico, sendo que uma foi doada ao setor de 

nefrologia do HCAL, após solicitação via documental. Assim como doamos 12 caixas de luvas ao 

Hospital Universitário. 
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Aquisição de focos clínicos para utilização na sala de pequenos procedimentos cirúrgicos e 

cauterização, que era uma solicitação antiga dos médicos. 

Também adquirimos materiais correlatos e insumos para uso diário no CRDT e SAE/CTA, equipando 

setores como a psicologia, que recebeu vários materiais lúdicos, como complemento terapêutico, além 

do setor de fisioterapia, que atua na prevenção de incapacidades dos portadores do Mal de Hansen.  

Uma ideia acalentada e posta em prática foi a aquisição da loção hidratante a base de ureia 10%, 

manipulada, para os pacientes que estão em tratamento com sequelas da hanseníase e que necessitem 

fazer uso da loção, sob prescrição. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000552 - Centro de Referência de Doenças Tropicais - CRDT 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número procedimentos de multiprofissional de média complexidade 

referenciado realizado 
16,3% das Atividades realizadas 

2. Número de consultas médicas especializadas 37,1% das Atividades realizadas 

3. Número de pequenas cirurgias ambulatorial e curativas 28,3% das Atividades realizadas 

4. Número de órteses e calçados adaptados para pacientes com sequelas em 

hanseníase ofertado 
120% das Atividades realizadas 

5. Número apoio diagnostico realizados no SAE-ETC. 132% das Atividades realizadas 

6. Número apoio diagnostico realizados no CRDT Atividades não realizadas 

 

Subação PPA 000553 - Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS Saúde 

Mental  
 

Diretriz: Proporcionar atenção humanizada e qualificada em todos os níveis de atenção, em tempo 

oportuno, com resolutividade e em conformidade com as diretrizes da Rede de Atenção 

Psicossocial – RAPS. 

 

META 1: Realizar 77 ações do Grupo condutor da saúde mental 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Ações de avaliação, fiscalização, monitoramento e apoio técnico dos 

dispositivos municipais e estaduais da rede de atenção psicossocial - RAPS 
32  

2. Realizar Congresso Estadual de Saúde Metal 1  

3. Efetivar Ações Educativas e de fortalecimento de Rede 12  

4. Criar e Implantar 01 (um) projeto de reinserção social e geração de renda 1  

5. Propiciar a emissão de 600 carteirinhas de identificação para pessoas com transtorno do 

espectro do autismo, em conjunto com o Superfácil (de acordo com o Decreto nº 

1525/2017) 

12  

6. Informatizar e sistematizar 05 (cinco) serviços estaduais da RAPS 5  

7. Implantar e habilitar 02 (duas) Equipes Multiprofissionais de Atenção Especializada em 

Saúde Mental - AMENT (Projeto Roda Viva) 
2  

8. Estabelecer procedimento de referência e contra referência na atenção em saúde mental 

junto ao município 
1  

9. Implantar projeto de prevenção à cronificação e intervenção em transtornos graves 

através do programa “Open Dialogue” (Projeto Nós Tucujús).  
1  

10. Implantar ação de atenção e orientação às famílias de pessoas com transtornos mentais 

graves e persistentes  
3  

11. Criar e implantar de Projeto de supervisão técnica para 03 (três) serviços estaduais da 

RAPS  
3  
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12. Criar de implantar de grupo de apoio aos profissionais da saúde mental – cuidando do 

cuidador 
1  

13. Criar e implantar de projeto de apoio técnico para implantação do programa de redução 

de danos em âmbito municipal 
1  

14. Implantar do projeto “Saúde Mental EnCena” – audiovisual, com os pacientes dos 

CAPS Estaduais 
1  

15. Implantar do programa de apoio permanente em atenção a crise em saúde mental, com 

apoio da escola de saúde pública 
1  

Comentários/Justificativa  

META 2: Manter atenção qualificada com 5.392 atendimentos em uso problemático de álcool e 

outras CAPS - drogas através do AD - Espaço Acolher. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Implantar o funcionamento 24h para atendimento integral e crises de baixo risco para a 

população maior de idade que faz uso problemático de álcool e outras drogas. 
1 0 

2. Implantar projeto de oficina artística e de produção terapêutica no âmbito dos CAPS 

Adultos (Projeto RenovARTE). 
1 1 

3. Realizar Atividades Multiprofissionais Especializadas 5.392 2.097 

Comentários/Justificativa  

META 3: Manter atenção qualificada com 6.236 atendimentos em transtornos mentais severos 

e persistentes, através do CAPS III - Casa Gentileza. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Implantar o funcionamento 24h para atendimento integral e crises de baixo risco para a 
população maior de idade que possui transtornos mentais severos e persistentes 

1  

2. Implantar projeto de oficina artística e de produção terapêutica no âmbito dos CAPS 

Adultos (Projeto RenovARTE). 
1  

3. Habilitar o CAPS III 24h 1  

4. Realizar Atividades Multiprofissionais Especializadas 6.236  

5. Implantação do projeto “clínica do acompanhamento terapêutico” 1  

Comentários/Justificativa  

META 4: Prestar apoio técnico anual, para abertura do Serviço Residencial Terapêutico no 

âmbito municipal. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Prestar suporte técnico para implantação de 01 serviço residencial terapêutico municipal 

tipo II para até 10 moradores, provenientes da Enfermaria de Saúde Mental do HCAL, do 

Centro de Custódia do IAPEN e moradores de rua com Transtornos Mentais severos e 

persistentes.  

1  

Comentários/Justificativa  

Comentários Geral 

Relatório Anual CAPS Ad 
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O CAPS Ad é um Serviço de saúde aberto oferecido pelo SUS. Tem como objetivo garantir 

atendimento psicossocial às pessoas com agravos decorrentes do uso e abuso de álcool e/ou outras 

drogas, bem como os de seus familiares. São atendidas pessoas maiores de 18 anos que tenham 

problemas com álcool e/ou outras drogas, como crack, maconha, cocaína. Os atendimentos oferecidos 

por estes CAPS são: Atendimentos em Grupos; Visita Domiciliar; Atendimento à família, 

Atendimento individual, sendo este último por profissional médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, 

enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem e equipe administrativa. Os 

atendimentos realizados neste CAPS são através de demanda espontânea, encaminhado por outras 

instituições ou profissionais.    

Para o CAPS-AD é um desafio ampliar a rede de cuidado e buscar mecanismos disponíveis na 

sociedade. Assim, por meio de parcerias vem podendo viabilizar o trabalho de atenção psicossocial 

relacionado às atividades básicas do dia a dia e ao tratamento, reorganização mental dos pacientes 

atendidos.  

Muitas ações são realizadas em parcerias com outros órgãos e / ou setores governamental e não 

governamental do Estado, além de outros parceiros que ajudam no desenvolvimento de algumas ações 

do CAPS AD, como: Capuchinhos, SESI/SENAI/SENAC, Corpo de Bombeiros, Promotoria Pública, 

entre outros. 

Planejamento Anual 

 

Estatística de Atendimento do Centro de Atenção Psicossocial- CAPS II – CAPS- AD  

Número de Atendimento por Especialidade Meta Anual Realizado 

Médico 1.200 564 

Psicólogo 1.248 257 

Enfermagem 648 475 

Assistente Social 292 69 

Ação Anual: Indicador: Meta Anual Resultado  2020 CAPS Ad 

Realizar eventos comemorativos das 

datas festivas  anuais do CAPS AD: 

Janeiro Branco Páscoa, Festa Junina, Dia 

da Família, Setembro Amarelo,  dia da 

Luta antimanicomial, comemoraçao 

Outubro Rosa, Novembro Azul e Natal, 
integrando profissionais, usuários e 

familiares. 

 

Evento não 

Realizado 

 

10 

Eventos Realizados 

Tivemos 01 evento; janeiro branco                              

Obs eventos não realizados devido 

pandemia Corona vírus. 

Visita domiciliar aos pacientes e/ou 

busca ativa 2 vezes por semana do 

CAPS AD. 

Visitas Realizadas 

parcialmente 

 

68 

 

Visitas Realizadas : 10 antes do 

início da  pandemia covid-19 

Obs.  

Adquirir material de consumo para 12 

meses para o CAPS AD com entrega 

mensal. 

Não realizado -- Não Realizado 

Providenciar espaço do CAPS AD Em andamento 01 Processo em Andamento 

Contratação de Profissionais Realizado 

07 

temporário 
01 gerente 

01administra

tivo 

Houve substituição do novo gerente 

do CAPS, é inclusão de alguns 

funcionários no CAPS ij de Santana 

para  compor equipe do CAPS ad, 

realizado no período de novembro 
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Terapeuta ocupacional 252 24 

Fisioterapeuta 50 0 

Farmacêutico 960 494 

Vistas domiciliares 68 10 

Grupos terapêuticos 2.658 0 

Acolhimentos 408 516 

Ações de Orientação e Prevenção (Escolas, Sociedade em geral e Parcerias) 12 10 

 

Vale destacar que existem algumas dificuldades em relação ao apoio às condições do trabalho, 

principalmente no que tange os recursos financeiros, uma vez que o prédio onde está situado o CAPS 

necessita urgentemente de uma reforma, principalmente no que se refere ao telhado, uma vez que 

neste período de chuva a casa rotineiramente vem sendo alagada, colocando em risco nossos 

equipamentos e documentos. Problemas hidráulicos, elétricos, limpeza da fossa e centrais de ar 

também necessitam de manutenção, visto que alguns destes estão sem funcionamento, refletindo 

assim negativamente na qualidade do serviço prestado à população. Durante o ano de 2020 com 

pandemia do Corona vírus tivemos várias dificuldade da readequação dos cuidados com saúde, de 

acordo com os decretos municipais e estatuais foram suspensas as atividades em grupo, desde modo 

foram realizados os acolhimentos e consultas individuais. 

A carência e falta de profissionais como psiquiatra, enfermeiro, psicólogo, assistente social, educador 

físico dentre outros, dificulta no atendimento de excelência aos nossos clientes, bem como 

sobrecarrega os profissionais existentes na casa. Assim diante das ações e considerações relacionadas 

ao trabalho do CAPS ad, todos os esforços dos profissionais desta instituição e dos parceiros que tem 

apoiado nesse período de existência, têm sido de fundamental importância para que elas aconteçam. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000553 – Saúde Mental 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de Ações do grupo condutor da saúde mental realizados. Atividades não realizadas 

2. Número de atendimento qualificado no CAPS – AD - Esp Acolher realizado  38,9% das Atividades realizadas 

3. Número de atendimento qualificado no CAPS III - Casa Gentileza realizado  Atividades não realizadas 

4. Ação de apoio técnico prestado para implantação do serviço de residência 
terapêutica no Município de Macapá. 

Atividades não realizadas 

 

Subação PPA 000554 - Manutenção do Centro de Referência em Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde – CERPIS/AP  
 

Diretriz: Manutenção do Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em 

Saúde – CERPIS/AP, promover mecanismo naturais de prevenção e tratamento de agravos e 

recuperação da saúde, por meio das Práticas Integrativas e Complementares, por meio de 

tecnologias eficazes e seguras, com ênfase no equilíbrio do corpo e da mente, a escuta acolhedora, 

no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e 

a sociedade. 

META 1: Disponibilizar 89.100 atendimentos em práticas integrativas e complementares. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 
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1. Realizar procedimentos  de Acupuntura 12.000 3.723 

2. Realizar procedimentos de Fisioterapia Integrada 12.000 3.983 

3. Realizar procedimentos de massoterapia 23.000 10.360 

4. Realizar procedimentos de Terapia em Grupo 6.500 2.357 

5. Realizar procedimentos para oferta de Naturopatia/Ervas Medicinais 6.500 1.381 

6. Realizar procedimentos de Ventosa/moxa 2.000 924 

7. Realizar procedimentos de Clinica Medica Fitoterápica 1.500 403 

8. Realizar procedimentos de Terapia Ocupacional 1.500 0 

9. Realizar procedimentos de Enfermagem Terapêutica 22.000 7.477 

10. Realizar procedimentos de Trofoterapia/Nutrição 1.300 458 

11. Realizar procedimentos de Psicologia Integrativa/Meditação e Hipnoterapia 800 776 

Comentários/Justificativa  

1 a 11. Não atingimos os quantitativos previstos para as atividades. Em virtude da pandemia 

suspendemos os atendimentos aos usuários, pois 90% são idosos. 

META 2: Implantar e Implementar as práticas integrativas e complementares nos 16 

Municípios 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar visitas técnicas junto as Prefeituras e Câmaras dos 16 municípios, a fim de 

esclarecer dúvida e subsidiar informações para elaboração dos projetos para criação dos 

CERPIS municipais. 

16 0 

2. Realizar  ações de saúde itinerantes  do CERPIS nos 16 municípios. 16 0 

Comentários/Justificativa  

1 e 2. Devido a pandemia do Covid - 19, não foi realizada nenhuma das etapas programadas para o 

ano de 2020. 

META 3: Implementar o Projeto de Plantas Medicinais e Fitoterápicos da Rede SUS do Estado 

do Amapá 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Capacitar os profissionais nível médio, técnico e ACS – sobre o Projeto de PMF no 

Estado, orientações e conhecimentos tradicionais. Realizado pela equipe 

IEPA/CERPIS/UNIFAP. 

1 0 

2. Atualizar os profissionais e técnicos envolvidos com a manipulação de medicamentos, 

sobre boas práticas de manipulação. Oficina realizada IEPA/UNIFAP. 
1 0 

3. Solicitar compra de 20.400 unidades dos três medicamentos fitoterápicos 

industrializados de uso oral e tópico elencados na RENAME e pré-estabelecidos no Projeto. 
1 0 

4. Realizar evento referente a apresentação do Projeto de Implantação de PMF na Rede 

SUS do Estado. Realização IEPA/CERPIS/UNIFAP 
1 0 

Comentários/Justificativa  

1 a 4. Devido a pandemia do Covid - 19, não foi realizada nenhuma das etapas programadas para o 

ano de 2020. 

META 4: Realizar 2 Eventos Comemorativos das Práticas Integrativas e Complementares 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 
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1. Realizar evento comemorativo do Dia do Acupunturista e dos Profissionais das Práticas 

Integrativas e Complementares (23 de março). 
1 0 

2. Realizar evento comemorativo da Semana Estadual das Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde- PICS, conforme Lei Estadual nº2.434/2019. 
1 0 

Comentários/Justificativa  

1 e 2. Devido a pandemia do Covid - 19, não foi realizada nenhuma das etapas programadas para o 

ano de 2020. 

Informações Complementares: 

Devido a pandemia do Corona vírus, e pelo fato de 90% dos nossos pacientes serem idosos, 

nossos atendimentos e procedimentos presenciais foram suspensos desde março de 2020, 

retornamos em junho somente com o serviço de Tele atendimento. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000554 – Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - CERPIS 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de atendimentos em práticas integrativas e complementares realizado 35,7% das Atividades realizadas 

2. Número de municípios com práticas integrativas e complementares  

implantadas e implementadas 
Atividades não realizadas 

3. Projeto de plantas medicinais e fitoterápicos da Rede SUS implementado. Atividades não realizadas 

4. Número de eventos comemorativos realizados Atividades não realizadas 

 

Subação PPA 000555 - Manutenção do Hospital da Criança e do Adolescente – HCA  
 

Diretriz: Ampliar, modernizar e qualificar a assistência à saúde Infanto-Juvenil prestada aos 

usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. 

META 1: Disponibilizar 3.856 internações em pediatria 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Ofertar Internações em Clínica Pediátrica.1.633 3.621 
2.211 

2. Ofertar Internações em Clínica Cirúrgica.78 235 

Comentários/Justificativa  

1. Quantitativo de Internações HCA 

Quantitativos de Internações mês/ano 

 de Internações no HCA Mensal e 

Anual de 2020 
Janeiro              292 

Fevereiro 312 

Março 255 

Abril 166 

Maio 68 

Junho 151 

Julho 195 

Agosto 246 

Setembro 182 
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Outubro 151 

Novembro 113 

Dezembro 80 

Total Anual 2.211 
Fonte: Elaborado pelo NIR/HCA/2021. 

META 2: Reduzir, no período, para 6,0 a média de permanência nos leitos de internação. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Melhorar a resolutividade com devido apoio as necessidade de SADT com Implantação 

de novas tecnologias e serviços. 
12 

7,8 Tabnet 2. Gerenciar o fluxo interno de pacientes por tempo e setor. 12 

3. Fortalecer e empoderar o NIR na regulação interna e externa de leitos 12 

Comentários/Justificativa  

1, 2 e 3. Indicador clássico de desempenho que rasteia quanto tempo o paciente fica internado no 

hospital . Seu cálculo é estipulado no total de pacientes atendidos dividido pelo número de pacientes 

que saíram nesse mesmo período. A métrica é revelar estadias curtas ou demoradas. 

 

Meses 
Tempo Médio de 

Permanência  

Janeiro 7 

Fevereiro 7 

Março 7 

Abril 11 

Maio 11 

Junho 6 

Julho 6 

Agosto 7 

Setembro 9 

Outubro 8 

Novembro 9 

Dezembro 8 

Média Anual 8 
Fonte: Elaborado pelo NIR/HCA/2021. 

META 3: Realizar 1.310 procedimento de cirurgia eletiva ambulatorial. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar procedimento cirúrgicos ambulatoriais de média complexidade 1.310 278 

Comentários/Justificativa  

1. Conforme informado pela Secretaria de Centro Cirúrgico do HCA, os procedimentos eletivos 

foram suspensos entre maio e agosto, por advento do quadro da pandemia de COVID-19, com retorno 

a partir de setembro. 

Mês 

Procedimentos 

Eletivos 

Ambulatoriais 

Janeiro 58 

Fevereiro 49 
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Março 46 

Abril 19 

Maio - 

Junho - 

Julho - 

Agosto - 

Setembro 39 

Outubro 44 

Novembro 11 

Dezembro 12 

Total 278 
Fonte: Secretaria do Centro Cirúrgico do HCA 

META 4: Realizar 123.160 procedimentos de apoio e diagnóstico (SADT). 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Exames de Diagnóstico em Análises Clínicas 5.442 87.095 30.155 

2. Realizar Exames de Diagnóstico por Imagem (RX e US) 7.217 36.065 7.444 

Comentários/Justificativa  

2020 

Mês Raio-X Ultrassom 

Janeiro              1.298 136 

Fevereiro 1.070 129 

Março 996 91 

Abril 538 72 

Maio 483 48 

Junho 216 65 

Julho 161 46 

Agosto 497 62 

Setembro 370 - 

Outubro 196 - 

Novembro 527 - 

Dezembro 437 - 

Total Anual 6.789 655 
Fonte: Centro de Imaginologia do HCA. 

 

META 5: Realizar 342.130 atendimento multiprofissional. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Ofertar atendimento multiprofissional: Fisioterapeuta, Psicólogo, Assistente Social, 

Fonoaudiólogo, Nutricionista, Técnico em Nutrição, Terapeuta Ocupacional e Odontólogo 
342.130 330.437 

Comentários/Justificativa  

Serviços 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total 

Fisioterapia 5.592 4.651 6.646 16.889 

Fonoaudiologia 458 563 517 1.538 

Terapia Ocupacional 1.225 465 865 2.555 

Odontólogo 0 0 0 0 

Psicologia 756 439 1.194 2.389 

Serviço Social 1.937 999 1.163 4.099 
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Nutricionista 86.413 68.657 147.897 302.967 

Total Geral 96.381 75.774 158.282 330.437 

Fonte: Equipe de multiprofissionais do HCA. 
 

Conclusão 
 

É urgente a necessidade de estabelecer estratégias no sentido de fortalecer a atenção básica, com o 

objetivo de melhorar a qualidade da assistência prestada à clientela e indicadores de saúde. 

Em virtude da ampliação deste Hospital e consequentemente o aumento do número de leitos, os 

problemas estruturais são evidentes, obras inacabadas, salas interditadas, não adequadas, sem 

estruturas físicas, o corpo técnico atual está insuficiente para as demandas diárias deste hospital.  

O Hospital da Criança passa por reforma e ampliação com incremento do número de leitos e serviços, 

sendo uma projeção de 240 leitos, ampliando a UTI para 17 leitos, 03 salas cirúrgicas e atendimento 

hospitalar ambulatorial. 

Além disso, destaca-se o ano atípico de 2020, com o advento da pandemia de COVID-19, em que 

grande parte dos serviços ofertados pelo hospital foi prejudicado com a falta de recursos humanos 

por motivos como: afastamento de sexagenários, funcionários contaminados pelo Corona vírus, entre 

outros. 

Além disso, houve no ano de 2020 um aumento dos casos de Sarampo no Estado do Amapá, em que 

foi necessário a adoção de medidas de isolamento aos pacientes infectados e suspeitos. 

Entretanto, destaca-se positivamente o esforço coletivo dos funcionários do Hospital da Criança e 

Adolescente em oferecer um serviço de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde que 

procuram neste hospital atendimento. 

 

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000555 – Hospital da Criança e do Adolescente 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de internações de pacientes. 57,3% das Atividades realizadas 

2. Redução da Média de permanência no período para leitos clínicos pediátricos. Atividades não realizadas 

3. Número de procedimento cirúrgico ambulatorial realizado. 22,2% das Atividades realizadas 

4. Número de serviço de apoio e diagnostico realizado 30,5% das Atividades realizadas 

5. Número de atendimento multiprofissional realizado 96,5% das Atividades realizadas 
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Ação PPA 2110 - Manutenção das Unidades de Saúde Próprias do Estado do Amapá                                       

localizados em diversos municípios. Unidades do Interior do Estado  
 

Diretriz: Manter o pleno funcionamento das Unidades de Saúde para o atendimento integral ao 

usuário do Sistema Único de Saúde – SUS nos diversos municípios do estado 
 

Objetivo: Realizar atendimentos de saúde à população referenciada da atenção primária para 

diagnóstico e procedimentos especializados, visando a reabilitação e a reinserção do indivíduo na 

comunidade. 
 

Subação PPA 000556 - Manutenção das Unidades Mistas de Saúde - UMS  
 

Diretriz: Manter em pleno funcionamento 08 (oito) Unidades Mistas de Saúde, garantindo acesso 

em tempo hábil com acolhimento e tratamento adequados e oportunos nas adequadas condições de 

assistência. 

META 1: Repassar a Gestão e Gerencia das 2 Unidades Mistas de Saúde aos Municípios. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Criar uma equipe técnica para elaborar o projeto de repasse das Unidades Mistas de 

Saúde  
3 1 

2. Realizar visita técnica da equipe aos Municípios de Ferreira Gomes e Pedra Branca para 

realizar o levantamento do diagnóstico. 
2 5 

3. Planejar juntamente com os diretores e administradores o repasse das Unidades Mistas 

de Saúde aos Municípios. 
12 0 

4. Proceder reunião para discutir e socializar as etapas do repasse das UMS 1 1 

Comentários/Justificativa  

O repasse da gestão para os municípios não foi possível devido ao período político no ano de 2020, 

considerando a lei de responsabilidade fiscal, considerando que os atuais prefeitos não poderiam 

realizar pactuação ou comprometimento do dinheiro público em fim de mandato, considerando a 

pandemia de COVID-19 que dispõe de decretos e medidas profiláticas de distanciamento social, se 

tornando impossível dialogar com os gestores municipais, essa meta em questão não foi alcançada.  

META 2: Ofertar 30.000 consultas nas clínicas básicas. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Garantir a oferta de consultas na clínica cirúrgica da Unidade Mista de Calçoene. 600 390 

2. Garantir oferta consultas na clínica Médica. 10.000 33.990 

3. Garantir a oferta consultas na clínica Pediátrica. 10.000 765 

4. Garantir a oferta consultas na clínica obstétrica.  9.400 - 

Comentários/Justificativa  

Meta cumprida devido à grande demanda dos municípios, considerando que as Unidades Mistas de 

Saúde do interior do Estado do Amapá atendem toda e qualquer situação de urgência e emergência 

dos municípios se tornando a única referência em casos de acidente com armas de fogo, arma branca, 

obstetrícia, pediatria e casos de pequenas cirurgia 
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Informação TabWin/DATASUS – SIA 

- Alimentação e Nutrição: 1.893 

- Consultas Médicas/Outros Profissionais de Nível Superior: 10.246 

- Atenção Domiciliar: 12 

- Consultas/Atendimentos de Urgência: 94.056 

- Atendimento/Acompanhamento Psicossocial: 9 

- Atendimento de Enfermagem: 213.264 

- Atendimento Fisioterapia: 271 

- Pequenas Cirurgias Ambulatoriais: 4.874 

META 3: Ofertar 1.309 internações nas clínicas básicas. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Garantir a oferta de Internações na clínica cirúrgica na UM de Calçoene.  59 1.078 

2. Garantir oferta de Internações na clínica Médica  450 1.614 

3. Garantir a oferta de internações na clínica Pediátrica 400 651 

4. Garantir a oferta de internações na clínica obstétrica 400 604 

Comentários/Justificativa  

Meta alcançada, considerando a grande demanda das unidades do interior do estado do Amapá, 

considerando a contratação de novos médicos e a alta procura por atendimentos devido ao no 

SARCOVS-2 (COVID-19). 

Informação TabWin/DATASUS - AIH 

- UMS de Amapá: 158 

- UMS de Mazagão: 68 

- UMS de Tartarugalzinho: 87 

- UMS de Pedra Branca: 146 

- UMS de Calçoene: 213 

- UMS de Serra do Navio: 20 

 

META 4: Ofertar 158.600 Procedimentos de Apoio ao Diagnóstico. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Ofertar a realização de Procedimentos de Apoio de Diagnóstico laboratorial clínico 

(Bioquímico, Hematológico, urinálise,  Parasitológico, Imunológico e Bacterioscopico). 
158.600 59.829 

Comentários/Justificativa  

Meta não alcançada devido ao fim do contrato da empresa responsável pelos laboratórios das 

unidades dos interiores, considerando que a licitação para uma nova empresa assumir a prestação 

desses serviços foi considerada como deserto em decorrência de não haver interessados na prestação 

desses serviços. 

Informação TabWin/DATASUS - SIA 

- Exames Laboratoriais: 10.795 
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- Exames Radiológicos: 6.162 

- Diagnóstico em Cardiologia: 1 

- Testes fora de Laboratório: 1.164 

Informações Complementares: 

No ano de 2020, mesmo com consideráveis dificuldades enfrentadas pela SESA, as Unidades Mistas 

de Saúde (UMS) vinculadas à esta Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas de Saúde 

(CGUD), conseguiram manter o pleno funcionamento e, realizaram um leque de atendimentos de 

Atenção Básica, procedimentos de média e baixa complexidade de Urgência e emergência, além dos 

rotineiros e dispendiosos encaminhamentos de pacientes das Unidades Mistas de Saúde para 

atendimentos especializados de média e alta complexidade nos Hospitais em Macapá.  

Cabe  ressaltar  que  um  percentual  considerável  destes  encaminhamentos seria  desnecessários e  

dispuséssemos  de recursos  tecnológicos  equipamentos  e  infraestrutura  nas  UMS  para  realizar  

procedimentos  de  média  complexidade,  que certamente refletiria na redução de custos e na 

diminuição de demanda referenciada para a capital. 

Os  problemas rotineiros  das  UMS são  crônicos  e  históricos  e,  carecem  de  atenção  especial  por  

parte  da  SESA,  no sentido de evitar a reincidência dos mesmos e os consideráveis transtornos e 

consequências decorrentes dos mesmos. 

As Unidades Mistas de Saúde estão localizadas nos municípios de: Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, 

Amapá; Calçoene; Vitória do Jari; Pedra Branca do Amapari; Mazagão; Serra do Navio.  

Dentre as prioridades propostas no Plano de Metas 2020/2023, destacamos o EIXO II, que preconiza: 

“Realizar a gestão do  SUS  por  intermédio  de  um  processo descentralizado  na  definição  de  metas  

pactuadas  para  a educação  em  saúde,  para  os  investimentos  de  infraestrutura física  e  tecnológica  

e  na  implementação  do  acompanhamento  e monitoramento  em  tempo  real  da  execução  da  

assistência  à saúde no  Estado.”, 

O Relatório Anual de Gestão (RAG) da Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas de 

Saúde (CGUD)apresenta resumidamente os resultados das metas prioritárias pré-estabelecidas no 

Plano Estadual de Saúde (PES), descrita na Ação 2110 Subação 000556. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000556 – Unidades Mistas de Saúde 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de Unidades Mistas de Saúde repassadas aos municípios. 38,8% das Atividades realizadas 

2. Número de consultas realizadas 117% das Atividades realizadas 

3. Número de internações nas clínicas básicas realizada. 53% das Atividades realizadas 

4. Número de procedimentos de apoio e diagnóstico realizado 37,9% das Atividades realizadas 

 

Subação PPA 000557 - Manutenção do Hospital Estadual de Santana - HES  
 

Diretriz: Ampliar, modernizar e qualificar a assistência à saúde prestada aos usuários do SUS e 

ser referência para a Região Sudoeste. 
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META 1: Ofertar 6.000 consultas nas clínicas Especializadas 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Garantir a oferta de consultas Especializadas (Pediátrica, Cirúrgica,  Médica, Obstétrica) 6.000 2.789 

Comentários/Justificativa  

1. As consultas ambulatoriais foram suspensas a partir do mês de abril em função da pandemia do 

COVID 19, retornando a partir do mês de agosto; entretanto, a fim de evitar aglomeração, todas as 

agendas médica tiveram o número de pacientes reduzidos. As consultas de Buco-Maxilo foram 

ofertadas até o primeiro quadrimestre; as consultas de Cirurgia Neurológica passaram a ser ofertadas 

a partir do terceiro quadrimestre. 

As ofertadas são na especialidade de Buco-Maxilo (01 profissional); Cirurgia Geral (05 

profissionais); Cirurgia Infantil (01 profissional); Cirurgia Neurológica (01); Cardiologia (01 

profissional); Otorrinolaringologia (01 profissional); Ortopedia (01 profissional); Pré-anestésico (01 

profissional) e Urologia (01 profissional).  

Das 2.789 consultas realizadas, 09 (1%) são de Buco-maxilo; 962 (34%) são de Cirurgia Geral; 128 

(4%) são de Cirurgia Infantil; 269 (10%) são de Cardiologia; 284 (10%) são de Otorrino; 465 (17%) 

são de Ortopedia; 150 (5%) são de Pré-anestésico; 512 (18%) de Urologia e 10 (1%) de Cirurgia 

Neurológica. 

META 2: Ofertar 6.000 internações nas clínicas Especializadas. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Garantir a oferta de internações nas Clinicas Especializadas(Pediátrica, Cirúrgica,  

Médica, Obstétrica) 
6.000 5.172 

Comentários/Justificativa  

Das atividades (viáveis) previstas para o ano de 2020, 65% foram realizadas. Efetuaram-se 5.172 

internações.   

A defasagem na realização das cirurgias gerais e, por conseguinte, nas internações da Clínica 

Cirúrgica, deveu-se, principalmente, à deficiência na estrutura física e de equipamentos _ as cirurgias 

de urgência/emergência e as eletivas são realizadas num espaço mínimo dentro do centro obstétrico; 

aos instrumentos e equipamentos sucateados e em quantidade insuficiente (comprometendo, 

inclusive, as intercorrências em cirurgias de emergência); aos constantes desabastecimentos de 

medicamentos e correlatos e à suspensão das cirurgias eletivas, com o advento do Covid-19. 

As metas previstas para a Clínica Médica e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) foram 

inviáveis com o atual nº de leitos existentes _ considerando as taxas de ocupação e tempo médio de 

permanência apresentados em 2020, nos referidos serviços. 
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O fato do HES não ter ingerência sobre as consultas de pré-natal reflete diretamente sobre os serviços 

obstétricos e neonatais. 

Quanto à Casa de Gestante Bebe e Puérpera, o espaço existe, mas se encontra sem condições de uso; 

a ambiência PPP não é mantida uma vez que não há estrutura para tal _ o Centro Cirúrgico Obstétrico 

é utilizado, também, para a realização dos procedimentos em cirurgia geral (o antigo Centro Cirúrgico 

se encontra desativado); fato, dentre outros, que acaba contribuindo para a inviabilização da 

manutenção da ambiência PPP. 

A Unidade Neonatal possui 06 leitos (03 leitos de UTIN e 03 leitos de UCINCO) e, de acordo com a 

necessidade, são utilizados 06 leitos de 01 enfermaria da Clínica Obstétrica para RNs sob os cuidados 

da UCINCO e UCINCA. Foram realizadas 390 internações; as principais causas foram as infecções 

neonatais (117); icterícia (74); desconforto respiratório (44); infecção do trato urinário (43) e 

prematuridade (35). Do total das internações, 249 (64%) correspondem aos RNs admitidos na unidade 

neonatal logo após o nascimento. Cada paciente permaneceu, em média, 6,6 dias; 59% dos leitos 

estiveram ocupados. Registraram-se 07 óbitos e 14 transferências. 

A Clínica Gineco-Obstétrica possui 34 leitos (06 leitos são destinados a puérperas com RN na unidade 

neonatal). Foram realizadas 5.498 internações: 2.477 partos (1.893 normais e 584 cesáreos); 351 

curetagens; 83 cirurgias gineco-obstétrica e 110 tratamentos. Os partos com prematuro somaram 87 

(42 de parto normal e 45 de parto cesáreo); os partos com natimorto somam 32 (24 de parto normal; 

08 de parto cesáreo). A média de permanência de parto normal (1,4 dias); parto cesáreo (2,3 dias) e 

demais procedimentos (1,9 dias); 49% dos leitos estiveram ocupados. Registraram-se 01 óbito 

(materno), 05 transferências e 02 evasões. 

A Clínica Pediátrica possui 20 leitos. Foram realizadas 1.148 internações; as principais causas foram 

as morbidades relacionadas ao sistema respiratório (443) e às doenças infecciosas e parasitárias (331), 

com destaque para os casos de sarampo (23) e de COVID-19 (05); 372 (84%) das internações 

causadas pelas doenças respiratórias ocorreram em crianças na faixa etária de 00 a 03 anos; nas 

internações relacionadas às doenças infecciosas e parasitárias 111 (64%) ocorreram em crianças na 

faixa etária de 00 a 03 anos e 119 (36%) na faixa de 04 a 06 anos. Cada paciente permaneceu, em 

média, 4,8 dias; 75% dos leitos estiveram ocupados. Registrou-se 10 transferências. 

A Clínica Médica possui 06 leitos (03 leitos clínicos e 03 semi-intensivos). Foram realizadas 231 

internações; as principais causas foram as morbidades relacionadas ao aparelho respiratório (74); às 

doenças infecciosas e parasitárias (69) e ao aparelho circulatório (25). Pacientes na faixa etária de 56-

60 e acima de 60 anos somaram 125 (54%). Cada paciente permaneceu, em média, 6,4 dias; 67% dos 

leitos estiveram ocupados. Registraram-se 09 óbitos (04 por Covid-19) e 06 transferências. 

A Clínica Cirúrgica possui 08 leitos. Foram realizadas 168 internações provenientes dos seguintes 

procedimentos cirúrgicos: apendicectomia (68); laparotomia exploradora (36); drenagem torácica 

(32) e herniorrafia (18); os demais somam (13). Cada paciente permaneceu, em média, 5,4 dias; 31% 

dos leitos estiveram ocupados. Registrou-se 01 óbito. 
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A Unidade de Terapia Intensiva possui 06 leitos. Foram realizadas 155 internações: doenças do 

aparelho respiratório (51); doenças do sistema circulatório (46); doenças do aparelho geniturinário 

(43); doenças bacterianas/sepse (11); HIV (02); doenças do sistema nervoso (01) e neoplasias (01). 

Cada paciente permaneceu, em média, 14 dias; 99% dos leitos estiveram ocupados. Registrou-se 20 

óbitos e 02 transferências. 

Informação TabWin/DATASUS - AIH 

- Internações Cirúrgicas: 155 

- Internações Obstétricas: 1.817 

- Internações Clínicas: 527 

- Internações Pediátricos: 920 

 

META 3: Ofertar 26.100 Procedimentos de Apoio ao Diagnóstico. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Garantir a oferta de realização de exames Laboratoriais no (Bioquímico, Hematológico, 

Urinálise, Parasitológico, Imunológico e Bacterioscopico) 
24.000 54.617 

2. Garantir a oferta de realização de Procedimentos de imagem (RX, Ultrassom) 1.500 889 

3. Garantir a oferta de realização de procedimentos de métodos gráficos 

(eletrocardiograma) 
600 1.071 

Comentários/Justificativa  

Dos 889 procedimentos de imagem, 644 (72%) são exames de USG e 245 (28%) são exames de 

radiologia digital. A baixa produtividade dos exames de raios-X se deve às constantes panes no 

aparelho. O atendimento está sendo priorizado aos pacientes internados (pediatria, UTI e unidade 

neonatal) desde o mês de janeiro e, ainda assim, não consegue suprir a demanda. 

META 4: Habilitar o serviço de alta complexidade em nefrologia no Hospital Estadual de Santana 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Cadastrar proposta para habilitação no SAIPS. 1 - 

Comentários/Justificativa  

Sem informação. Mesmo sem habilitação o serviço de nefrologia realizou 8.607 seção de 

hemodiálise. 

Informações Complementares: 

Manutenção do Serviço de Urgência e Emergência/HES. Dos 66.645 atendimentos realizados no 

quadrimestre, 2.168 se relacionam às causas externas (165 por contato c/ animal peçonhento; 532 por 

mordedura de animal; 830 por acidentes de trânsito; 225 por agressão física; 86 por agressão por meio 

de disparo de arma de fogo; 54 por agressão por meio de objeto cortante ou penetrante; 100 por 

agressão por meio de força corporal; 32 por intoxicação medicamentosa; 01 por ferimento da cabeça 

/escalpelamento; 23 por tentativas de suicídio; 105 por queimadura e 01 estupro); 5.105 atendimentos 

se referem à doenças do aparelho circulatório (aferição da pressão arterial); 7.651 atendimentos se 
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referem a doenças do aparelho respiratório; 28.577 se referem a sinais e sintomas; 7.005 se referem 

a doenças infecciosas e parasitárias; 950 se referem a doenças endócrinas; 2.629 a doenças do 

aparelho digestivo; 847 se referem a doenças do ouvido; 1.700 se referem a doenças do aparelho 

geniturinário; 2.391 se referem a traumas  e 6.570 se referem a curativos e suturas. Aos adultos somam 

48.841 atendimentos e às crianças, 17.862. 

O Pronto Socorro possui 16 leitos para internação de adultos e 12 leitos para internação infantil 

(devidamente cadastrados no CNES). Foram realizadas 830 internações em Clínica Médica e 861 

internações em Clínica Pediátrica.  

Na Clínica Médica 13% (111) das internações se referem às morbidades do aparelho circulatório; 

17% (137) às morbidades do aparelho respiratório; 19% (26) às morbidades do aparelho geniturinário; 

33% (275) às morbidades infecciosas e parasitárias; as demais morbidades tais como endócrinas, 

geniturinário, digestiva e causas externas somam 37% (307). Pacientes acima de 60 anos 

correspondem a 53% (437) das internações, prevalecendo essa faixa etária nas internações 

relacionadas às morbidades do aparelho circulatório (32_29%), às morbidades infecciosas e 

parasitárias(222_ 81%) e respiratório (92_67%). Foram registrados 52 óbitos (13 relacionados ao 

aparelho circulatório, 03 às morbidades infecciosas e parasitárias; 07 relacionadas ao aparelho 

respiratório; 27 por Covid; 01 neoplasia e 01 causa desconhecida); 120 transferências e 08 evasões. 

Cada paciente permaneceu, em média, 5,4 dias; 77% dos leitos estiveram ocupados. 

Na Clínica Pediátrica 46% (394) das internações se referem às morbidades do aparelho respiratório; 

32% (277) às morbidades relacionadas as doenças infecciosas e parasitárias; as demais morbidades 

tais como trauma, causas externas, ouvido, geniturinário e sistema osteomuscular correspondem a 

22% (190). Pacientes na faixa etária de 00 a 02 anos correspondem a 74% (620), prevalecendo essa 

faixa nas internações relacionadas às morbidades do aparelho respiratório 72% (284) e as doenças 

infecciosas e parasitárias 60% (167). Cada paciente permaneceu, em média, 4,5 dias. Foram 

registradas 14 transferências e 15 evasões; 88% dos leitos estiveram ocupados. 

Execução Orçamentário-Financeira Referente ao Fundo Rotativo. 

 

Quadrimestre Elemento de Despesa Fonte Programado R$ Executado R$ 

1º 
33.90.39 107 135.000,00 135.000,00 

33.90.30 107 315.000,00 315.000,00 

2º 
33.90.39 107 135.000,00 135.000,00 

33.90.30 107 315.000,00 315.000,00 

3º 
33.90.39 107 135.000,00 135.000,00 

33.90.30 107 315.000,00 315.000,00 

Total 1.350.000,00 1.350.000,00 

 

Obs.: 33.90.39 (Serviços) / 33.90.30 (Consumo) 

 

No referido período foi repassado (e executado) o valor de R$ 1.350.000,00 (Um milhão e trezentos 

e cinquenta mil reais), gastos em Serviços (manutenção e conservação de bens imóveis; manutenção 

de máquinas e equipamentos hospitalares e de refrigeração; e serviços gráficos); e Consumo 

(medicamentos e correlatos; material de limpeza e de expediente).  
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Conclusão: 

O ano de 2020 encerra com os mesmos entraves: problemas estruturais, obras inacabadas e não 

adequadas às RDCs; capacidade instalada saturada (com nº de leito insuficiente, onde a reorganização 

e/ou expansão dos serviços dependem da inauguração dos novos ambientes e contratação de RH); 

rede elétrica, hidráulica e de esgoto comprometidas; instabilidade na rede elétrica colaborando para 

a queima dos aparelhos; o fato do gerador não contemplar o Pronto Socorro, gerando enormes 

transtornos durante a falta de energia; desabastecimento da CAF/SESA; a superlotação nos serviços 

de Urgência e Emergência e, mais especificamente, o princípio de incêndio que ocorreu no prédio 

onde funciona o serviço de Pronto Socorro _ no final do mês de agosto; causando enormes transtornos 

e a transferência dos serviços para o Centro de Reabilitação da PMS _ espaço totalmente inadequado 

para o funcionamento de urgência/emergência; além da escassez de recursos humanos em decorrência 

do afastamento de servidores em função da COVID 19 (pertencentes ao chamado “grupo de risco” e 

os confirmados ou sob suspeita) , fator que vem comprometendo todo o funcionamento dos serviços 

(assistenciais e de apoio). 

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000557 - Manutenção do Hospital Estadual de Santana - HES 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de consultas especializadas realizadas 46,5% das Atividades realizadas 

2. Número de internações nas clínicas especializadas realizadas 86,2% das Atividades realizadas 

3. Número de procedimentos de apoio diagnóstico realizados 216,7% das Atividades realizadas 

4. Serviço de Alta complexidade de Nefrologia Habilitado. Atividade não realizada 

 

Subação 000558 - Manutenção do Hospital Estadual do Oiapoque 
 

Diretriz: Ampliar, modernizar, e qualificar a assistência à saúde prestada aos usuários do Sistema 

Único de Saúde – SUS e integrar a região de Saúde da Fronteira Brasil/Guiana Francesa. 

META 1: Ofertar  6.000 consultas nas clínicas especializadas 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Garantir a oferta de consultas Especializadas (Obstétrica, Médica, Ginecológia, 

Pediátrica, Cirúrgica e Ortopédica) 
6.000 7.051 

Comentários/Justificativa  

1. Consulta Clínica: 2.925; Consultas Pediátricas: 2.127; Consultas Obstétricas: 696; e Avaliação 

Cirúrgica: 1.303. 

META 2: Ofertar  1.270 internações nas clínicas especializadas  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Garantir a oferta de internações nas Clinicas Especializadas (Obstétrica, Médica, 

Ginecológia, Pediátrica, Cirúrgica e Ortopédica ) 
1.270 1.621 

Comentários/Justificativa  
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Clínica médica: 576; Clínica pediátrica : 294; Clínica Ginecológica/obstétrica: 548; e  Clínica 

cirúrgica: 473 

META 3: Ofertar 30.900 Procedimentos de Apoio e Diagnóstico. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Garantir a ofertar a realização de exames laboratoriais (Bioquímico, Hematológico, 

Urinálise,  Parasitológico, Imunológico e Bacterioscopico. 
30.000 6.323 

2. Garantir a ofertar a realização de exames de eletrocardiograma. 900 0 

Comentários/Justificativa  

1. Laboratório de Análises Clínicas. 

O Laboratório funciona 24 horas por dia, atendendo a demanda de Urgência e Emergência do 

Município de Oiapoque, sendo que o quadro de recursos humanos nem sempre conta com o número 

de profissionais suficientes para suprir a demanda, o mesmo conta 03 (três) biomédicos, 4 (quatro) 

técnicos de laboratórios e 02 (dois) auxiliares de laboratório. 

São realizados em média 2.000 (dois mil) exames por mês na unidade, dentre os diversos setores 

(hematologia, bioquímica, parasitologia e urinálises). O método utilizado para a realização dos 

exames é semiautomático, contando com 2 (dois) bioplus analisadores de bioquímica, onde no 

momento somente 1(um) está em atividade, 1(um) BC-3000 PLUS analisador hematológico, 04 

(quatro) microscópios parasitologia e urinálise, onde somente 1(um) está em atividade, 1(uma) 

centrífuga e demais equipamentos que servem com acessório para execução de exames. O laboratório 

atende à demanda de mais de 20 (vinte) modalidade de exames diferentes. 

2. Serviço de Eletrocardiograma 

Este serviço é de suma importância para a população do Oiapoque e região, é o registro gráfico da 

atividade elétrica do coração, o hospital atende demanda de internados e externos, e habitualmente é 

solicitado ao paciente antes de um procedimento cirúrgico, na etapa de preparo pré-operatório. Sem 

funcionamento no período. 

Serviço de Radiologia 

O serviço de radiologia é responsável pela maior parte de procedimentos de imagem realizados na 

instituição, dispõe de equipamento de raio -X portátil e convencional, conta com 01 (um) tecnólogo 

em radiologia. 01 (um) técnico em radiologia, ambos contratos administrativos. Foram realizados 

15.689 exames; 

Informações Complementares: 

Com grande alegria encerramos o ano de 2020 com sentimento de gratidão a Deus pelas graças 

recebidas, e por nos conceder ajudar tantas vidas, ou seja, os 47.776 atendimentos realizados no ano 

de 2020. Buscamos efetivar a gestão hospitalar com o planejamento estratégico e consolidar a 

vivência dos nossos pilares de humanização (segurança, cortesia, comunicação e eficiência). 

Expresso nossos agradecimentos às equipes de voluntários, colaboradores, corpo clínico e todos 
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aqueles que se dedicaram ao cumprimento da nossa missão. Gratidão também aos tantos parceiros 

que contribuíram com melhorias no hospital. Sem descansos buscando soluções para podermos 

cumprir a nossa visão. Sabemos que cada vida humana é sagrada, e por isso vale a pena todo sacrifício 

para oferecer o melhor a cada um que chega até nós. Continuamos em frente, pensando sempre em 

fazer o melhor pela saúde da população. 

O presente Relatório é um instrumento de gestão que precisa de aprimoramento contínuo.  É 

necessário a participação de servidores no sentido de monitorar as ações institucionais. O Hospital 

Estadual de Oiapoque passou por mudanças em sua gestão no dia 05/11/2019 e foi nos entregue com 

sua estrutura física parcialmente conservada, porém apresentava necessidade de reformas, o que foi 

realizada nos banheiros de todo o hospital, bem como pintura em toda sua parte externa, iluminação, 

adaptações de salas, garagem  com exceção da ala Covid. Muitos setores são improvisados e 

adequados. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000558 - Manutenção do Hospital Estadual do Oiapoque 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de consultas especializadas realizadas. 117% das Atividades realizadas 

2. Número de  internações nas clínicas especializadas realizadas. 127% das Atividades realizadas 

3. Número de procedimentos de apoio e diagnostico realizados. 20,5% das Atividades realizadas 

 

Subação 000559 - Manutenção do Hospital de Laranjal do Jari – HELJ  
 

Diretriz: Ampliar, modernizar e qualificar a assistência à saúde prestada aos usuários do Sistema 

Único de Saúde - SUS e servir de referência para o Vale do Jari. 

META 1: Ofertar 12.000 consultas em clínicas especializadas. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Garantir a oferta de consultas Especializadas (Obstétrica, Médica, Ginecologia, 

Pediátrica, Cirúrgica e Ortopédica) 12.000 
12.000 1.290 

Comentários/Justificativa  

1. O ambulatório do hospital atende pacientes oriundos do município e comunidades adjacentes nas 

especialidades de clínica ortopédica, clínica cirúrgica, clínica pediátrica, clínica ginecológica e 

obstétrica. Neste ano reduziu bastante o atendimento para evitar aglomeração e contaminação com 

COVID-19, a maioria dos clientes foram atendidos no Pronto Atendimento com liberação de receita 

médica para tratamento em casa e se necessário procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima 

de sua casa. 

META 2: Ofertar 3.800 internações nas clínicas especializadas 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Garantir Oferta de internações nas clínicas Especializadas do hospital de laranjal do Jarí 

(Obstétrica, Médica, Ginecológia, Pediátrica, Ciúrgica e Ortopédica) 
3.800 2.816 

Comentários/Justificativa  
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1. Clínica médica: 555; Clínica pediátrica:176; Clínica Ginecológica: 203;  Clínica Obst./ Cirúrgica. 

Cesárea: 352; Clínica Obst./Clinica (partos): 965; e Clínica Ortopédica e Traumatologia: 565 

Números de cirurgias realizadas: 

- Ginecológica: 311 

- Cirurgia Geral: 417 

- Cirurgias Ortopédicas: 512 

META 3: Ofertar 108.377 Procedimentos de Apoio e Diagnóstico. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Garantir a ofertar de realização de exames Laboratoriais (Bioquímico, Hematológico, 

Urinálise, Parasitológico, Imunológico e Bacterioscopico) 
75.922 33.851 

2. Garantir a ofertar a realização de procedimentos radiológicos 26.139 13.497 

3. Garantir a oferta de realização de procedimentos de ultrassonografia 4.919 2.009 

4. Garantir a oferta de realização de exames de eletrocardiograma 1.397 769 

Comentários/Justificativa  

1. O Laboratório atende uma demanda expressiva de exames de pacientes internos e externos, possui 

02 (dois) equipamentos adquiridos através da Empresa Jari Celulose S.A, 01 analisador bioquímico- 

Lab Max pleno; 01 analisador hematológico-LABTEST Sdh20, de alta resolução e maior brevidade 

nos resultados dos exames, uma centrifuga, microscópio, cronometro, aparelho de banho maria e 

purificador de água, todos em funcionamento. 

2. O serviço de radiologia realiza exames aos pacientes internados, pacientes do Pronto Atendimento 

e pacientes externos de todo o vale do Jari diariamente, dispõe de equipamento de raios-X portátil e 

convencional, conta com 04 (quatro) técnicos de radiologia. 

3. O hospital atende demanda de Ultrassonografia de todo o Vale do Jari, é um dos exames mais 

solicitados, dispõe de 02 (dois) aparelhos modernos e 1 médico ultrassonografista, e 02 (dois) 

apoiadores,  técnicos em enfermagem. 

4. Este serviço é de suma importância para a população do Vale do Jarí, é o registro gráfico da 

atividade elétrica do coração, o hospital atende demanda de internados e externos, e habitualmente é 

solicitado ao paciente antes de um procedimento cirúrgico, na etapa de preparo pré-operatório. Conta 

com dois  aparelhos, sendo um DIGITAL e outro manual. 

Informações Complementares: 

- Acolhimento com Classificação de Risco -ACCR 

Foi implantado no hospital em setembro de 2017(3º QUADRIMESTRE) para dar uma resposta de 

qualidade no atendimento, definir as prioridades de atendimento. De janeiro a dezembro de 2020 os 

atendimentos foram todos classificados. Na cor vermelha com atendimento imediato, cor amarela 

atendimento breve, cor verde atendimento pouco urgente, cor azul atendimento não urgente, os quais 

deverão ser atendidos nas Unidades Básicas de Saúde do Município, compreende-se um processo 

educativo de longa duração. 
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Atendimento com Classificação de Risco no período 

Classificação 1º Quadrimestre 2ºQuadrimestre 3º Quadrimestre Total 

Vermelho 851 685 1.067 2.603 

Amarelo 3.630 2.986 3.759 10.375 

Verde 4.835 4.211 5.713 14.713 

Azul 1.171 1.864 3.922 6.957 

Total Geral 10.487 9.700 14.466 34.648 
  Fonte: Livro de atendimento do ACCR. 

- Pronto Socorro  

O atendimento no Pronto Socorro é feito de acordo com a classificação de risco contemplando ainda 

os pequenos procedimentos e avaliações médicas. 

Números de atendimentos no Pronto Socorro 

Atendimentos 
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total 

11.621 9.700 16.122 37.443 
  Fonte: Relatório Faturamento e Estatística-HELAJA. 

- Serviço Psicossocial 

Este serviço realiza atendimentos à pacientes internados e externos, após a reestruturação deste 

serviço o atendimento ganhou nova adesão por parte da clientela, com atendimento de ficha social, 

entrevistas considerando os termos da legislação do Planejamento Familiar e os aspectos sociais 

envolvidos no processo saúde/doença. Orientações para troca de acompanhantes, encaminhamentos 

para cartório, encaminhamento para Conselho Tutelar e demais instituições públicas. Em setembro 

de 2020 foi realizado o primeiro Webnário de formação da Rede de Atendimento à Mulher-RAM, 

como eixo principal A Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, relatório anexo. 

Número de atendimentos por quadrimestre 

Atendimento 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total 

Atendimentos e acompanhamentos de 

atividades sociais 
676 209 395 1.280 

Atendimento e acompanhamento 

psicológico as Vítimas de Violência e 

aos Profissionais de Saúde 

229 412 492 1133 

Fonte: Livro de atendimentos/ HELAJA 

- Serviço de Reabilitação 

O hospital inovou o serviço de reabilitação, para o profissional desempenhar suas atribuições, 

assegurando um atendimento humanizado, assim como uma melhor comunicação entre os 

profissionais de saúde e os pacientes internos e externos, dando ênfase na comunidade autista, 

continuidade aos atendimentos no ambulatório, na clínica médica, cirúrgica, pediatria, obstétrica e 

Pré-Parto com evolução nos prontuários.  O serviço conta com 03 (três) fisioterapeutas.  

O hospital inaugurou dia 05 de agosto de 2019  espaço criado através de uma parceria   entre a 

Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério Público do Estado/AP. Resultado de um Termo de 

Cooperação Técnica, através do qual o MP/AP cedeu gratuitamente, três salas no anexo da 

Promotoria de Justiça  do município para atendimentos ambulatórias  com psicólogo, fonoaudiólogo 
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e terapeuta ocupacional. Espaço adaptado com os equipamentos necessários para as terapias, além de 

estar em conformidade com o protocolo de Assistência ao Espectro Autista. Vale ressaltar que desde 

2017 o HELAJA faz acompanhamento a cerca de quarenta pacientes diagnosticados com o 

Transtorno de Espectro do Autismo (TEA) e todos foram encaminhados ao CETEA. 

Números de atendimentos por quadrimestre 

Atendimento 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total 

Fisioterapeutas/ Terapeutas 

Ocupacionais 
351 506 362 1219 

Fonoaudiólogo 340 - - 340 

Fonte: Relatório de Produção – HELAJA 

 

- Farmácia Hospitalar 

A Farmácia  vem suprindo parcialmente  as necessidades deste hospital conforme o fluxo de 

abastecimento da Central de Assistência Farmacêutica – CAF, os medicamentos e correlatos  não 

contemplados pela CAF são adquiridos pelo fundo Rotativo garantindo assim a continuidade de 

assistência aos pacientes. A farmácia atende diariamente a demanda dos internados, e dispensação de 

medicação controlada para pacientes internos e externos. Seu quadro funcional: 02 (dois) 

farmacêutico, 02 (dois) técnicos de enfermagem para suporte aos serviços. Foi implantado o Sistema 

de Gestão  Estadual de Saúde – SIGES para gerenciamento na qualidade de assistência farmacêutica. 

- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

A CCIH do hospital foi revitalizada em sua estrutura física e recursos humano, para manter um 

trabalho de suporte com suas inúmeras medidas para o controle de infecção hospitalar. No ano de 

2020 foram realizadas atividades de biossegurança, adotando normas e procedimentos seguros para 

a saúde dos pacientes, bem como dos profissionais e dos visitantes. Capacitação de profissionais que 

realizam limpeza e higienização no hospital, em funcionamento desde 2012 com membros 

consultores lotados em diferentes setores, são eles que validam e confeccionam recomendações e 

protocolos relacionados à prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde- IRAS. 

- Serviço de Rede Sentinela - CEREST 

O apoio e notificação nos acidentes de trabalho grave e exposição a material biológico dos 

trabalhadores da saúde desta instituição e outras instituições de saúde, todos são acompanhados pela 

equipe médica e CCIH durante um ano.  

Números de acidente de trabalho. 

Tipo de Acidentes Total 

Acidente com Material Biológico 02 

Total 02 
Fonte: Sistema rede sentinela/CEREST-HELAJA. 

- Núcleo Hospitalar de Epidemiologia - NHE 

O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do Hospital Estadual de Laranjal do jari foi implantado em 

junho de 2017,  que desde então vem coletando informações, notificando doenças compulsórias, óbito 
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infantil e fetal em mulheres de idade fértil; Doenças Compulsórias- DNC e outros agravos a saúde,  

disponibilizando os dados que servem de subsídio para um processo dinâmico de Planejamento Em 

Ações de Saúde encaminhado em tempo hábil para a Vigilância em Saúde Municipal.  

Números de algumas notificações realizadas. 

Doenças/agravos 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total 

Notificação compulsória 4.305 4.218 4.860 13.383 

COVID-19 8 479 246 733 
Fonte: Boletim Informativo NHE/HELAJA. 

- Ouvidoria Hospitalar 

A ouvidoria Hospitalar SUS, foi implantada em 06 de setembro de 2017 sob a portaria nº 0598/2017-

SESA-AP, representa um instrumento de gestão que favorece a comunicação de usuário e servidores 

em geral e direção, desempenha papel fundamental para definição de ações segundo os princípios 

organizativos do SUS, com foco no controle, avaliação e atendimento humanizado. Todas as 

manifestações recebidas são analisadas, encaminhadas e acompanhadas com intuito de dar resposta 

em tempo hábil ao cidadão. Para o devido acompanhamento das demandas faz-se necessário usar a 

tipificação. Essas tipificações são representadas por reclamação, solicitação, denuncia elogio e 

sugestões. 

Tipificação das demandas  

Capacitação Em Serviço Quantitativo Percentual 

Assistência em Saúde 310 52% 

Assistência Farmacêutica 131 22% 

Produtos para saúde e correlatos 84 14% 

Estratégia Saúde da Família 48 8% 

Outros 25 4% 

Total 598 100% 
Fonte: Relatório Gerencial Ouvidoria Hospitalar/HELAJA. 

- Núcleo Interno de Regulação – NIR 

O hospital acatou a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) instituída por meio da 

Portaria de Consolidação nº 2  de 28 de setembro de 2017, em seu artigo 6º, inciso IV, define e 

recomenda criação  do Núcleo Interno de Regulação (NIR), junto com a Central de Regulação da 

SESA, disponibiliza consultas ambulatórias, serviços de diagnostico, vagas de leitos para internação, 

além disso com o apoio do Fundo Rotativo busca apoio diagnostico e terapêutico fora do hospital  

para os pacientes internados, quando necessário, conforme as pactuações principalmente da rede de 

Atenção à Saúde(RAS). O NIR é uma unidade Técnica- Administrativa implantado neste hospital, 

que possibilita monitoramento  do paciente desde de sua chegada instituição até a alta hospitalar. 

Transferimos pacientes para hospitais da capital via terrestre com apoio de ambulância e outros 

veículos de apoio institucional e via aéreo. 

Transferências de pacientes para hospitais de Macapá 

Transferências 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total 

Terrestre 03 07 08 18 

Aéreo 1 6 3 10 

Total 04 13 11 28 
Fonte: Relatório Gerencial Ouvidoria Hospitalar/HELAJA. 
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- Unidade de Controle de Custos - UCC 

O hospital aderiu ao PNGC com a implantação da Unidade de Controle de Custos-UCC pela equipe 

da SESA em setembro de 2019. 

A primeira fase compreendeu uma análise prévia das informações existentes e disponíveis em cada 

setor. Constatou-se a necessidade da à organização destes dados e para melhor compreensão dos 

gastos gerados nesta unidade de saúde. Contamos com 02 (dois) profissionais alimentando a planilha 

em fase experimental. 

- Sala de Vacina 

O hospital realizou reforma da sala de vacina que fica no primeiro pavilhão mais próximo do usuário 

em caso de Acidente com Animais Peçonhentos, como pratica de prevenção, vacinamos Profissionais 

de Saúde e as primeiras doses aos nascidos neste hospital. De acordo e apoio da CCIH mais de 80% 

dos profissionais da saúde foram atendidos colocando em dias a carteira de vacinação. Conta com 

dois profissionais treinados e capacitados sob a supervisão da Enfermeira da Rede de Frios Municipal. 

- Vacinas e Soros realizados 

Atendimentos 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total 

Vacinas e Imunoglobulinas para 

primeiro ano de vida e outras. 
52 61 76 189 

Soro Antiaracnídico 10 - 07 17 

Soro Antiescorpiônico 12 10 07 29 

Soro Antitetânico 12 06 8 26 

Soro Antibotrópico - - - - 

Soro Antirrábico Humano - 08 - 08 

Botrópico Crostálico - - - - 

Botrópico Láctico - - 02 02 

Total 86 85 100 271 
Fonte: livro da sala de vacina /HELAJA. 

- Núcleo de Educação Permanente - NEP 

O NEP com apoio técnico dos profissionais da instituição, para os treinamentos, capacitações e 

palestras, pensando na qualificação dos trabalhadores da saúde. O NEP é estratégico considerando os 

processos contínuo de educação que interferem de forma positiva na assistência ao usuário do Sistema 

Único de Saúde. Este ano tivemos muitas interferências por conta do COVID-19, ainda em adaptação 

para capacitar sem aglomeração. 

 

Considerações: 

Foi cumprida parcialmente a programação física e orçamentária/ financeira, em razão a pendência do 

repasse que dificultou o cumprimento de algumas ações programadas, e a gestão potencializou 

estratégia de enfrentamento dentro da realidade das demandas espontânea recebida. 

A assistência em saúde em regime de hospitalização compreende o conjunto de serviços oferecidos 

ao usuário desde a sua admissão até a sua alta hospitalar pela patologia atendida, incluindo se a todos 

os atendimentos e procedimentos necessários para obter ou e definir o diagnóstico e as terapêuticas 

necessárias para tratamento no âmbito hospitalar. 
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O presente Relatório é um instrumento de gestão que precisa de aprimoramento contínuo.  É 

necessário a participação de servidores no sentido de monitorar as ações institucionais. 

O hospital de Laranjal do Jari encontra-se com sua estrutura física conservada, porém apresenta 

algumas deficiências, pois o prédio é antigo e não obedece a RDC nº50. Muitos setores são 

improvisados e adequados. Apesar dos inegáveis avanços nesta gestão, alguns desafios persistem e 

dentre eles, destaca-se a Sala vermelha, Cantinho da mamãe, playground, Reforma do refeitório e 

sala para equipe de nutrição, ampliação do laboratório para contemplar as atividades de agência 

Transfusional e novo espaço para a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH, Núcleo de 

Segurança do Paciente – NSP e ampliar a sala de medicação do Pronto Socorro. O hospital ainda 

conta com uma equipe multiprofissional que realiza ações, palestras, treinam profissionais, 

valorizando o bem comum que é a vida. 

Mesmo diante da pandemia (COVID-19) organizou os serviços, e atendeu os pacientes com 

realização de cirurgias, traumas, partos, cesárias, exames e outros  de forma segura.  Utilizou o 

Recurso financeiro de forma adequada, quitou débitos anteriores, com planejamento, organizou 

vários setores, mantem medicamentos e correlatos. Anexa planilha de gastos, que permite avaliação 

financeira precisa. Este nosocômio possui uma infraestrutura antiga, com três pavimentos, dentro do 

quantitativo de serviços prestados  necessitamos de ampliação, a qual já foi informada a SEINF. Por 

ser hospital de pequeno porte, possui  servidores multiprofissionais, equipamentos de primeiro 

socorro, carro de emergência (desfibrilador, respirador, bomba de infusão, monitor multiparâmetro, 

aspirador), duas salas de cirurgias equipadas (foco, bisturi elétrico, desfibrilador, carro de anestesia 

completo, e instrumental cirúrgico para realização das cirurgias). Sala de parto com ambiente PPP e 

aparelho de ultrassonografia. 

Foi implantado o Núcleo Interno de Regulação-NIR, que gerência os leitos local e as transferências 

via terrestre e aérea para hospitais da capital, conta com  apoio dos motoristas para esse deslocamento. 

Na tecnologia de informação: Implantamos o Prontuário Eletrônico, ampliamos o setor estatístico e 

faturamento com novos equipamentos, implantamos os Sistemas: Gerenciador de Ambiente 

Laboratorial – GAL; o modulo de farmácia no Sistema de Gestão Estadual de Saúde – SIGES; 

Através do Programa Nacional de Gestão de Custos, implantamos Unidade de Controle de Custos-

UCC.  

Trabalhamos com apoio das empresas: - Grifort (lavanderia hospitalar), Bravha (Limpeza e 

Higienização), Alfha (maqueiros), White Martins (gases medicinais), Vigex (vigilância e Segurança 

Privada). Estamos em formação do Núcleo de Segurança do Paciente, Núcleo de Segurança do 

Trabalhador para junto com a CCIH fortalecer a política de apoio ao paciente e trabalhador de saúde, 

realizamos vacina em todos os servidores, notificamos Acidente com Material Biológico e realizamos 

acompanhamento durante um ano. Distribuímos EPI’s todos os dias aos servidores, diante da 

pandemia com enfrentamento as dificuldades houve a climatização completa de todas as enfermarias;  

Aquisição de instrumentais cirúrgicos (05 lotes); Aquisição de aparelho de fototerapia  para 

UCINCO; Adaptação da rede de gases medicinais para implantação dos cuidados especiais e sala 

vermelha. 

 Realizado parceria institucional: 
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- MPT (Ministério Público do Trabalho), aquisição de 05 lotes de instrumental cirúrgico; 

- TJAP ( Tribunal de Justiça do Amapá) , aquisição de 02 centrais de ar. 

- MP (Ministério Público do Amapá), Assinatura de Termo de Cooperação Técnica para implantação 

do CETEA –Centro Especializado do Transtorno do Aspecto Autista 

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000559 - Manutenção do Hospital de Laranjal do Jari – HELJ 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de consultas especializadas Realizadas 10,7% das Atividades realizadas 

2. Número de internações nas clínicas especializadas realizadas. 74,1% das Atividades realizadas 

3. Número de procedimentos  de apoio e diagnósticos realizados. 46,3% das Atividades realizadas 
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Ação PPA 2111 - Manutenção das Unidades de Saúde Próprias do Estado do Amapá 

- Hospital de Clinicas Dr. Alberto Lima 
 

Diretriz: Ampliar, modernizar, e qualificar a assistência à saúde prestada ao SUS, sendo 

referência da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, contando com equipe de 

médicos especialistas equipe multiprofissional, estrutura de apoio e diagnóstico, medicamentos, 

correlatos e insumos necessários às demandas dos usuários.  
 

Objetivo: Realizar atendimentos de saúde à população referenciada da atenção primária para 

diagnóstico e procedimentos especializados de Média e Alta Complexidade, visando a reabilitação 

e a reinserção do indivíduo na comunidade. 
 

Subação PPA 000591- Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia com 

Hemodiálise e Diálise Peritoneal. 

META 1: Disponibilizar 56.000 Sessões de Hemodiálise. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Seções de Hemodiálise 56.000 42.167 

Comentários/Justificativa  

1. No período foram realizadas 42.167 seções de Hemodiálise conforme demonstrado abaixo: 

Produção SIA/APAC 

Procedimentos Quantidade 

0305010093 Hemodiálise (máximo 1 sessão por semana - excepcionalidade) 982 

0305010107 Hemodiálise (máximo 3 sessões por semana) 40.903 

0305010115 Hemodiálise em paciente com sorologia positiva para HIV e/ou Hepatite B e/ou Hepatite C 277 

0305010123 Hemodiálise em paciente com sorologia positiva para HIV e/ou Hepatite B e/ou Hepatite C  4 

0305020056 Tratamento de Insuficiência Renal Crônica 1 

0305010022 Valor sessão de Hemodiálise em pacientes com Covid - 19 118 

Total 42.285 
Fonte: TabWin/DATASUS/SIA 

META 2: Disponibilizar 3.900 Consultas Médicas em Nefrologia (Pediatra e Adulta)´ 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Consultas Médicas Especializadas 3.900 933 

Comentários/Justificativa  

1. No período tivemos uma redução significativa da procura para a especialidade em questão. 

META 3: Disponibilizar 150 procedimentos  para confecções de Fístula Artéria Venosa. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Cirurgias de Fístula Artéria Venosa 150 24 

Comentários/Justificativa  
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1. Realizados 24 procedimentos de confecção de fístula artério-venosa, código Tabela SUS 

04.18.01.003-0 

META 4: Disponibilizar 138 procedimentos de implante de cateter duplo Lúmen para 

hemodiálise 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Implantes de Cateter Permicath  138 87 

Comentários/Justificativa  

1. Realizados 87 procedimentos, sendo: 15 Implantes de Cateter de Longa permanência para 

Hemodiálise. Código Tabele SUS 04.18.01.004-8; e 72 Implantes de Cateter Duplo Lúmen para 

Hemodiálise. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000591- Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia com Hemodiálise e Diálise 

Peritoneal. 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de sessões de hemodiálise realizadas 75,3 das Atividades realizadas 

2. Número de consultas em nefrologia realizadas. 24% das Atividades realizadas 

3. Número de confecção de fístula artério venosa realizadas 16% da Atividade efetivada 

4. Número de implantes de cateter realizados. 63% da atividade realizada 

5. Número de atendimentos multiprofissionais realizados. Sem registro 

 

Subação PPA 000592 - Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – 

UNACON 

META 1 : Disponibilizar 3.250 Consultas Médicas em Oncologia. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Consultas Médicas Especializadas. 3.250 3.754 

Comentários/Justificativa  

1. Realizados 3.754 procedimentos, sendo: 1.674 Consultas na Especialidade de Oncologia Clínica e 

2.080 Consultas na Especialidade de Mastologia. 

META 2: Disponibilizar 5.300 Sessões de Quimioterapia/Hormonioterapia. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Sessão de Quimioterapia/Hormonioterapia 5.300 2.167 

Comentários/Justificativa  

1. No período foram realizadas 2.167 seções de Quimioterapia e Hormonioterapia conforme 

demonstrado abaixo: 

Produção SIA/APAC 
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Procedimentos Quantidade 

0304020028 quimioterapia do adenocarcinoma de colón avançado - 2¬ linha 19 

0304020044 quimioterapia do adenocarcinoma de estômago avançado 116 

0304020052 quimioterapia do adenocarcinoma de pâncreas avançado 5 

0304020079 hormonioterapia do adenocarcinoma de próstata avançado - 1¬ linha 779 

0304020095 quimioterapia do carcinoma de reto avançado -1¬ linha 11 

0304020109 quimioterapia do carcinoma de reto avançado - 2¬ linha 31 

0304020117 quimioterapia do apudoma/tumor neuroendócrino avançado 19 

0304020168 quimioterapia do carcinoma de rim avançado 12 

0304020176 quimioterapia do carcinoma epidermoide / adenocarcinoma de esôfago avançado 6 

0304020184 quimioterapia do carcinoma epidermoide / adenocarcinoma do colo ou do corpo uterino 3 

0304020206 quimioterapia do carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço avançado 10 

0304020214 quimioterapia do carcinoma pulmonar de células não pequenas avançado 35 

0304020230 quimioterapia do melanoma maligno avançado 13 

0304020249 quimioterapia de metástase de adenocarcinoma de origem desconhecida 9 

0304020281 quimioterapia de neoplasia maligna epitelial de ovário ou de tuba uterina avançada  46 

0304020290 quimioterapia de sarcoma de partes moles avançado 39 

0304020303 quimioterapia de sarcoma ósseo avançado 3 

0304020320 quimioterapia de tumor do sistema nervoso central avançado 5 

0304020370 quimioterapia do carcinoma de pênis avançado 6 

0304020389 quimioterapia de carcinoma do fígado ou do trato biliar avançado 21 

0304030031 quimioterapia de doença mieloproliferativa rara - 1° linha 15 

0304030040 quimioterapia de doença mieloproliferativa rara - 2° linha. 16 

0304030058 quimioterapia de leucemia linfocitica crônica - 1° linha. 9 

0304030074 quimioterapia de leucemia mieloide crônica qualquer fase - controle sanguíneo 132 

0304030163 quimioterapia de linfoma não hodgkin de baixo grau de malignidade (1° linha) 31 

0304030180 quimioterapia de neoplasia de células plasmáticas - 1° linha. 37 

0304030198 quimioterapia de neoplasia de células plasmáticas - 2° linha. 53 

0304040045 quimioterapia do carcinoma epidermoide / adenocarcinoma do colo uterino 42 

0304040061 quimioterapia do carcinoma epidermoide de seio paranasal/ laringe / hipofaringe/ orofa 24 

0304040070 quimioterapia do carcinoma de bexiga 3 

0304040150 quimioterapia de osteossarcoma - 2° linha. 13 

0304050024 quimioterapia de adenocarcinoma de cólon 53 

0304050067 quimioterapia do carcinoma de mama em estádio III 506 

0304060046 quimioterapia da doença de hodgkin - 3° linha 5 

0304060097 quimioterapia de leucemia aguda/ mielodisplasia/ linfoma linfoblástico/  de burkitt 19 

0304060216 quimioterapia de tumor germinativo de testículo - 2° linha 7 

0304060224 quimioterapia de linfoma difuso de grandes células b û 1° linha 8 

0304070017 quimioterapia de câncer na infância e adolescência - 1° linha 3 

0304070041 quimioterapia de câncer na infância e adolescência – 3° linha 3 

Total 2.167 
Fonte: TabWin/DATASUS/SIA 

META 3: Disponibilizar 650 Cirurgias Oncológicas. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Cirurgia Oncológica 650 157 

Comentários/Justificativa  

1. No período foram realizadas 157 Cirurgias Oncológicas conforme demonstrado abaixo: 

Procedimentos realizados Quantidade 

0416010016 amputação de pênis em oncologia 2 

0416010075 nefrectomia total em oncologia 1 

0416010113 orquiectomia unilateral em oncologia 2 
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0416010130 prostatovesiculectomia radical em oncologia 1 

0416020020 linfadenectomia pélvica em oncologia 1 

0416020151 linfadenectomia radical cervical unilateral em oncologia 2 

0416020178 linfadenectomia cervical supraomo-hioidea unilateral em oncologia 1 

0416020240 linfadenectomia seletiva guiada (linfonodo sentinela) em oncologia 1 

0416030017 parotidectomia parcial em oncologia 2 

0416030041 ressecção de glândula submandibular em oncologia 3 

0416030084 paratireoidectomia total em oncologia 1 

0416030190 pelviglossomandibulectomia em oncologia 4 

0416030238 ressecção de tumor de rinofaringe em oncologia 1 

0416030262 laringectomia total em oncologia 1 

0416030270 tireoidectomia total em oncologia 2 

0416030297 traqueostomia transtumoral em oncologia 1 

0416030351 ressecção de lesão maligna de mucosa bucal em oncologia 2 

0416040071 gastrectomia total em oncologia 15 

0416040101 hepatectomia parcial em oncologia 2 

0416040110 pancreatectomia parcial em oncologia 1 

0416040128 duodenopancreatectomia em oncologia 1 

0416040217 gastrectomia parcial em oncologia 2 

0416040233 colecistectomia em oncologia 2 

0416040268 ressecção alargada de tumor de partes moles de parede abdominal em oncologia 1 

0416040276 ressecção alargada de tumor de intestino em oncologia 2 

0416050026 colectomia parcial (hemicolectomia) em oncologia 1 

0416050034 colectomia total em oncologia 2 

0416050077 retossigmoidectomia abdominal em oncologia 6 

0416060064 histerectomia total ampliada em oncologia 12 

0416060110 histerectomia com ou sem anexectomia (uni / bilateral) em oncologia 2 

0416060129 laparotomia para avaliação de tumor de ovário em oncologia 21 

0416080014 excisão e enxerto de pele em oncologia 2 

0416080081 reconstrução com retalho miocutâneo (qualquer parte) em oncologia 11 

0416080090 reconstruãão por microcirurgia (qualquer parte) em oncologia 1 

0416090133 ressecção de tumor de partes moles em oncologia 11 

0416110010 lobectomia pulmonar em oncologia 2 

0416120024 mastectomia radical com linfadenectomia axilar em oncologia 13 

0416120032 mastectomia simples em oncologia 3 

0416120059 segmentectomia/quadrantectomia/setorectomia de mama em oncologia 16 

Total 157 
Fonte: TabWin/DATASUS/SIH 

META 4: Disponibilizar 3.195 Cirurgias Ambulatoriais. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Cirurgias Ambulatorial em Oncologia 3.195 - 

Comentários/Justificativa  

1. Em consequência da Covid-19, no período não ocorreram as cirurgias ambulatoriais. 

META 5: Disponibilizar 120 Procedimentos de Pulsoterapia.  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Procedimento de Pulsoterapia. 120 - 

Comentários/Justificativa  
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1. Não houve realização do procedimento de pulsoterapia. 

META 6: Habilitar a UNACON com o Serviço de Radioterapia. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem ação/atividade para o período -  

Comentários/Justificativa 

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000592 - Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de consultas em oncologia realizadas. 115,5% das Atividades realizadas 

2. Número de sessões de quimioterapia/hormonioterapia realizado. 40,8% das Atividades realizadas 

3. Número de cirurgias oncológicas realizadas. 24,1% das Atividades realizadas 

4. Número de cirurgias ambulatoriais em oncologia realizadas Atividades não realizadas 

5. Número de procedimentos de pulsoterapia realizado. Atividades não realizadas 

6. Serviço de Radioterapia Habilitado Sem previsão para 2020 

 

Subação PPA 000593 – Internações em Clinicas Especializadas 

META 1: Disponibilizar 5.880 internações de pacientes referenciados nas diversas 

especialidades. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1 Realizar internações em diversas clínicas especializadas 5.880 2.354 

Comentários/Justificativa 

1. No período foram realizadas 2.354 internações nas diversas especialidades conforme demonstrado 

abaixo: 

Subgrupo de Procedimentos Quantidade 

0201 Coleta de material 5 

0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 48 

0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades) 575 

0304 Tratamento em oncologia 342 

0305 Tratamento em nefrologia 94 

0308 Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas 192 

0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 14 

0402 Cirurgia de glândulas endócrinas 17 

0403 Cirurgia do sistema nervoso central e periférico 88 

0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço 28 

0405 Cirurgia do aparelho da visão 11 

0406 Cirurgia do aparelho circulatório 10 

0407 Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede abdominal 226 

0408 Cirurgia do sistema osteomuscular 406 

0409 Cirurgia do aparelho geniturinário 95 

0410 Cirurgia de mama 16 

0412 Cirurgia torácica 19 

0413 Cirurgia reparadora 6 

0414 Bucomaxilofacial 1 

0415 Outras cirurgias 4 
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0416 Cirurgia em oncologia 157 

Total 2.354 
Fonte: TabWin/DATASUS/SIH 

META 2: Reduzir, no período, para 8,0 a média de permanência nos leitos clínicos. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1 Melhorar a resolutividade com devido apoio as necessidade de SADT com Implantação 

de novas tecnologias e serviços. 
12 - 

2 Gerenciar o fluxo interno de pacientes por tempo e setor. 12 - 

3 Fortalecer e empoderar o NIR. 12 - 

Comentários/Justificativa 

1 a 3. No período houve redução da média de permanência em 19,46%, comparado ao ano de 2019: 

- 2019: 14,9 

- 2020: 12,0 

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000593 – Internações em Clinicas Especializadas 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de internações em clínicas nas diversas especialidades 40% das Atividades realizadas 

2. Redução da Média de permanência no período para leitos clínicos Atividades não realizadas 

 

Subação PPA 000594 – Serviços de Consultas Especializadas e Procedimentos Ambulatoriais 

 

META 1: Ofertar no período, 103.083 Consultas Médicas Especializadas para toda a rede 

assistencial do estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1 Realizar consultas médicas especializadas 103.083 33.519 

Comentários/Justificativa 

1. Em decorrência da pandemia, no período houve uma retração na procura por consultas 

especializadas. No período foram realizadas 33.519 consultas nas diversas especialidades, conforma 

abaixo: 

Profissional - CBO Quantidade 

Médico Alergista e Imunologista 1.426 

Médico Anestesiologista 202 

Médico Cardiologista 3.456 

Médico Cirurgião Cardiovascular 58 

Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço 102 

Médico Cirurgião Geral 3.667 

Médico Cirurgião Plástico 192 

Médico Cirurgião Torácico 224 

Médico Clinico 102 

Médico Coloproctologista 211 

Médico em Cirurgia Vascular 1.111 

Médico Gastroenterologista 1.118 

Médico Geriatra 462 
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Médico Ginecologista e Obstetra 195 

Médico Hematologista 566 

Médico Mastologista 1.428 

Médico Nefrologista 933 

Médico Neurologista 1.961 

Médico Oftalmologista 3.647 

Médico Oncologista Clinico 1.674 

Médico Ortopedista e Traumatologista 3.601 

Médico Otorrinolaringologista 2.443 

Médico Pneumologista 211 

Médico Reumatologista 2.808 

Médico Urologista 1.721 

Total 33.519 
Fonte: TabWin/DATASUS/SIA 

META 2: Ofertar 5.090 procedimentos ambulatoriais. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar atendimento individual em psicoterapia. 830 183 

2. Realização de atendimento de aferição de PA 3.050 3.228 

3. Realização de atendimento de oxigenioterapia 850 338 

4. Realização de atendimento de nebulização/inalação 360 79 

Comentários/Justificativa 

1, 3 e 4 Em decorrência da pandemia, houve redução desses atendimentos; 

2. Excedeu a projeção.  

META 3: Ofertar 550  procedimentos do aparelho da visão. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar procedimentos na especialidade de oftalmologia 550 108 

Comentários/Justificativa 

1. Houve uma significativa baixa procura por procedimento em oftalmologia. No período foram 

realizados 108 procedimentos em oftalmologia: 

Procedimentos Tabela SUS Quantidade 

0405010079 Exérese de Calázio e Outras Pequenas Lesões da Pálpebra e Supercílios 1 

0405010141 Simblefaroplastia 1 

0405030053 Injeção Intra-Vitreo 18 

0405040075 Evisceração de Globo Ocular 1 

0405050020 Capsulotomia a Yag Laser 26 

0405050097 Facectomia c/ Implante de Lente Intraocular 6 

0405050100 Facectomia s/ Implante de Lente Intraocular 1 

0405050194 Iridotomia a Laser 3 

0405050305 Sutura de Córnea 1 

0405050364 Tratamento Cirúrgico de Pterígio 50 

Total 108 
Fonte: TabWin/DATASUS/SIA 

META 4:  Ofertar  5.940 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada 

(exceto médico 03.01.01.004-8). 
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Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1 Realizar atendimento de Serviço Social 3.823 1.684 

2 Realizar atendimento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 419 154 

3 Realizar atendimento de Serviço de Nutrição 246 152 

4 Realizar atendimento do serviço de Psicologia  1.452 937 

Comentários/Justificativa 

1 a 4. No período foram realizados 2.927 atendimentos, também foi observado uma redução em 

consequência da pandemia 

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000594 – Serviços de Consultas Especializadas e Procedimentos Ambulatoriais 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de consultas especializadas realizadas. 32,5 % das Atividades realizadas 

2. Número de procedimentos ambulatoriais realizados. 75% das Atividades realizadas 

3. Número de procedimentos de oftalmologia realizadas 19,6% das Atividades realizadas 

4. Número de consultas realizadas de profissio nível superior, exceto médico. 49,3% das Atividades realizadas 

 

Subação PPA 000595 – Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico - SADT 

 

META 1: Ofertar 639.308 procedimentos de diagnósticos em geral 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1 Realizar Exames para diagnóstico em laboratório clínico(02.02) 598.000 23.631 

2 Realizar Exames para diagnóstico em radiologia.(02.04). 28.876 1.819 

3 Realizar Exames para diagnóstico em ultrassonogr.(02.05). 9.445 1.348 

4 Realizar Exames para diagnóstico em endoscopia.(02.09). 304 63 

5 Realizar Exames para método diagnóstico em especialidades(02.11) 2.683 515 

Comentários/Justificativa 

1 a 5. Houve uma significativa baixa procura por procedimento para diagnóstico. Podemos deduzir 

que seja efeito da pandemia. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000595 – Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico - SADT 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de diagnósticos em geral realizados 4,3% das Atividades realizadas 

 

Subação PPA 000597 – Internações para Procedimentos em Cirurgias Especializadas 

 

META 1: Ofertar 2.448  procedimentos cirúrgicos. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Cirurgia Geral 800 21 

2. Realizar Cirurgia Ortopédica 500 406 

3. Realizar Cirurgia Plástica  190 6 

4. Realizar Cirurgia Aparelho Digestivo e Órgãos anexos e parede abdominal 100 226 

5. Realizar Cirurgia Vascular 20 10 
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6. Realizar Cirurgia Otorrinolaringológica 60 28 

7. Realizar Cirurgia Urológica 428 95 

8. Realizar Cirurgia Neurológica 200 88 

9. Realizar Cirurgia Torácica 150 19 

Comentários/Justificativa 

1 a 9. Em razão da pandemia, todas as cirurgias eletivas foram suspensas, dando prioridade as 

cirurgias que apresentassem situações de urgência/emergência 

Indicadores a Serem Avaliados 

Subação 000597 – Internações para Procedimentos em Cirurgias Especializadas 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de internações para procedimentos cirúrgicos realizados. 32,7% das Atividades realizadas 

2. Redução da média de permanência no período para leitos cirúrgicos. Atividades não realizadas 
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Ação PPA 2617 - Qualidade do Sangue – HEMOAP 
 

Diretriz: Ampliar e Qualificar a produção e fornecimento dos hemocomponentes a todos os 

cidadãos que necessitam do referido produto. 
 

Objetivo: Ampliar a oferta de hemocomponentes de qualidade à população. 

META 1: Manter 6 Agências Transfusionais decentralizadas 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Manter as agências descentralizadas 6 6 

2. Capacitar profissionais das unidades hospitalares em ato transfusional. 1 0 

3. Realizar capacitação anual para cada Agência Transfusional. 4 2 

4. Efetivar o comitê transfusional do HEMOAP até 2021. 1 0 

5. Fomentar a efetivação dos comitês transfusionais das unidades hospitalares. 1 0 

6. Instituir serviço de Hemovigilância até 2021. 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. A Descentralização das agências transfusionais iniciou em 2018 e está em andamento, a 

descentralização administrativa foi concluída no 3º quadrimestre com a transferência dos servidores 

das agências para o DRH da Sesa. Houveram reuniões de alinhamento de ações com representantes 

da Secretaria de Saúde em relação à necessidade de adequações do espaço físico nos hospitais, 

aquisição de insumos, kits e materiais para a execução dos testes pré-transfusionais. Em 2021 

pretende-se concluir a descentralização; 

 

2. Não atingida, em decorrência da pandemia. Previsão de realização do Curso sobre o Ato 

Transfusional em janeiro de 2021, os representantes dos Hospitais já foram convidados para o curso;  

3. Foi elaborado e padronizado o Curso de Capacitação em Atividades Técnicas e Gerencias nas 

Agências Transfusionais que até então seria online, mas foi executado de forma presencial com a 

segurança necessária, no qual foi realizado a capacitação de 16 servidores que atuam nas agências; 

4. Não atingida. Ocorreu a Criação da portaria nº 040/2020- Hemoap, com os membros do Comitê 

Transfusional do HEMOAP e tem previsão de início de elaboração dos protocolos até março de 2021; 

5. Não atingida. Após completa efetivação do Comitê Transfusional do HEMOAP estão previstas 

ações para orientação técnica para implantação dos Comitês Transfusionais dos Hospitais; e  

6. Serviço de Hemovigilância foi implantado no segundo quadrimestre e está em fase de avaliação 

dos processos para instituição efetiva. 

META 2: Ampliar para  20.134, captação de doadores.   

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Aumentar a captação de doadores 20.134 17.465 

2. Alcançar a média nacional de captação de doadores de medula óssea 2.389 911 

3. Promover campanha dia Mundial de doação de medula óssea 1 1  
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4. Promover campanha de carnaval 1 1 

5. Promover campanha de Natal 1 1  

6. Promover campanha doando nas férias 1 1 

7. Promover dia Mundial do Doador de Sangue 1 1 

8. Promover dia Nacional do Doador de Sangue 1 1 

9. Promover campanha Outubro Rosa 1 1 

10. Promover campanha Novembro Azul 1 0 

11. Promover Palestras Educativas 12 3 

12. Promover Ações Sociais 4 6 

13. Promover Dia da Mulher 1 0 

14. Promover Ações Doa Mulher 12 0 

Comentários/Justificativa 

1. O ano de 2020 gerou um total de 19.940 candidatos à doação de sangue, e 117.465 doadores aptos 

atribui-se o não atendimento da meta por decorrência da pandemia. O serviço de Captação e Serviço 

Social - SCOS intensificou as campanhas de chamamento junto à imprensa amapaense (rádio, tv e 

assessoria de comunicação da SESA), redes sociais e instituições parceiras para não ficar sem 

estoque; 

2. Com relação a captação de candidatos à doação de medula óssea foi atingido o número 911 

cadastros. Em relação a média nacional, não conseguimos atingir o número de candidatos devido a 

suspensão temporária das coletas por problemas no transporte das amostras (cancelamento de voo); 

3. Foi promovida a campanha que demonstrou expressiva participação da sociedade, no sentindo de 

conscientização, os tonando agentes multiplicadores de informações quanto ao tema abordado e 

adesão de novos candidatos (60 no referido dia); 

4. No mês de Março foi realizada a blitz de carnaval, mobilizando os condutores de veículos nas 

proximidades do hemocentro, com o auxílio de jovens do grupo do Amapá jovem, com a distribuição 

do material de divulgação como informativo para doação de sangue;  

5. No mês de dezembro ocorreu a segunda onda da COVID-19, com alta no número de casos. Assim 

o número de doações despencou significativamente, mesmo com a alta demanda de transfusão de 

hemocomponentes. Como medida de apelar à sociedade para aumentar o estoque de bolsas do 

hemocentro, fez-se necessário promover a campanha “Antes do Ano novo chegar, doe sangue”, em 

substituição a campanha de natal realizada na última semana do mês, com o apoio da mídia (rádio, tv 

e redes sociais),  tivemos a captação de 108 doações; 

6. Por mais que a população ainda estivesse sob medidas de restrição de aglomerações (home office, 

suspensão do calendário escolar e viagens). A campanha “Doando nas férias”, foi substituída por 

campanhas com parceiros (Pastoral da Juventude e Habilitados do IAPEN) tendo a adesão de novos 

doadores (70 no referido dia); 

7. Em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, foi realizada a campanha “Meu Sangue 

Salva Vidas”, no período de 15 a 19/06/2020, com considerável adesão de doadores, totalizando 409 

doações;  
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8. Na celebração do Dia nacional do Doador de Sangue, foi realizada a campanha “Uma corrente pela 

vida”, no período de 25 a 27/11/2020, com a participação de 231 doadores aptos; 

9. Por restrições de aglomerações, a campanha alusiva ao Outubro Rosa foi adaptada para o modelo 

midiático em live, com ampla repercussão a toda sociedade amapaense; 

10. Por dificuldades técnicas, não tivemos tempo hábil para promover uma campanha que 

considerasse as medidas de restrições estabelecidas em razão da pandemia;  

11. Foram realizadas 3 palestras educativas sobre captação e orientação de doadores, para servidores 

lotados nas agências transfusionais do estado. As palestras externas sofreram suspensão devido a 

pandemia;  

12. Obedecendo decreto estadual estabelecido, ocorreram ações sociais com líderes de comunidades, 

igrejas e órgãos públicos nas dependências do hemocentro, que asseguraram o estoque mínimo 

necessário para atender a demanda hospitalar;  

13. Com o receio e incertezas de uma doença que estava assolando o mundo, esta campanha foi 

suspensa até que o hemocentro se adequasse com as medidas de segurança, que salvaguardassem a 

vida dos servidores e doadores; e 

14. Em decorrência do perfil do projeto e a situação de pandemia, as ações do projeto Doa Mulher 

foram suspensas, pois costuma-se realizar atividades de oficinas, rodas de conversa, tratamentos 

estéticos que poderiam favorecer a transmissão da COVID-19.  

META 3: Ampliar para 38.267 a oferta de hemocomponentes. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Ampliar a capacidade de oferta de Hemocomponentes 38.267 33.334 

Comentários/Justificativa 

1. Não atingida em decorrência da pandemia e também do apagão no final do exercício, que causou 

grandes transtornos gerando diminuição nas doações e consequentemente nos hemocomponentes 

ofertados, o serviço não descontinuou e nem deixou atender as demandas que surgiram, porém, com 

números no limite. 

META 4: Manter atividades laboratoriais e hemoterápicas. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos laboratoriais 
1 0 

2. Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva da cadeia 

de frios 
1 0 

3. Contratação de empresa especializada em cabribração e aferição de equipamentos de 

medição 
1 1 

4. Contratação de empresa especializada em exames laboratoriais - Lab de apoio 1 1 

5. Contratação de empresa especializada em fornecimento de bolsas, insumos e 

equipamentos 
1 1 
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6. Contratação de empresa especializada em fornecimento de reagentes, insumos e 

softwares 
1 1 

7. Contratação de empresa especializada em fornecimento de insumos e correlatos 1 - 

8. Contratação de empresa especializada em processamento de dados para fins laboratoriais 1 - 

Comentários/Justificativa 

1. Processo iniciado, em fase de cotação dos serviços;  

2. Contratação efetivada no segundo quadrimestre: 

3. Contratação renovada; 

4. Contratação efetivada; 

5. Contração efetivada; e 

6. Contratação efetivada. 

META 5: Manter PGR – Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Contratação de empresa especializada na coleta, transporte e destinação de resíduos 1 0 

2. Realizar capacitação de servidores em gerenciamento de resíduos 2 1 

Comentários/Justificativa 

1. Processo em andamento. O contrato foi encerrado em novembro de 2020, pois a empresa não 

rejeitou o pedido de renovação. O novo processo para contratação do serviço foi iniciado; e 

2. Foi realizada Capacitação dos servidores das Agências Transfusionais no Gerenciamento de 

resíduos. 

META 6: Implementar serviço de aférese 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Adquirir máquina de aférese 1 0 

2. Realizar 01 capacitação anual para o corpo técnico 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Após análise técnica e administrativa, a meta foi redefinida para implantação em 2021 devido à 

priorização de dar andamento e conclusão aos processos básicos do Instituto. 

2. Capacitação será realizada após finalização do processo de aquisição. 

META 7: Ampliar para 4.205 as consultas hematológicas. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar consultas pré-hematológicas e hematológicas 4.205 1.471 

2. Procedimentos hematológicos 16.093 4.765 

3. Atendimento Nutricional 270 147 

4. Orientação Serviço Social 270 138 

5. Atendimento Psicológico 270 48 
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Comentários/Justificativa 

1 a 5. Mesmo com a incorporação de duas médicas hematológicas à equipe, que passaram a realizar 

o atendimento de pacientes adultos houve redução do número de atendimentos devido aos protocolos 

adotados para segurança dos pacientes e profissionais 

META 8: Manter fornecimento de 33.000 itens ano de medicamento específico para pacientes 

falciformes. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Fornecer medicamento aos pacientes assistidos pelo hemocentro 33.000 15.070 

Comentários/Justificativa 

1. No período previsto, houve redução no número de atendimento aos pacientes hematológicos e com 

isso redução da dispensação dos medicamentos. 

META 9: Implementar Laboratório de Coagulopatia. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Implantar e manter Laboratório de Coagulopatia 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Implantação replanejada para 2021, entretanto todos os exames necessários estão sendo realizados 

pelo laboratório terceirizado contratado, incluindo exames que antes eram necessária a realização de 

TFD, como a agregação plaquetária. 

META 10: Implantar serviço de fisioterapia. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Implantar e manter serviço de fisioterapia 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Implantação replanejada para 2021, pois necessita de reforma estrutural do espaço físico destinado 

à fisioterapia, aquisição de materiais e contratação de servidores 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2617 - Qualidade do Sangue – HEMOAP 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de Agências mantidas descentralizadas 57,1% das Atividades realizadas 

2. Número de doadores captados 81,5% das Atividades realizadas 

3. Número de hemocomponentes ofertados  87,1% das Atividades realizadas 

4. Número de contratos efetivados para manutenção das atividades  50% das Atividades realizadas 

5. Manutenção do plano 33,3% das Atividades realizadas 

6. Serviço de Aférese Implementado. Atividades não realizadas 

7. Número de Consultas realizadas 31,1% das Atividades realizadas 

8. Número de itens de medicamentos dispensados 45,6%% das Atividades realizadas 

9. Laboratório de Coagulopatia Implementado Atividades não realizadas 



 
 

205 
 

10. Serviço de fisioterapia implementado. Atividades não realizadas 

 

Ação PPA 2621 - Contratualização de Serviços de Saúde Complementares à rede do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 
 

Diretriz: 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 serviços. 
 

Objetivo: Contratar serviços de saúde de Entidades Filantrópicas e Empresas Privadas para 

realizar atendimento de forma complementar à rede assistencial do SUS, assim como, acompanhar 

a gestão administrativa das Organizações Sociais em Saúde - OSS, com finalidade de garantir a 

todo cidadão  o direito de acesso aos serviços disponibilizados pelo SUS no estado. 

META 1: Contratualizar com Hospital Filantrópico de forma complementar a rede assistencial, 

na média e alta complexidade. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Compor e subsidiar tecnicamente a Comissão de Acompanhamento do Convênio com o 

Hospital São Camilo e São Luiz, com estudos de viabilidade de ampliação de serviços e 

contratação de novos serviços. 

12 12 

2. Compor e subsidiar tecnicamente a Comissão de Acompanhamento do Convênio com o 

Hospital são Camilo e São Luiz, na Elaboração anual do Documento Descritivo parte 
integrante do instrumento; 

12 12 

3. Acompanhar, por intermédio da Regulação, a execução de 5.772 Serviços de Apoio 

Diagnóstico e Terapêutico junto ao Hospital São Camilo e São Luís: Tomografia 

Computadorizada, Densitometria Óssea, Mamografia, Avaliação Clínica Eletrônica, 

Cateterismo Cardíaco Pediátrico, Cateterismo Cardíaco, Terapia Nutricional, Arteriografia 

de Membros. 

5.772 5.268 

4. Acompanhar, por intermédio da Regulação, a execução de 8.307 Internações nas 

especialidades de Clínica Médica Neonatal, Clínica Médica Pediátrica, Clínica Médica 

Obstétrica e Clínica Cirúrgica: média Complexidade, Cardíaca Adulto, Cardíaca Pediátrica, 

Trauma Ortopédico e UTI, junto ao Hospital São Camilo e São Luís. 

8.307 4.516 

Comentários/Justificativa 

1 e 2 Essa Coordenadoria compõem a Comissão de Acompanhamento do Contrato com o Hospital 

São Camilo e São Luiz, onde analisa a produção nos sistemas oficiais de informações do Ministério 

da Saúde. Propõe alterações e ajustes necessários tanto no Instrumento contratual como no 

Documente Descritivo 

3. e 4 As atividades não atingiram a projeção por conta da pandemia da covid-19, onde os serviços 

eletivos foram suspensos diminuindo consideravelmente a execução dos exames e internações. 

META 2: Contratualizar por intermédio de credenciamento, 5 serviços complementares a rede  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

2. Credenciar Procedimentos com finalidades Diagnóstico com base na tabela SUS, de 
Subgrupos de Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico. 

5 4 
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Comentários/Justificativa 

- Centro de Diagnóstico Anátomo Patológico - CEPAC CNES 2021994, com exames de 

anátomo/patológico para congelamento; 241 exames realizados no período; 

- Med Diagnóstico CNES 7772068, com realização de exames de Densitometria óssea e Ressonância 

Nuclear Magnética: 120 Exames de Densitometria Óssea e 751 Exames de Ressonância Nuclear 

Magnética. 

- Neurocor CNES 9140344, com realização de exames de Tomografia Computadorizada e 

Ressonância Nuclear Magnética: 14.099 Exames de Tomografia Computadorizadas e 566 Exames de 

Ressonância Nuclear Magnética. 

- Hospital da Vila Amazonas CNES 2021765, com o serviço de Tomografia Computadorizada: 845 

exames realizados no período. 

META 3: Monitorar e avaliar a execução dos serviços das Organizações Sociais em Saúde 

(OSS). 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Avaliar por intermédio dos relatórios dos sistemas de informações DATASUS/MS 
(SIA) metas e resultados em conformidade com o Contrato da OSS da UPA Zona Sul. 

- Atendimento Médico                                        4.500 ao mês 

- Exames de Imagem (Rx e USG)                         700 ao mês 

- Exames de Laboratório Clínico                        2.900 ao mês 

- Exames Gráficos (eletrocardio)                          200 ao mês 

12 12 

2. Avaliar por intermédio dos relatórios dos sistemas de informações DATASUS/MS 

(SAI e SIH) metas e resultados em conformidade com o Contrato da OSS da Maternidade 

de Risco Habitual - MRH, Zona Norte. 

- Observação até 24 Hs.                                         120 ao mês 

- Partos Normais                                                    466 ao mês 

- Partos Cesarianos                                                155 ao mês 

- UCINCo                                                                21 ao mês 
- UCINCa                                                                15 ao mês 

- UTIN                                                                       6 ao mes 

12 - 

Comentários/Justificativa 

1. Produção processada pela CRCA/SESA, no Sistema de Informação Ambulatorial - SIA, Unidade 

de Pronto Atendimento UPA Zona Sul, CNES 9550291: 

Sub Grupo 2020 

0202 Diagnóstico em laboratório clínico 44.004 

0204 Diagnóstico por radiologia 12.767 

0211 Métodos diagnósticos em especialidades 1.478 

0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 207.219 

0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 1.708 

Total 267.176 

2. Hospital cedido para internações de pacientes diagnosticados com Covid – 19. 
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META 4: Contratualizar de forma complementar a rede assistencial instituição sem fins 

lucrativos. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Monitorar por intermédio da Regulação e dos relatórios dos sistemas de informação 

(SIA) a execução dos procedimentos com finalidades diagnóstica, com base na tabela SUS, 

contidos no contrato firmado com a entidade sem fins lucrativos Fundação Pio XII, para o 

combate ao câncer de Mama e ao câncer de Colo do Útero.  

12 12 

Comentários/Justificativa 

1. Hospital do Amor Macapá CNES 9866310, serviços abaixo relacionados: 

Procedimentos realizados 2020 

0201010542 Biopsia percutânea orientada por tomografia computadorizada / ultrassonografia / ressonância 344 

0201010666 Biopsia do colo uterino 45 

0204030030 Mamografia 176 

0204030188 Mamografia bilateral para rastreamento 4.982 

0205020097 Ultrassonografia mamaria bilateral 882 

0211040029 Colposcopia 748 

0301010072 Consulta medica em atenção especializada 890 

0409060089 Excisão tipo i do colo uterino 78 

0409060305 Excisão tipo 2 do colo uterino 9 

Total 8.154 

Informações Complementares: 

- Destacamos também o contrato com a Fraternidade dos Frades Capuchinhos do Amapá CNES 

6817866, para realização de exames/procedimentos oftalmológicos: 100.858 exames/procedimentos 

realizados: 

Procedimentos Realizados 2020 

0205020020 Paquimetria ultrassónica 2 

0205020089 Ultrassonografia de globo ocular / orbita (monocular) 151 

0211060011 Biometria ultrassónica (monocular) 5.015 

0211060020 Biomicroscopia de fundo de olho 7.844 

0211060127 Mapeamento de retina 6.665 

0211060143 microscopia especular de córnea 4.633 

0211060151 Potencial de acuidade visual 6.447 

0211060259 Tonometria 7.840 

0211060267 Topografia computadorizada de córnea 4.796 

0301010048 Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) 11.299 

0301010072 Consulta medica em atenção especializada 10.440 

0301100012 Administração de medicamentos na atenção especializada. 27.594 

0405050020 Capsulotomia a yag laser 506 

0405050364 Tratamento cirúrgico de pterígio 1.268 

0405050372 Facoemulsificacao c/ implante de lente intraocular dobrável 6.358 

Total 100.858 

META 5: Contratualizar com Hospital Universitário. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem ações/atividades projetadas  para 2020. -  
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Comentários/Justificativa 

Face a pandemia a estrutura do Hospital Universitário foi utilizada de apoio ao atendimento de 

internação de pacientes com Covid-19. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2621 - Contratualização de Serviços de Saúde Complementares à rede do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Contrato e documento descritivo efetivado. 69,5% das Atividades realizadas 

2. Número de serviços credenciados contratualizados. 80% das Atividades realizadas 

3. Serviços das OSS monitorados e avaliados. 50% das Atividade realizadas 

4. Número de contratos realizados 100% das Atividades realizadas 

5. Contratatualização efetivado. Sem previsão para 2020 
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Ação PPA 2622 - Atenção Integral à Saúde Materno-Infantil – RAMI 
 

Diretriz: 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, 

ofertando atendimentos multiprofissionais, serviços de apoio e diagnóstico, procedimentos 

especializados, medicamentos, correlatos e insumos. 
 

Objetivo: Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil – RAMI, para garantir acesso, 

acolhimento e resolutividade em tempo oportuno, qualificando a assistência prestada às mulheres 

e às crianças em toda a rede assistencial do SUS no estado. 

META 1: Fortalecer o Grupo Condutor da Rede Materno Infantil para a realização de 

monitoramento, avaliação, acompanhamento e apoio técnico. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Sensibilizar os Gestores a Fortalecer o Grupo Condutor da RMI no enfrentamento a 

redução da mortalidade materno infantil. 
12 - 

2. Compor novo Grupo Condutor Estadual para Monitoramento, acompanhamento e apoio 

técnico a Rede Materno Infantil. 
3 - 

3. Analisar as Portarias e Legislações para orientar, acompanhar e apoiar a RMI.  12 - 

4. Realizar reuniões mensais para discutição de possíveis demandas relacionadas com a 

RMI. 
12 - 

5. Apoiar e Acompanhar o desenvolvimento dos projetos e obras que compõem a Rede 
Materno infantil, porta de entrada dos Serviços Gineco-obstétricos no âmbito do Estado. 

12 - 

6. Acompanhar a Obra da Casa de Parto Normal do Município de Santana. 12 - 

7. Acompanhar a Obra da Maternidade de Risco Habitual no Município de Macapá – Bem 

Nascer 
12 - 

8. Acompanhar a Obra do Bloco 4 do  Hospital Estadual de Santana. 12 - 

9. Acompanhar a Reforma da UCINco do HMML. 12 - 

10. Acompanhar a Reforma da UTIN do HMML. 12 - 

11. Acompanhar a Reforma da CPN intra-hospitalar do HMML 12 - 

12. Apoiar o processo de implantação sala de estabilização e sala de observação obstétrica 

- SESOO em porta de entrada dos Serviços Gineco-obstétricos na HMML por meio de 

relatórios e visitas técnicas 

12 - 

13. Apoiar e monitorar o processo de implantação dos serviços da Maternidade Bem Nascer 

(CPN) 
12 - 

14. Acompanhar e apoiar junto a Rede da Pessoa com Deficiência (RAPD), o processo da 

Triagem Neonatal no âmbito do Estado. 
12 - 

15. Pactuar com Escola de Saúde Pública as capacitações e treinamentos necessários para 

qualificar o funcionamento da rede de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde 
12 - 

16. Monitorar e apoiar as ações e serviços do Banco de Leite Humano, através de visitas 

técnicas e relatórios situacionais. 
12 - 

Comentários/Justificativa 

1 a 16 No período devido a vários fatores, principalmente a pandemia, não houve reativação do grupo 

condutor. O grupo condutor será retomado em 2021 com nova composição. 

META 2: Reduzir em 2,5 % ao ano o coeficiente de mortalidade materna. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Apoiar e acompanhar a Qualificação do Pré-natal de Alto Risco de forma a atender com 

qualidade a gestante, bebê e família. 
12 - 
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2. Acompanhar e apoiar junto aos gestores municipais de saúde e aos GCMRMI a 

qualificação do pré-natal de risco habitual  
12 - 

3. Monitorar a oferta de testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B, no pré-natal e puerpério. 12 - 

4. Acompanhar e apoiar junto aos gestores municipais de saúde e aos GCMRMI a 

implementação do Projeto Sífilis Não nos municípios 
12 - 

5. Compor e Acompanhar via SAIPS o processo de habilitação 16 (dezesseis) leitos de 

Gestação de Alto Risco.  
12 - 

6. Compor e Acompanhar via SAIPS o processo de habilitação dos 02 (dois) leitos de UTI 

obstétrica no HMML para atender mulheres com necessidade de cuidados intensivos. 
12 - 

7. Apoiar e acompanhar a Elaborar projeto com estratégia para realização de Fóruns 

Perinatais 
1 - 

Comentários/Justificativa 

1 a 4. Atividades necessitariam de acompanhamento de equipes nos municípios o que no período 

foram inviabilizadas em razão da pandemia; 

5 e 6. Atividades na dependendo da adequação física do HMML, para o cumprimento das exigências 

das portarias ministeriais e de Resoluções da ANVISA; 

7. A execução da atividade também foi inviabilizada em razão da pandemia. 

META 3: Reduzir em 2% a.a o coeficiente da mortalidade infantil  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Apoiar e acompanhar os Municípios no atendimento e assistência a Puericultura de forma 

adequada. 
12 - 

2. Acompanhar o processo via Regulação a retaguarda de 3 leitos clínicos no Hospital da 

Criança e do Adolescente. 
12 - 

3. Acompanhar o processo via Regulação a retaguarda de 1 leito de UTI pediátrica no 
Hospital da Criança e do Adolescente. 

1 - 

4. Apoiar e acompanhar a Elaborar projeto com estratégia para realização de Fóruns 

Perinatais 
1 - 

Comentários/Justificativa 

1 a 3. Essa retaguarda é garantida pelo próprio HCA, mas ainda não via Regulação; 

4. A execução da atividade foi inviabilizada em razão da pandemia. 

META 4: Reduzir em 2% o coeficiente da mortalidade neonatal 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Apoiar e acompanhar a Qualificação do Pré-natal de Alto Risco de forma a atender com 

qualidade a gestante, bebê e família. 
12 - 

2. Acompanhar e apoiar junto aos gestores municipais de saúde e aos GCMRMI a 

qualificação do pré-natal de risco habitual  
12 - 

3. Monitorar a oferta de testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B, no pré-natal e puerpério. 12 - 

4. Apoiar o processo de qualificação de 16 Leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
UTIN (tipo II) no HMML.  

12 - 

5. Apoiar o processo de qualificação de 18 Leitos de Unidade de Cuidados intermediários 

Neonatal Convencional – UCINco no HMML.  
12 - 

6. Apoiar o processo de qualificação de 6 Leitos de Unidade de Cuidados intermediários 

Neonatal Canguru – UCINca no HMML.  
12 - 

7. Apoiar a implementação do processo de assistência humanizada ao parto e nascimento 

através de reuniões e visitas técnicas 
12 - 
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8. Apoiar e acompanhar a Elaborar projeto com estratégia para realização de Fóruns 

Perinatais 
1  

Comentários/Justificativa 

1 a 3. Atividades necessitariam de acompanhamento de equipes nos municípios o que no período 

foram inviabilizadas em razão da pandemia; 

4 a 6. Atividades na dependendo da adequação física do HMML, para o cumprimento das exigências 

das portarias ministeriais e de Resoluções da ANVISA; 

7. A execução da atividade também foi inviabilizada em razão da pandemia. 

META 5: Reduzir em 57,8 % no período, o número de caso de sífilis em gestantes. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Monitorar a oferta de testes e tratamento para sífilis no pré-natal e puerpério. 12  

2. Acompanhar e apoiar junto aos gestores municipais de saúde e aos GCMRMI a 

implementação do Projeto Sífilis Não nos municípios 
12  

Comentários/Justificativa 

1 e 2 Atividades necessitariam de acompanhamento de equipes nos municípios o que no período 

foram inviabilizadas em razão da pandemia. 

META 6: Reduzir em 67,4% no período, o número de caso de sífilis congênita em crianças 

menores de 1 ano 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Monitorar a oferta de testes e tratamento  para sífilis e acompanhamento correto na 

puericultura. 
12 - 

2. Acompanhar e apoiar junto aos gestores municipais de saúde e aos GCMRMI a 

implementação do Projeto Sífilis Não nos municípios.  
12 - 

Comentários/Justificativa 

1 e 2 Atividades necessitariam de acompanhamento de equipes nos municípios o que no período 

foram inviabilizadas em razão da pandemia.  

Mesmo com o empecilho houve uma redução de 11.2% em relação a 2019.  

META 7: Habilitar o HMML em Referência na Assistência em Gestação de Alto Risco - GAR. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Compor e acompanhar por intermédio do SAIPS o processo de Habilitação do HMML, 

Hospital habilitado em GAR junto ao Ministério da Saúde Origem: PRT MS/GM 

1020/2013, Art. 2º, II) 1.931 - Número de consultas de pré-natal de alto risco em 2017. 

12 - 

Comentários/Justificativa 

1. Para o processo ser acatado no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde SAIPS, 

a unidade necessita atender as exigência das portarias ministeriais e dar Resoluções (RDC) da 

ANVISA, o que não foi atendida no período. 



 
 

212 
 

META 8: Manter Serviço de Apoio e Diagnóstico – SADT, para suprir a RAMI, ofertando 

431.200 exames de laboratório e de imagem para gestantes de risco habitual e de alto risco. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Executar exames de ultrassonografia 6.087 100% 

2. Realizar exames de laboratório em gestantes de risco habitual e de alto risco 425.113 100% 

Comentários/Justificativa 

1 e 2 Toda a demanda de exames de ultrassom, assim como laboratoriais foram ofertado e atendidos 

em todas as unidades sob gestão do estado que atendem gestantes de baixo e alto riscco 

META 9: Prestar assistência a 14.092 partos e nascimentos de forma adequada nas unidades 

assistências que compõe a rede. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Apoiar e acompanhar a prestação da assistência ao parto e nascimento de forma adequada 

nas Maternidades do Estado. 
14.092 12.715 

Comentários/Justificativa 

1. No período foram realizados 12.715 partos, todos com assistência adequada nas unidades 

assistenciais sob gestão do estado (Hospitais e Unidades Mistas de Saúde), sendo: 8.245 partos 

normais e 4.470 partos cesarianos (376 laqueaduras). 

META 10: Incentivar o aumento em 22% no período a proporção de  partos normais. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Apoiar o parto humanizado nas Maternidades do Estado HMML, HELAJA, HES, HEO, 
HMRH, Hospital São Camilo e Unidades Mistas. 

12 - 

2. Apoiar a Implantação de projetos como o de Boas Práticas do Parto Seguro. 12 - 

3. Apoiar a Implantação do projeto de visita guiada para as gestantes e acompanhante com 

apoio e participação dos Municípios. 
12 - 

Comentários/Justificativa 

1 a 3 A execução das atividades foi inviabilizada em razão da pandemia.  No período não houve 

redução do percentual de partos cesarianos se manteve em 35,15% em relação ao total de partos. 

META 11: Manter salas cirúrgicas para realização de 6.767 procedimentos obstétricos e 

ginecológicos. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar ginecológicas e mama 800 758 

2. Realizar cirurgias obstétricas 5.967 5.665 

Comentários/Justificativa 
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1 e 2 As salas de cirurgias ginecológicas e obstetras foram mantidas, no período com realização de 

6.423 procedimentos cirúrgicos: 

Frequência segundo Forma de Organização 2020 Quant. 

04.09.06 Útero e anexos 626 

04.09.07 Vagina, vulva e períneo 100 

04.10.01 Mama 32 

04.11.01 Parto 4.477 

04.11.02 Outras cirurgias relacionadas com o estado gestacional 1.188 

Total 6.423 

META 12: Implantar Casa de Gestante Bebê e Puérpera – CGBP. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem projeção de ações/atividades para o ano de 2020 -  

Comentários/Justificativa 

META 13: Implantar os Centros de Parto Normal - CPN com  ambiências PPP 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Acompanhar o processo de Habilitação do Centro de parto normal com 5 PPP’s, 

conforme RDC e Portarias do Ministério da Saúde 
1 - 

Comentários/Justificativa 

1 Atividades inviabilizadas por razão de falta de estrutura em unidades para atenderem as portarias 

ministeriais e RDC’s da ANVISA. 

META 14: Implantar serviço de Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico, nas 5 

unidades assistenciais (HMML, HERH, HES, HELJ e HEO) 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Apoiar a Implantação do Acolhimento e Classificação de Risco - A&CR em porta de 

entrada dos serviços Gineco-obstétricos no âmbito do Estado (Maternidade Bem nascer, 

HES, HELAJA, HEO e Unidades Mistas) 

12  

Comentários/Justificativa 

1. Atividade foi comprometida face a situação de emergência da pandemia 

META 15: Manter serviço de Banco de Leite Humano para realizar xx.xxx atendimentos 

individuais, doadores recém-nascidos receptores. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar atendimentos individuais 16.500 - 

2. Captar doadoras interno e externo 3.630 - 

3. Realizar avaliações fonoaudiologias em RN’s 1.320 - 

4. Realizar avaliações nutricionais em RN’s 3.920 - 

5. Realizar atendimentos da enfermagem 2.420 - 

6. Realizar atendimentos médicos 715 - 
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7. Realizar atendimentos psicológicos 1.222 - 

8. Realizar atendimentos em grupo 7.260 - 

9. Realizar visitas domiciliares 4.180 - 

10. Atender receptores de leite humano (em acordo com a demanda solicitada pela UNI 

Neo) 
2.970 - 

11. Aumentar o volume de leite humano coletado (L) 1.650 - 

12. Aumentar o volume de leite humano pasteurizado (L) 627 - 

13. Aumentar o volume de leite humano distribuído (L) 1.155 - 

14. Realizar culturas do leite humano (microbiológico) – coliformes 5% (BGBL) 2.090 - 

15. Realizar exame crematócrito do leite humano 2.365 - 

16. Realizar exame acidez Dornic do leite humano 2.475 - 

17. Diminuir a perda por acidez do leite humano 38.720 - 

18. Diminuir a perda por sujidade do leite humano (L) 275 - 

19. Diminuir a perda por outros (sobra, quebra, alíquota, flavor) do leite humano (L) 176 - 

20. Realizar a Semana Mundial de Aleitamento Materno 1 - 

21. Realizar o Dia Mundial de Doação de Leite Humano 1 - 

22. Participar da Ação Global 1 - 

Comentários/Justificativa 

1 a 22 Atividades comprometidas em relação da redução da realização dos procedimentos eletivos 

em razão da pandemia de COVID-19. 

META 16: Manter serviço ambulatorial especializado multiprofissional e multidisciplinar, em 

obstetrícia, ginecologia e neonatologia. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Manter Consultas Médicas de Pré-natal de Alto Risco – PNAR 1.931 2.206 

2. Manter Consultas de Enfermagem no Pré-natal de Alto Risco - PNAR 697 285 

3. Manter Consultas de Serviço Social no Pré-natal de Alto Risco - PNAR  436 - 

4. Manter Consultas de Nutrição no Pré-natal de Alto Risco - PNAR 319 52 

5. Manter Consultas a Psicólogos no Pré-natal de Alto Risco - PNAR 305 - 

6. Manter Consulta Fonoaudiólogo Follow-up 378 - 

7. Manter Consulta Terapeuta Ocupacional Follow-up 261 - 

8. Manter Consulta Odontológica Follow-up 348 25 

9. Manter Consulta de Nutrição Follow-up 348 24 

10. Manter Consulta Pediatra Follow-Up 493 51 

Comentários/Justificativa 

1. As consultas de pré-natal de alto risco foram realizadas dentro da normalidade 

2 a 10. Atividades não realizadas em relação da redução da realização dos procedimentos eletivos em 

razão da pandemia de COVID-19. 

META 17: Manter o serviço de Triagem Neonatal. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Acompanhar e apoiar junto a Rede da Pessoa com Deficiência (RAPD), o processo da 

Triagem Neonatal (Teste do Pezinho, Teste da Orelhinha e Teste do Olhinho) nas 

Maternidades do Estado (HMML, HES, HEJALA, HEO) 

12 - 

2. Realizar Exame de Triagem Neonatal - Teste do Olhinho 8.500 5.430 

3. Realizar Exame de Triagem Neonatal - Teste da Orelhinha 15.628 3.132 
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4. Realizar Exame de Triagem Neonatal - Teste do Pezinho 6.336 - 

Comentários/Justificativa 

1 a 4 Atividades comprometidas em razão da pandemia 

META 18: Habilitar e qualificar leitos de Unidades de Tratamento Intensivo e leitos de 

Unidades de Tratamentos Intermediários das unidades assistenciais que compõe a RAMI. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Compor e Acompanhar o processo de Qualificação de Leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal UTIN no HESCSL, rede complementar. Portaria 930 de 10 de maio de 

2012. 

4 - 

2. Compor e Acompanhar o processo de Qualificação de Leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal UTIN (tipo II) no HMML. Portaria 930 de 10 de maio de 2012. 
16 - 

3. Compor e Acompanhar o processo de Qualificação de Leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal UTIN na MRH. Portaria 930 de 10 de maio de 2012. 
5 - 

4. Compor e Acompanhar o processo de Qualificação de Leitos de Unidade de Cuidados 
intermediários Neonatal Convencional – UCINco no HMML. Portaria 930 de 10 de maio 

de 2012. 

18 - 

5. Compor e Acompanhar o processo de Qualificação de Leitos de Unidade de Cuidados 

intermediários Neonatal Convencional – UCINco na MRH. Portaria 930 de 10 de maio de 

2012. 

4 - 

6. Compor e Acompanhar o processo de Qualificação de Qualificar Leitos de Unidade de 

Cuidados intermediários Neonatal Canguru – UCINca no HMML. Portaria 930 de 10 de 

maio de 2012. 

6 - 

7. Compor e Acompanhar o processo de Qualificação de Leitos de Unidade de Cuidados 

intermediários Neonatal Canguru – UCINca na MRH. Portaria 930 de 10 de maio de 2012. 
2 - 

8. Compor e Acompanhar o processo de Habilitação leitos de UTI obstétrica no HMML 2 - 

Comentários/Justificativa 

1 a 8 O processo de qualificação exige o cumprimento de várias etapas. No período a RAMI não teve 

como atender essas critérios junto ao Ministério da Saúde. Podemos atribuir ainda a falta de alguns 

itens estruturantes e de equipamentos/materiais necessários para as funcionalidade, além do próprio 

momento de pandemia que exigiu restrições, dificultando ainda mais o processo. Esperamos retoma-

los em 2021. 

META 19: Implantar o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) nos Hospitais.  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Seguir os critérios estabelecidos na Portaria GM n° 529 de 01.04.13 e a da RDC n° 

36/2013. 
1 

_ 

 

Comentários/Justificativa 

1. Face o momento de pandemia com as restrições necessárias impostas dificultou o desenvolvimento 

dessa importante atividade  

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2622 - Atenção Integral à Saúde Materno-Infantil – RAMI 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Redução da mortalidade Materno Infantil Atividades não realizadas 
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2. Redução do Coeficiente de mortalidade materna. Atividades não realizadas 

3. Redução do Coeficiente de mortalidade infantil. Atividades não realizadas 

4. Redução Coeficiente da mortalidade neonatal. Atividades não realizadas 

5. Redução do Número de caso de sífilis em gestantes Atividades não realizadas 

6. Redução do Número de caso de sífilis congênita em crianças menores de 1 

ano 
Atividades não realizadas 

7. Hospital habilitado em GAR junto ao Ministério da Saúde Atividades não realizadas 

8. Número de Exames realizados. 100% das Atividades realizadas 

9. Número total de partos realizados na RAMI. 90,2% das Atividades realizadas 

10. Proporção aumento de partos normais. Atividades não realizadas 

11. Número de procedimentos cirúrgicos nas especialidades de obstetrícia e 

ginecologia realizadas. 
94,9% das Atividades realizadas 

12. Número de CGBP implantadas Sem previsão para 2020 

13. Número de CPN implantadas Atividades não realizadas 

14. Número de unidades assistenciais com o acolhimento e classificação de 

risco obstétrico implantados. 
Atividades não realizadas 

15. Número de procedimentos realizados no período. Atividades não realizadas 

16. Número de atendimentos ambulatoriais realizados por médicos e 

profissionais de nível superior não médicos. 
47,9% das Atividades realizadas 

17. Número de exames de triagem neonatal realizado proporcional ao número 

de nascidos vivos. 
28,1% das Atividades realizadas 

18. Número de leitos de UTI Neonatal, Pediátrico e Adulto em obstetrícia e 

leitos intermediários neonatais habilitados. 
Atividades não realizadas 

19. Núcleo de Segurança do Paciente implantado. Atividades não realizadas 
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Ação PPA 2624 - Assistência Farmacêutica – CAF 
 

Diretriz: Ampliar e qualificar a Assistência Farmacêutica com ações que disciplinem a prescrição, 

a dispensação e o consumo de medicamentos e correlatos, garantindo o acesso, o uso racional e a 

integralidade da atenção. 
 

Objetivo: Abastecer toda a rede assistencial sob gestão da SESA com medicamentos, insumos e 

correlatos, para realizar o atendimento de saúde aos usuários de SUS.  

META 1: Proporcionar o acesso aos medicamentos padronizados pelo SUS pela população. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Adquirir, armazenar e distribuir medicamentos Gerais, Material Médico Hospitalar e  

medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica (CEAF) aos 

estabelecimentos assistenciais mantidos pelo estado. 
12 12 

2. Adquirir, armazenar e distribuir medicamentos e Material Médico Hospitalar que por 

Ordem judicial seja imputada ao Estado providenciar.  
12 12 

Comentários/Justificativa 

META 2: Qualificar e padronizar os processos de trabalho dos serviços de Assistência 

Farmacêutica. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Atualizar e publicar a REMAP a cada dois anos, ou seja, 2020 e 2022. 1  

2. Implementar Farmácias Cidadãs (FARMEX) 1  

3. Apoiar e monitorar tecnicamente às Farmácias na estruturação, organização e 

monitoramento especialmente implementando um Sistema de Gerenciamento 

Informatizado. (SIGES) 

12  

4. Realizar visitas técnicas. 9  

5. Implantar as Farmácias Satélites nas principais unidades hospitalares (hospitais de 

referência) 
8  

6. Aquisição de acordo com a Demanda Programada. 1  

7. Implantar o Sistema de Códigos de Barras para controle do Estoque na CAF (PROAD) 1  

Comentários/Justificativa 

META 3: Implantar o uso racional de medicamentos e correlatos 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Elencar lista de medicamentos essências de acordo com as Redes de Atenção à Saúde a 

exemplo: 

1.1 Rede Materno-Infantil; 

1.2 Rede Urgência e Emergência; 

1.3 Rede de Atenção Psicossocial; 

               1.4  Rede de Cuidados a Pessoa com deficiência; 

1  

2. Elencar lista de medicamento essenciais da Unidade de alta complexidade em oncologia 

(UNACON). 
1  

3. Apoiar e monitorar tecnicamente os 16 municípios na estruturação e organização das 
Centrais de Abastecimento Farmacêutico, especialmente implantando o Sistema Nacional 

de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), e implementando o SIGES. 

16  
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Comentários/Justificativa 

META 4: Promover o abastecimentos de medicamentos e correlatos das 28 unidades 

assistenciais do estado sob gestão e a gerência da SESA. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Manter o abastecimento de medicamentos e insumos em todas em todas as unidades 

mantidas pelo estado (8 hospitais, 8 Unidades Mistas, 9 Centros de Referência, 2 UPA’s e 

SAMU) 

28 28 

2. Capacitar as equipes nos municípios de Santana e Macapá (CRDT), para implantação do 

serviço descentralizado 
2 0 

3. Descentralizar a Farmácia do Componente Especializado, para os Municípios de Santana 

e Macapá (CRDT) 
2 0 

Comentários/Justificativa 

META 5: Monitorar por intermédio do FES, os repasses, aos 16 municípios, dos recursos 

financeiros referentes à contrapartida estadual assistência farmacêutica pactuados na CIB. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Acompanhar junto ao Fundo Estadual de Saúde – FES, os repasses destinados aos 

municípios para fortalecer aquisição dos medicamentos e insumos do componente básico 

da Assistência  Farmacêutica. 

192 64 

Comentários/Justificativa 

1. Foram repassados aos 16 municípios 4 parcelas do período, ou seja janeiro a abril de 2020 (16X4) 

 

Relatório da COASF de Programação Anual de Saúde-2020 

 

Ao longo do primeiro quadrimestre do ano de 2020 a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica – 

COASF do Estado do Amapá realizou atividades inerentes ao seu objetivo: programando e realizando 

a aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos e material médico hospitalar, 

abastecendo toda a Rede assistencial da SESA garantindo o acesso à tratamento aos usuários do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

Este ano revelou-se atípico devido ao surgimento de uma nova e grave doença, até então 

desconhecida, a qual tem demandado grandes esforços do Sistema de Saúde e modificado o 

comportamento de toda sociedade. Por esta razão algumas de nossas metas tiveram que ser adiadas 

ou modificadas, a fim de atender as importantes e necessárias recomendações das autoridades 

sanitárias. 

A COASF é parte integrante da Rede SESA, e, sendo assim faz parte da Comissão permanente de 

Farmácia e Terapêutica – CATEFAT, responsável pela atualização da Relação de Medicamentos 

Essenciais. Nesse sentido, a referida atualização prevista para o primeiro semestre de 2020, não foi 

realizada neste primeiro trimestre, bem como foram canceladas as reuniões presenciais previstas para 

o período, em virtude dos protocolos de segurança implementados. Pela mesma razão não foram 

realizadas visitas técnicas às Farmácias. 
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Para enfrentamento da situação de emergência sanitária vivenciada, foram necessárias adequações 

tais como: redução do horário de funcionamento da COASF, CAF e FARMEX, implantação de 

regime de teletrabalho, rodízio de servidores em trabalho presencial, além do afastamento de 

servidores que fazem parte dos grupos de risco. Tal redução de pessoal impossibilitou a instalação de 

novas farmácias e também a capacitação de novas equipes. De igual modo não foi possível não foi 

possível descentralizar a farmácia do componente especializado. 

 

A situação gerou o adiamento dos planos de Padronização de elencos essenciais para as Redes 

materno-Infantil; Urgência e Emergência; Atenção Psicossocial; Cuidados a Pessoa com deficiência 

e para Unidade de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON. 

 

Foi mantido o abastecimento de medicamentos e insumos em todas as Unidades sob a 

responsabilidade da SESA. Em suma, todos os recursos humanos e materiais disponíveis foram 

voltados para aquisição e distribuição de EPIs, saneantes e medicamentos utilizados para tratamento 

dos sintomas da COVID-19, visto que a infecção causada pelo vírus SARS Cov-2 tornou-se nossa 

maior prioridade nesse quadrimestre. 

 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação PPA 2624 - Assistência Farmacêutica – CAF 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

Número de medicamentos disponibilizados no período/ Número total de 

medicamentos padronizados x 100 
100% das Atividades realizadas 

Número de ações executadas/Número de ações planejadas x100 Atividades não realizadas 

Número de ações que disciplinem a prescrição, a dispensação e o uso de 

medicamentos executadas/Número de ações que disciplinem a prescrição, a 

dispensação e o uso de medicamentos planejadas x 100 

Atividades não realizadas 

Número de unidades assistenciais abastecidas com medicamentos e correlatos 87,5% das Atividades realizadas 

Número de municípios com recursos repassados pelo estado 33,33% das Atividades realizadas 
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Ação PPA 2626 - Regulação, Controle e Avaliação da Assistência 
 

Diretriz: Ampliar e qualificar as ações de Regulação da Atenção à Saúde, Controle e Avaliação 

visando dar respostas 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.  

META 1: Implantar o Complexo Regulador no Estado 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Elaborar o Plano Estadual de Regulação do Amapá, definindo um Complexo Regulador 

com a seguinte composição: Central de Regulação de Urgência, Central de Regulação de 
Internações e Central de Regulação Ambulatorial (consultas, exames especializados e os 

Serviços Auxiliares de Diagnostico e Terapia – SADT). 

1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Plano Estadual de Regulação não implantado em 2020 

META 2: Regular no período 103.083 Consultas Especializadas para todo o estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Regular Consultas médicas especializadas por Estrutura do SISREG. 103.083 32.537 

Comentários/Justificativa 

1. Não atingida por conta da pandemia da covid-19, onde os serviços eletivos foram suspensos 

diminuindo consideravelmente a execução das consultas. 

META 3: Regular no período 27.547 exames especializados complementar a rede 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Mamografia, Ultrassonografia, Exame de Preventivo ao Câncer de Colo de Útero, Raio-

X, Densitometria Óssea, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, 

Arteriografia, Cateterismo Cardíaco em Pediatria, Cateterismo Cardíaco Adulto, 

Acompanhamento de paciente c/ fibrose cística. 

27.547 24.593 

Comentários/Justificativa 

1. Foi efetivado considerando a demanda apresentada a Regulação. 

META 4: Regular no período 1.087 leitos disponíveis ao SUS (internação e complementar) 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Monitorar via SISREG leitos do Hospital da Mulher Mãe Luzia 175 149 

2. Monitorar via SISREG leitos do Hospital da Criança e Adolescente 158 150 

3. Monitorar via SISREG leitos do Hospital de Clinicas Dr. Alberto Lima 170 129 
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4. Monitorar via SISREG leitos do Hospital de Emergência. 104 99 

5. Monitorar via SISREG leitos do Hospital Estadual de Santana 105 100 

6. Monitorar via SISREG leitos do Hospital Estadual de Laranjal 59 0 

7. Monitorar via SISREG leitos do Hospital Estadual de Oiapoque 41 0 

8. Monitorar via SISREG leitos do Hospital são Camilo e São Luís 82 82 

9. Monitorar via SISREG leitos de 8 Unidades Mistas de Saúde e Porto Grande. 193 0 

Comentários/Justificativa 

As atividades não foram atingidas pois em alguns hospitais ainda não existência do NIR (HELAJA e 

HEO), com a pandemia houve-se a necessidade de priorizar a regulação dos centros covid 

inviabilizando regular todos os leitos das unidades por falta de estrutura.  

Mesmo com toda dificuldade foi possível regular: 85% dos leitos Hospital da Mulher; 95% dos leitos 

do Hospital da Criança e do Adolescente; 76% dos leitos do Hospital de Clínicas; 95% dos leitos do 

Hospital de Emergência; 95% dos leitos do Hospital Estadual de Santana e 100% dos leitos do 

prestador Hospital São Camilo e São Luiz. 

META 5: Reduzir para 2.950 a demanda do Programa de Tratamento Fora de Domicílio – PTFD 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar reuniões técnicas para ampliar pactuações com outros centros especializados. 3 0 

2. Revisar a pactuação com o Estado do Pará e Município de Belém. 2 0 

3. Encaminhar pacientes para atendimentos Fora de Domicílio nas especialidades : 

Angiologia, Bucomaxilofacial, Cardiologia, Cirurgia Bariátrica, Cirurgia Cabeça e 

Pescoço, Cirurgia Reparadora (Plástica), Cirurgia Torácica, Dermatologia, Endocrinologia, 

Gastroenterologia, Genética, Ginecologia, Hematologia, Hepatologia, Infectologia, 
Imunologia, Neurologia, Neurocirurgia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Oncologia, 

Oftalmologia, Ortopedia, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Reumatologia, Urologia. 

2.950 1.051 

Comentários/Justificativa 

1 e 2 As pactuações não ocorreram devido a pandemia; 

3. Pacientes PTFD: 

Quadro Demonstrativo de Despesas Com Pacientes em Tratamento Fora de Domicílio/PTFD 

Q
u

a
d

ri
. 

Mês 

n° de 

pacientes 

em TFD 

nº de 

acompanha

ntes 

nº total de 

passagens 

emitidas 

Custos 

passagem de 

ida, volta e 

remarcação 

auxílio 

financeiro 

casa de 

apoio/Belém  
total 

1
°Q

u
a
d

ri
. Janeiro 177 172 585 779.814,10 0,00 0,00 779.814,10 

Fevereiro 166 142 626 846.562,09 0,00 139.572,00 986.134,09 

Março  249 217 831 977.491,43 0,00 139.572,00 1.117.063,43 

Abril 24 23 104 117.548,25 103.155,00 0,00 220.703,25 

Total 616 554 2.146 2.721.415,87 103.155,00 279.144,00 3.103.714,87 

2
°Q

a
u

d
ri

. Maio 11 6 58 73.057,33 0,00 0,00 73.057,33 

Junho 29 26 74 72.181,21 0,00 0,00 72.181,21 

Julho 64 59 209 314.619,72 0,00 139.572,00 454.191,72 

Agosto 96 87 327 472.351,40 0,00 0,00 472.351,40 

Total 200 178 668 932.209,66 0,00 139.572,00 1.071.781,66 

3
°Q

u

a
d

ri
 Setembro 78 68 283 496.643,89 75.044,00 0,00 571.687,89 

Outubro 74 70 337 528.045,64 396,00 460.443,60 988.885,24 

Novembro 40 40 248 372.045,08 0,00 0,00 372.045,08 
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Dezembro 43 40 269 466.242,67 15.048,00 167.486,40 648.777,07 

Total 235 218 1.137 1.862.977,28 90.488,00 627.930,00 2.581.395,28 

Total Geral 1.051 950 3.951 5.516.602,81 193.643,00 1.046.646,00 6.756.891,81 

META 6: Credenciar junto ao Ministério da Saúde os Serviço de Doação de Órgãos e Tecidos. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Aderir para o Estado do Amapá a Política do Ministério da Saúde para os Serviços de 

Doadores de Órgãos e de tecido – portaria 2.600 de 21/10/2009 revogada e consolidada na 

portaria 04 de 03/10/2017. 

1 0 

2. Credenciar o serviço de captação e transplantes de rim. 1 0 

3. Credenciar o serviço de captação e transplantes de córnea. 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. A atividade não foi atingida. Porque o credenciamento desse serviço está dependendo da 

capacitação da equipe médica, para atuar nas UTI’s, dos hospitais da Rede Pública e conveniada do 

SUS, na Manutenção do Potencial Doador de órgãos para transplantes, que em razão da ocorrência 

da Pandemia da Covid – 19, não foi realizada no exercício de 2020. 

A referida capacitação foi reprogramadas para o exercício de 2021, conforme o estabelecido na 

Programação Anual de Saúde – PAS de 2021. 

2. A atividade não foi executada, uma vez que o credenciamento desse serviço depende da conclusão 

da capacitação dos médicos da equipe de transplante renal. Essa capacitação será contemplada na 

execução do Projeto de Capacitação em Doação e Transplantes, em trâmite na SESA, sob o E- DOC 

nº 304.170167/2014, cujo objeto é firmar um contrato ou convênio, com hospital de ensino ou de 

excelência, nessas modalidades de transplantes. Por outro lado, também poderá ocorrer por meio do 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS -  PROADI-SUS. Esclarecemos que, 

a despeito da previsão do recurso na PAS – 2020, o mesmo não foi utilizado.  

3. Atividade não foi executada, uma vez que o credenciamento desse serviço depende da conclusão 

da capacitação dos médicos da equipe de transplante de córnea. Essa capacitação será contemplada 

na execução do Projeto de Capacitação em Doação e Transplantes, em trâmite na SESA, sob o E- 

DOC nº 304.170167/2014, cujo objeto é firmar um contrato ou convênio, com hospital de ensino ou 

de excelência, nessas modalidades de transplantes. Por outro lado, também poderá ocorrer por meio 

do PROADI-SUS. Esclarecemos que, a despeito da previsão do recurso na PAS – 2020, o mesmo não 

foi utilizado.   

META 7: Monitorar por intermédio do site do DATASUS/MS,  as 756 atualizações, de todo o estado, 

das informações dos 4 sistemas oficiais do Ministério da Saúde (CNES, SIA, SIH e CIH). 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Monitoramento dos 16 municípios na atualização das bases de dados do CNES. 192 192 

2. Monitoramento das bases do CNES de: 

- 9 Hospitais de referências (HCAL, HMML, HCA, HE, HES, HELJ, HEOPQ, HMPG e 

HSCSL);   

- 8 Unidades Mistas (UMSCAL, UMSAP, UMSTAR, UMSFG, UMSN, UMSPBA, 

UMSMZG e UMSVJ); 

312 312 
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- 6 Centros de Referência  (CEREST, CEO, CREAP, CAPS, CERPIS e CRDT); e  

- 3 UPAs (Zona Sul, Zona Norte e Laranjal do Jari). 

3. Monitorar as atualizações do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA, na Base 

Nacional. 204 ao ano (SIA =16municipal e 1 estadual). 
204 156 

4. Monitorar as atualizações do Sistema de Informação Hospitalar – SIH, na Base Nacional. 

duas ao mês (SIH = 1 municipal e 1 estadual). 
24 24 

5. Monitorar as atualizações do Sistema de Comunicação de Internação Hospitalar – CIH, 

na Base Nacional. 2 ao mês (CIH = 1 municipal e 1 estadual). 
24 24 

Comentários/Justificativa 

1. Atualização vem ocorrendo na integra, pois os municípios dependem dessas atualizações para 

manter os repasses das Estratégias mantidas pelo Ministério da Saúde; 

2. Essas bases necessariamente precisam se manter atualizadas, pois os processamentos de 

informações nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde dependem dessa atualização e por tratar-se 

de unidades assistenciais sob gestão estadual a Coordenadoria de Regulação, Controle e Avaliação 

exerce esse controle de forma mensal.  

3. Situação de remessa das bases SIA do Estado do Amapá, demonstra que das 204 bases que 

deveriam 156 estão processadas e compõem a base nacional do DATASUS e 48 bases estão fora da 

base nacional.  

UF IBGE Nome Gestão Deve (%) de Envio 

AP 160000 Amapá - Gestor Estadual EP 0 100% 

AP 160010 Amapá PG 0 100% 

AP 160020 Calçoene PG 12 0% 

AP 160021 Cutias PG 12 0% 

AP 160023 Ferreira Gomes PG 9 25% 

AP 160025 Itaubal PG 0 100% 

AP 160027 Laranjal do Jari PG 0 100% 

AP 160030 Macapá PG 0 100% 

AP 160040 Mazagão PG 0 100% 

AP 160050 Oiapoque PG 11 8% 

AP 160015 Pedra Branca do Amapari PG 0 100% 

AP 160053 Porto Grande PG 0 100% 

AP 160055 Pracuuba PG 0 100% 

AP 160060 Santana PG 0 100% 

AP 160005 Serra do Navio PG 0 100% 

AP 160070 Tartarugalzinho PG 4 67% 

AP 160080 Vitoria do Jari PG 0 100% 
Fonte: http://sia.datasus.gov.br/remessa/HistoricoRenessa.php 

EP - Gestão Estadual Plena do Sistema.  

PG - Gestão Municipal com Adesão ao Pacto de Gestão 

4. Histórico de Entrega de Remessas do SIHD. As remessas marcadas com OK informam que a 

remessa foi enviada e aprovada. Portanto o Estado do Amapá apresentou todas as bases nos prazos 

estabelecidos 

Fonte: http://www2.datasus.gov.br/SIHD/BDNAIH/PHP/HistGestor.php 

F  GESTOR dez/20 nov/20 out/20 set/20 ago/20 jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20

AP  160000  Gestão Estadual do Amapá OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

AP  160053  PORTO GRANDE OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

TOTAIS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

http://www2.datasus.gov.br/SIHD/BDNAIH/PHP/HistGestor.php


 
 

224 
 

No Estado do Amapá temos duas remessas da base do SIH, a da Gestão Estadual que abrange todos 

os Hospitais e Unidades Mistas e o Município de Porto Grande que detém a gestão da unidade 

hospitalar no município.  

5. A Comunicação de Internação Hospitalar das informações que não geraram AIH estão 

contemplados nesse sistema que é mantido atualizado pela CRCA/SESA 

META 8: Efetivar 24 avaliação no período dos serviços de Alta Complexidade Habilitados e 

dos serviços contratualizados da rede SUS. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Acompanhar os serviços de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular Adulto, 

para atendimento de procedimentos cirúrgicos. 
3 3 

2. Acompanhar os serviços da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 

Nefrologia. 
3 3 

3. Acompanhar os serviços da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(UNACON). 
3 3 

4. Avaliar a prestação de serviço do Hospital São Camilo 3 3 

5. Avaliar a o serviço prestado pelas OSS 6 6 

6. Avaliar os serviços terceirizados de prestação de serviço no fornecimento de exames 
complementares à rede. 

6 6 

Comentários/Justificativa 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação PPA 2626 - Regulação, Controle e Avaliação da Assistência, Subações 000543, 000603 a 000605 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Complexo Regulador Implantado Atividades não realizadas 

2. Número de consultas especializadas reguladas. 31,6% das Atividades realizadas 

3. Número de exames contratados regulados 89,3% das Atividades realizadas 

4. Número de leitos (internação e complementares) regulados 65,2% das Atividades realizadas 

5. Número de usuários encaminhados para tratamento em outro centro. 35,6% das Atividades realizadas 

6. Número de Serviços credenciados. Atividades não realizadas 

7. Número de remessas processadas no Banco de Dados pelo DATASUS. 100% das Atividades realizadas 

8. Número de avaliações realizadas. 100% das Atividades realizadas 
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Ação PPA 2633 - Rede de Urgência e Emergência (RUE) 
 

Diretriz: Integrar a atenção às Urgências/ Emergências, organizando e operacionalizando ações 

que ampliem a cobertura do serviço, promovendo o atendimento oportuno e adequado, com toda 

estrutura de apoio e multiprofissional, estrutura de medicamentos, correlatos e insumos necessários 

às demandas dos usuários. 
 

Objetivo: Atender ao usuário do SUS em tempo hábil, garantindo o acesso com acolhimento e 

assistência adequada e oportuna. 
 

META 1: Qualificar portas de entrada para atender a população em urgência e emergência. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem projeção de ações/atividades para o ano de 2020 -  

Comentários/Justificativa 

META 2: Implantar em estabelecimentos assistências de saúde o acolhimento e classificação de 

risco.  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem projeção de ações/atividades para o ano de 2020 -  

Comentários/Justificativa 

META 3: Habilitar 3 Unidade de Pronto Atendimento-24h UPA/pré hospitalar fixo. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem projeção de ações/atividades para o ano de 2020 -  

Comentários/Justificativa 

META 4: Qualificar  estabelecimentos assistências de saúde o acolhimento e classificação de 

risco. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem projeção de ações/atividades para o ano de 2020 -  

Comentários/Justificativa 

META 5: Qualificar 01 (uma) base do SAMU de Suporte Avançado para a Central de 

Regulação. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem projeção de ações/atividades para o ano de 2020 -  

Comentários/Justificativa 
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META 6: Habilitar 7 (sete) bases do SAMU com ambulâncias de suporte básico 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem projeção de ações/atividades para o ano de 2020 -  

Comentários/Justificativa 

META 7: Implantar base fluvial do SAMU 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem projeção de ações/atividades para o ano de 2020 -  

Comentários/Justificativa 

META 8: Habilitar a Central de Regulação das Urgências (Portaria n° 1.010 de 21.05.12) 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Definir o espaço físico para o funcionamento da Central de Regulação das Urgências. 1 1 

2. Constituir a equipe técnica (médicos, telefonistas auxiliares de regulação médica e radio 

– operadores) 
1 1 

Comentários/Justificativa 

1. Espaço já definido. No aguardo da entrega do prédio onde funcionara o Complexo Regulador do 

estado; 

2. Equipe constituída no aguardo do espaço físico. 

META 9: Habilitar unidade de suporte avançado 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Habilitar uma ambulancha como suporte avançado. 1 0 

Comentários/Justificativa 

1 Ambulancha ainda em manutenção no aguardo de reposição de peças para o seu pleno 

funcionamento. 

META 10: Implantar 08 (oito) salas de estabilização nas Unidades Mistas de Saúde. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem ações/atividades programadas para 2020 -  

Comentários/Justificativa 

META 11: Garantir 32 leitos de retaguarda em hospitais de referência (HES, HEO, HCA e 

HCAL) com a Regulação de Urgência. 
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Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Garantir via Regulação a retaguarda de leitos hospitalares  no Hospital Estadual de 

Oiapoque 
2 2 

2. Garantir via Regulação a retaguarda de leitos no Hospital de Santana. 5 5 

3. Garantir via Regulação a retaguarda de leitos hospitalares no Hospital da Criança e do 

Adolescente. 
10 10 

4. Garantir via Regulação a retaguarda de leitos hospitalares no HCAL 15 15 

Comentários/Justificativa 

1 a 4. A rede tem a garantia dos leitos de retaguarda em todas as unidades de saúde referencias como 

porta de entrada da Urgência e Emergência. 

META 12: Habilitar 5 leitos de UTI Adulto 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Habilitar novos leitos de UTI no HE 5 0 

Comentários/Justificativa 

1. Face a reestruturação que o Hospital de Emergência vem passando, não tivemos como adequar a 

Unidade de Tratamento Intensivo às Portarias Ministeriais e as  Resoluções correspondentes 

META 13:  Implantar 01 Sala Vermelha, 01 Sala Amarela e 01 sala de Cuidados Intermediários 

no Hospital de Emergência Oswaldo Cruz. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem ações/atividades programadas para 2020 -  

Comentários/Justificativa 

META 14: Ampliação e readequação de 10 leitos na Clínica Médica e 5 leitos na Clínica 

Cirúrgica do Hospital de Emergência Oswaldo Cruz. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Redimensionar os espaços físicos no Hospital de Emergência , visando buscar como 

resultado a ampliação de 10 leitos clínicos e 5 cirúrgicos 
15 0 

Comentários/Justificativa 

1. O Hospital de Emergência vem passando por readequação estrutural, no período não tivemos como 

efetuar ampliação nem readequação. 

META 15: Manutenção de Imaginologia, Apoio e Diagnóstico do HEO. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Manter o serviço de radiologia no Hospital Estadual de Oiapoque, com equipamento 

funcionando, profissional especializado e material e insumos relativos. 
12 12 
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Comentários/Justificativa 

1. Serviço de radiologia mantido no período. Abaixo produção: 

Procedimento Exames Radiológicos Hospital Estadual de Oiapoque 2020 

0204010080 Radiografia de Crânio (Pa + Lateral) 439 

0204010144 Radiografia de Seios da Face (Fn + Mn + Lateral + Hirtz) 282 

0204020042 Radiografia de Coluna Cervical (Ap + Lateral + To / Flexão) 357 

0204020069 Radiografia de Coluna Lombo-Sacra 357 

0204020093 Radiografia de Coluna Torácica (Ap + Lateral) 201 

0204030153 Radiografia de Tórax (Pa E Perfil) 7.928 

0204040019 Radiografia de Antebraço 334 

0204040051 Radiografia de Braço 186 

0204040060 Radiografia de Clavícula 171 

0204040078 Radiografia de Cotovelo 233 

0204040094 Radiografia de Mao 359 

0204040116 Radiografia de Escapula/Ombro (Três Posições) 143 

0204040124 Radiografia de Punho (Ap + Lateral + Obliqua) 322 

0204050120 Radiografia de Abdômen Agudo (Mínimo de 3 Incidências) 399 

0204060087 Radiografia de Articulacao Tibio-Tarsica 268 

0204060095 Radiografia de Bacia 117 

0204060109 Radiografia de Calcaneo 95 

0204060117 Radiografia de Coxa 116 

0204060125 Radiografia de Joelho (Ap + Lateral) 456 

0204060150 Radiografia de Pé / Dedos do Pé 352 

0204060168 Radiografia de Perna 329 

Total 13.444 

 

META 16: Qualificar Centro de Tratamento de Queimados – CTQ no estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem ações/atividades programadas para 2020 -  

Comentários/Justificativa  

META 17: Implantar Salas Cirúrgicas no HEOC. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem ações/atividades programadas para 2020 -  

Comentários/Justificativa 

META 18: Informatizar o serviço de assistência prontuário eletrônico. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

Sem ações/atividades programadas para 2020 -  

Comentários/Justificativa 

META 19: Implantar o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) nos Hospitais. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde Projeção 2020 
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Prevista Realizada 

1. Seguir os critérios estabelecidos na Portaria GM n° 529 de 01.04.13 e a da RDC n° 

36/2013. 
1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Em razão da pandemia, não tivemos como desenvolver essa atividade. Esperamos propor para o 

próximo período. 

Atendimentos/Estatísticas no período do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 

Natureza do Chamado 
Chamadas Recebidas Definição Transferência Realizada 

TARM Médico Regulador Local Quant. 

Orientação Médica 2.497 5.296 HE 277 

Orientação Geral 1.890 0 HES 98 

Transferência  1.310 1.056 Hangar Estado 65 

Transporte 705 493 HCAL 110 

Socorro 13.310 5.010 HCA 45 

Engano 4.434 0 HMML 72 

Queda de Ligação 9.232 224 PAI 12 

Desistência 586 75 UPA Zona Norte 227 

Trotes 10.172 0 UPA Zona Sul 173 

Serviço Social 0 0 UBS Lélio Silva 83 

Total 44.136 12.154 UBS Marcelo Cândia 50 

 UBS Rubim Aronovicth 50 

Outros 287 

Total 1.549 

Fonte: SAMU 

Conduta ► Orientação USB USA 
Total 

Patologia Cl.Geral    ▼ Adulto Pediátrico Adulto Pediátrico Adulto Pediátrico 

Complicações P.O 0 10 0 19 0 4 33 

Digestiva/Dor abdominal 20 320 13 262 0 8 623 

Digestiva/GECA 35 158 14 97 0 8 312 

Digestiva/Hemorragia 1 10 0 10 0 4 25 

Endócrina/Anemia 0 8 1 10 0 0 19 

Endócrino/Distúrbio Metabólico 2 18 1 49 0 3 73 

Endócrino/Hérnia 0 20 0 11 0 2 33 

Endócrino/Outros 5 40 2 37 1 5 90 

Hipoglicemia 1 9 0 20 0 7 37 

Infecção de Vias Aéreas 9 31 2 19 1 4 66 

Infecto/Doenças Vetoriais 7 72 3 64 0 3 149 

Infecto/Meningite 0 5 0 3 0 1 9 

Infectocontagiosa/DST 0 8 0 14 0 2 24 

Infectocontagiosa/Outros 23 233 8 165 0 10 439 

Intoxicação Exógena 4 20 3 21 0 8 56 

Lombalgia 1 71 1 73 0 2 148 

Nefro/Cólica Renal 0 16 0 22 0 2 40 

Nefro/Infecção do Trato Urinário 0 22 1 21 0 2 46 

Nefro/Insuficiência Renal 1 11 1 23 0 2 38 

Neoplasia (Câncer) 0 44 0 167 0 17 228 

Neuro/AVC 0 30 0 89 0 24 143 

Neuro/Cefaleia 5 222 2 124 0 4 357 

Neuro/Convulsão 6 83 20 211 12 66 398 

Neuro/Sequelados/Acamados 0 67 1 170 1 39 278 

Neuro/TCE 1 11 1 17 1 17 48 

Orientação sobre medicamentos/outros 256 1148 0 0 0 0 1.404 

Otorrinolaringológicos 2 14 0 3 0 0 19 

Respiratório/Asma 15 52 13 45 0 1 126 
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Respiratório/Dispneia 18 310 21 338 3 30 720 

Respiratório/Dor 21 183 3 129 0 8 344 

Respiratório/Pneumonia 2 32 2 33 1 8 78 

Reumatológicos/Ortopédicos 4 134 6 148 0 4 296 

Sincope/Desmaio 3 260 2 270 2 62 599 

Transporte para Exames/Transferência 38 308 61 504 150 514 1.575 

Urológicos/Outros 4 241 2 132 1 35 415 

Total 484 4.221 184 3.320 173 906 9.288 

 

Conduta ► Orientação USB USA 
Total 

Patologia Acidentes    ▼ Adulto Pediátrico Adulto Pediátrico Adulto Pediátrico 

Abuso Sexual 0 1 0 0 0 0 1 

Ac. Animal Mordedura 3 13 1 7 0 0 24 

Ac. Animal Peçonhento 1 17 6 19 1 0 44 

Ac. Carro (atropelamento) 0 20 3 66 2 18 109 

Ac. Moto (atropelamento) 1 12 5 37 0 7 62 

Ac. Produtos Tóxicos 3 4 1 2 0 0 10 

Acidente de Trabalho 2 9 1 8 0 2 22 

Afogamento 1 1 3 0 4 5 14 

Agressão Física (Violência) 0 77 0 135 0 19 231 

Asfixia 2 2 1 4 1 7 17 

Capotamento 0 4 0 12 0 4 20 

Choque Elétrico 1 2 0 7 2 2 14 

Colisão Carro/Bicicleta 1 22 4 73 0 9 109 

Colisão Carro/Carro 0 23 2 81 1 13 120 

Colisão Carro/Moto 0 138 1 505 0 56 700 

Colisão Carro/Objetos Fixos 0 7 0 14 0 3 24 

Colisão Moto/Bicicleta 0 12 1 63 0 6 82 

Colisão Moto/Moto 0 25 0 75 0 14 114 

Colisão Moto/Objetos Fixos 1 4 0 4 0 2 11 

Corpo Estranho 8 11 5 3 0 3 30 

Escalpelamento 0 3 0 1 0 1 5 

FAB 2 53 0 170 1 68 294 

FAF 0 34 0 75 1 154 264 

Ferimento Contuso 8 81 10 91 1 10 201 

Outros tipos de colisão 0 17 2 26 0 5 50 

Queda de Altura 15 73 15 163 1 14 281 

Queda de Bicicleta 0 20 1 54 0 2 77 

Queda de Moto 1 65 0 149 0 11 226 

Queda Própria Altura 10 135 10 277 2 14 448 

Queimaduras 4 7 0 12 0 3 26 

Total 64 892 72 2.133 17 452 3.630 

 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2633 - Rede de Urgência e Emergência – RUE, Subações 000560 a 000564 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de Portas de Entradas qualificadas Sem previsão para 2020 

2. Número de estabelecimentos com classificação de risco implantados Sem previsão para 2020 

3. Número de UPA’S habilitadas Sem previsão para 2020 

4. Número de estabelecimento com classificação de risco qualificados Sem previsão para 2020 

5. Bases de suporte avançado qualificada. Sem previsão para 2020 

6. Número de bases habilitadas Sem previsão para 2020 

7.Número de base implantada Sem previsão para 2020 

8. Central de regulação de urgência habilitada 100% das Atividades realizadas 

9. Número de unidade habilitada Atividades não realizadas 

10. Número de salas de estabilização implantadas. 93,3% das Atividades realizadas 

11. Número dos leitos de retaguarda em hospitais de referência garantidos 100% das Atividades realizadas 
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12. Número de leitos de UTI-a e UTI-p habilitados Atividades não realizadas 

13. Sala Vermelha, Sala Amarela e  Sala de Cuidados Intermediários 

implantadas. 
Sem previsão para 2020 

14. Números de Leitos  Clínica Médica e Clinica Cirúrgica ampliados e 

readequados 
Atividades não realizadas 

15. Números de equipamentos de imaginologia, Apoio e Diagnóstico em 

manutenção  
100% das Atividades realizadas 

16. Centro de Tratamento de Queimados qualificado Sem previsão para 2020 

17. Número de Salas Cirúrgicas implantadas  Sem previsão para 2020 

18. Serviço de assistência do prontuário eletrônico informatizado  Sem previsão para 2020 

19. Núcleo implantado. Atividades não realizadas 
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Ação PPA 2647 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde 

Diretriz: Desenvolver 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 vínculo e a continuidade da atenção.  
 

Objetivo: Qualificar a gestão e assistência na Atenção Primária de Saúde prestada à população, 

articulada e pactuada com as Regiões de Saúde, por consequência os municípios, ampliando o 

acesso com acolhimento e resolutividade em tempo oportuno. 

META 1: Monitorar os repasses de contrapartida do estado aos municípios. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Acompanhar através de extratos emitidos pelo Fundo Estadual de Saúde a efetivação dos 

repasses dos incentivos financeiros fixo aos Municípios 
192  48 

2. Realizar o monitoramento dos indicadores selecionados com a emissão de relatórios 
analíticos para a efetivação do repasse dos recursos variáveis aos municípios. 

4 4 

3. Acompanhar através de extratos emitidos pelo Fundo Estadual do Repasse a efetivação 

dos repasses dos incentivos financeiros variáveis aos Municípios. 
192  48 

Comentários/Justificativa 

1 a 3 O repasse financeiro referente ao Cofinanciamento da APS, foi realizado nos meses de janeiro, 

fevereiro e março representando 48 repasses. No decorrer dos meses posteriores o repasse não se 

efetivou, em razão de indisponibilidade financeira na fonte do tesouro estadual para a ação.  

 

META 2: Promover o apoio institucional as Regiões de Saúde. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Elaborar termo de referência para aquisição de material de consumo, gráfico, serigráfico, 

serviço de lanche para apoio à realização de eventos técnicos programados para o 

fortalecimento das Atenção Primária à Saúde. 

4 - 

2. Efetivar o apoio técnico institucional aos municípios a partir do desenho das Regiões de 

Saúde para realizar o monitoramento e a avaliação “in loco “das ações de fortalecimento 

da APS no território estadual com vistas ao alcance das metas previstas de acordo com as 

pactuações do “Programa Previne Brasil” 

3 3 

3. Apoiar tecnicamente os municípios no processo de expansão da cobertura de equipes 

estratégicas de APS. 
12 12 

4. Pautar em Comissão Intergestora Regional (CIR), e no Conselho Estadual de Saúde 

(CES) as ações da Política Nacional de Atenção Básica e das Políticas e Programas dos 
Ciclos de Vida. 

12 0 

5. Buscar a aproximação institucional com a Superintendência de Atenção à Saúde para o 

acompanhamento de ações transversais à PAS  
12 12 

6. Apoiar os Municípios no processo de ampliação das estratégias de redução da 

mortalidade materna. 
3 3 

7. Apoiar os Municípios na qualificação do Pré-Natal através da implantação do Projeto de 

Coleta de Exames Pré-natal em papel filtro. 
16 0 

8. Apoiar os Municípios no processo de ampliação das estratégias para redução da 

mortalidade infantil. 
6 6 

9. Integrar as ações junto a Secretaria Extraordinária da Juventude para a instituição de 

Grupos de protagonismo juvenil no Programa Amapá Jovem. 
3 3 

10. Apoiar os municípios na ampliação das ações em Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva 

para a população adolescente, jovem e adulta. 
3 3 
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11. Articular a efetivação com a Superintendência de Vigilância em Saúde a implementação 

de estratégias para o enfrentamento as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).  
6 0 

12. Assessorar os municípios na ampliação da Rede de Tratamento ao fumante. 6 0 

13. Integrar com a educação o apoio técnico e de gestão do Programa Saúde na Escola nos 

16 municípios. 
6 0 

14. Apoiar os municípios no processo de elaboração e implantação da linha de cuidado de 

atenção à saúde da pessoa idosa. 
6 0 

15. Articular com a Superintendência de Atenção à Saúde (SAS) encontros técnicos o 

processo de elaboração do projeto para implantação da Linha de Cuidado do Sobrepeso e 

da Obesidade. 

6 0 

16. Apoiar os Municípios na elaboração e execução e monitoramento dos projetos para 

implantação da alimentação cardioprotetora. 
3 0 

17. Apoiar os municípios no processo de implementação da suplementação da Vitamina A, 

do Ferro e do Nutrisus. 
3 3 

18. Apoiar os Municípios juntamente com a Secretaria de Estado de Mobilização e 

Assistência Social, Secretaria de Estado da Educação na efetivação das atividades do 
Programa Bolsa Família. 

6 6 

19. Apoiar junto a Fundação da Criança e do Adolescente (FCRIA) o processo de 

organização para a implantação da Política Nacional de Atenção Integral ao Adolescente 

em Conflito com a Lei. 

3 0 

20. Integrar com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública as ações de gestão, 

monitoramento e avaliação da Política Nacional de Atenção Integral de Saúde à População 

Privada de Liberdade. 

6 0 

21. Apoiar intersetorialmente os eventos temáticos do processo de Promoção da Saúde nos 

16 Municípios. 
6 6 

22. Apoiar os municípios na implementação das ações de vigilância alimentar e nutricional. 6 6 

23. Apoiar intersetorialmente/interinstitucional mente o processo de efetivação da política 

de saúde mental. 
6 0 

24. Articular com os municípios a efetivação dos Planos Municipais de Saúde do Homem. 6 0 

Comentários/Justificativa 

2. Em razão a situação de emergência em saúde pública, decretada pela eclosão da Pandemia de 

Corona Vírus, o apoio institucional aos municípios, foi realizado prioritariamente a partir do uso das 

tecnologias virtuais. Utilizou-se as salas virtuais disponíveis para se processar essa ação. 

A CPAS atuou ainda no apoio técnico às Coordenações Municipais de APS, no sentido de discutir e 

implementar estratégias para o retorno seguro das atividades de rotina aos usuários nos territórios, 

especialmente das ações das Equipes da Estratégia Saúde da Família e Equipe Multiprofissional, haja 

vista que a oferta parcial de ações e serviços específicos da carteira de APS e da Atenção 

Especializada provocou um aumento na procura de atendimento nas portas dos serviços de urgência 

e emergência, em função da agudização de pessoas que vivem com doenças crônicas permanentes ou 

em condições crônicas temporárias, nesse sentido em agosto, foi realizado de forma hibrida a Oficina. 

A Retomada das Ações de Atenção Primária frente a Pandemia de Corona Vírus, com foco nas 

temáticas: continuidade do cuidado, busca ativa de contatos COVID e Pós COVID, Programa Previne 

Brasil e o Sistema de Informação de Atenção Básica - SISAB/e-SUS. A Oficina recebeu participantes 

dos 16 municípios e contou com a participação de técnicos da Secretaria de Atenção Primária do MS. 

Ressalta-se ainda que, no período em que culminou o sinistro energético que atingiu treze municípios 

do Amapá, foi elaborado em conjunto com  equipe da Força Nacional do SUS, um Plano de 

Contingência para APS, voltado para minimizar os impactos causados pelo sinistro, considerando 
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que a interrupção de energia elétrica ocasionou dentre outros problemas a falta de agua potável, 

gerando um surto de doença diarreicas, bem como o descontrole de casos de diabetes e hipertensão,  

para os diabéticos severos em função da falta de condições para o armazenamento de insulinas. 

O apoio técnico, também foi ofertado nas ações de enfrentamento ao sarampo, em 07 municípios 

prioritários: Macapá, Santana, Mazagão, Porto Grande, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. As ações 

foram concentradas a partir de capacitações para as equipes de APS ao que tange as ações voltadas 

para a busca ativa para vacinação, manejo do sarampo na APS. 

3. O processo de apoio foi efetivado, no entanto apenas o município de Macapá, solicitou 

credenciamento de uma Unidade Básica de Saúde Fluvial. 

4. Em razão a situação de emergência em saúde pública, decretada pela eclosão da Pandemia de 

Corona Vírus, não ocorreram pactuações em razão da suspensão das atividades da CIR, no entanto a 

CPAS manteve o apoio técnico junto aos municípios no processo de adesão e discussão das portarias 

do MS, as quais disponibilizaram recursos financeiros para o enfrentamento à COVID, dentre elas as 

Portarias nº: 2.405, 1.444 e 1.445, 2.494, 2.222, 4.420, 2.358, 2.027, 3.008, que destinaram recursos 

de forma emergencial para o enfrentamento à Pandemia a partir da APS.  

Foi realizado ainda o apoio técnico para adesão da atenção especializada para aquisição de 

equipamentos para maternidades (HMML, HS, HLJ, HOIA), as quais destinaram recursos para 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes. 

5. A busca pela aproximação se efetivou a partir das tratativas realizadas pelo apoio técnico do Projeto 

de Integração APSS & VS, coordenado pelo MS, no entanto, o cumprimento dessa meta não obteve 

êxito. Foram realizadas atividades pontuais, as quais não avançaram. 

A ação que mais se aproximou foram as voltadas para o enfrentamento do surto de sarampo, que teve 

a participação da Gerente de APS, no entanto, de forma não sistemática, uma vez que não foram 

envolvidas as áreas técnica dos ciclos de vida. Ressalta-se que não houve a organização formal dessa 

ação para a participação / envolvimento da equipe, o que certamente fragilizou o processo. 

6. Considerando o período em que ocorreu a suspensão de muitas ações voltadas para a continuidade 

do cuidado, sendo o pré-natal, uma ação  determinante para a redução da mortalidade materna por 

causas evitáveis, buscou-se fortalecer o apoio técnico as equipes de APS no sentido de orientar quanto 

a necessidade de manter a oferta do serviço da mortalidade materna e dentre as atividades de rotina 

ofertadas, destaca-se a realização de Webnário “Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal 

e Puerpério”, cujo objetivo está voltado para o apoio à organização de processos de trabalho, serviços 

e ações para esse segmento. 

7. O Projeto não foi implantado. 

8. Embora a ocorrência do período pandêmico, buscou-se ofertar apoio aos municípios no sentido de 

fortalecer as estratégias já existentes que propõe reduzir a mortalidade infantil, dentre elas as 

pactuadas no Selo UNICEF, cujo objetivo é fortalecer as ações para a garantia de direitos com foco 

para as ações de crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, dentre elas o incentivo 
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ao aleitamento materno exclusivo e a alimentação complementar saudável, consultas de puericultura, 

vacinação, com o acompanhamento a partir do uso correto da  Caderneta da Criança. 

Além das estratégias desenvolvidas pela APS, foram implementadas ações voltadas para a atenção 

hospitalar, que objetivam a redução da mortalidade neonatal, dentre elas a estratégia QualiNEO, 

desenvolvida no Hospital da Mulher Mãe Luzia e Hospital de Santana, as ações voltadas para a 

Humanização do Parto e Nascimento, para recém-nascidos de baixo peso, Método Canguru e a 

administração da medicação do Palivizumabe é uma medicação (imunoglobulina) que protege os 

prematuros contra as formas graves da infecção causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR). O 

VSR é o principal vírus causador de infecções respiratórias em crianças menores de dois anos. 

9. Ao longo do ano foram desenvolvidas as Campanhas: Prevenção da Gravidez Precoce em 

Adolescentes, de Enfrentamento ao Tabagismo, Promoção do Aleitamento Materno (Agosto 

Dourado), Promoção da Saúde da Mulher e a Prevenção do Câncer de Mama (Outubro Rosa), 

Promoção da Saúde do Homem (Novembro Azul) e Saúde Sexual e Reprodutiva de Adolescentes e 

Jovens. As ações em destaque foram trabalhadas a partir da realização de “LIVES” transmitidas pelo 

Canal do You Tube do Programa Amapá Jovem. A programação de cada Campanha, foi organizada 

de modo que se abordassem o tema de forma didática, utilizando-se a estratégia de Rodas de 

Conversa, Diálogos Interativos, bem como a exposição dialogada dos temas. 

10. Com o apoio do Programa de Residência em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP), foi concluída a elaboração do Protocolo de Saúde Sexual e Reprodutiva para Adolescente 

s e Jovens, instrumento elaborado com a participação de técnicos dos 16 municípios, contudo, sua 

implantação de fato não foi efetivada, uma vez da necessidade da realização de oficinas nos 

territórios, ação que foi reprogramada para o ano de 2021, em razão da Pandemia e ainda do Sinistro 

Energético. 

11. Não ocorreu a efetivação da integração, no entanto, foram direcionadas a oferta de apoio técnico 

para mitigar as consequências causadas pela suspensão da oferta de vários serviços voltados para o 

cuidado das pessoas que vivem com doenças crônicas e dentre as ações propostas, destaca-se a 

realização do Webnário “O cuidado e o autocuidado em pessoas obesas, hipertensas e diabéticas”, 

cujo objetivo está voltado para o apoio à organização de serviços e ações para esse segmento.  

Ressalta-se ainda a participação da equipe no Projeto: Formação para Implementação da Rede de 

Atenção à Saúde para pessoas com Doenças Crônicas no estado do Amapá, a ser desenvolvido nos 

municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque, em parceria com a Universidade Federal 

do Amapá. 

12. Em razão a situação de emergência em saúde pública, decretada pela eclosão da Pandemia de 

Corona Vírus, essa atividade foi suspensa. 

13. Embora provocada a integração não ocorreu, pois não houve a manifestação da Equipe SEED 

para esta ação, no entanto, a CPAS prosseguiu na continuidade no apoio técnico junto aos municípios 

no que se refere as atividades para adesão /pactuação para o Ciclo 2021-22, conforme as orientações 

do MS. 
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14. Em razão a situação de emergência em saúde pública, decretada pela eclosão da Pandemia de 

Corona Vírus, as atividades foram suspensas, considerando que esta ação sugere o envolvimento de 

vários parceiros. 

15. Em razão a situação de emergência em saúde pública, decretada pela eclosão da Pandemia de 

Corona Vírus, as atividades foram suspensas, considerando que esta ação sugere o envolvimento de 

vários parceiros. 

16. Em razão a situação de emergência em saúde pública, decretada pela eclosão da Pandemia de 

Corona Vírus, as atividades foram suspensas, considerando que esta ação sugere o envolvimento de 

vários parceiros. 

17. Foi realizado o mapeamento da situação de suplementação dos micronutrientes, com emissão de 

nota de alerta para o alcance das metas, bem como o reforço na distribuição de capsulas de vitamina 

A, aos municípios que estavam sem doses para ser ofertadas. 

18. Foi realizado o mapeamento da situação do programa com emissão de nota de alerta para o alcance 

das metas. 

19. Em razão a situação de emergência em saúde pública, decretada pela eclosão da Pandemia de 

Corona Vírus, as atividades foram suspensas, considerando que esta ação sugere o envolvimento de 

vários parceiros. 

20. Em razão a situação de emergência em saúde pública, decretada pela eclosão da Pandemia de 

Corona Vírus, considerando que esta ação sugere o envolvimento de vários parceiros. 

21. Com vistas a mitigar as consequências causadas pela Pandemia ao que tange a continuidade das 

ações de APS, primou-se estimular os Municípios a organizar de forma articulada ações envolvendo 

o cuidado com ações de Promoção da Saúde, e dentre as ações destacaram-se as voltadas para e 

execução do Programa Saúde nas Escolas (PSE), Programa Academia da Saúde (PAS), as ações da 

Política de Alimentação e Nutrição, e dos Ciclos de Vida ( criança, adolescente, mulher, homem e 

pessoa idosa) nesse campo em especial as ações de promoção ao aleitamento materno exclusivo, 

promoção da alimentação complementar saudável, cuidado pré-natal, realização de atividades físicas 

em todos os ciclos de vida, incentivando a fazer usos das ações estratégicas virtuais com o auxílio 

das redes socais, edição de vídeos para compartilhamento em aplicativos de mensagens, bem como 

da não interrupção da suplementação de micronutrientes: Vitamina A, Sulfato de Ferro em crianças 

e grávidas, conforme protocolos. 

22. As ações voltadas para essa meta, foram trabalhadas em especial para a primeira infância, a partir 

das orientações para a manutenção pelas equipes de APS das atividades de crescimento e 

desenvolvimento infantil, como: a puericultura, vacinação, promoção do aleitamento materno, 

suplementação de micronutrientes (Vitamina A e Sulfato Ferroso), bem como para o estímulo a 

adoção de alimentação complementar saudável a partir da utilização de alimentos regionais. 

23. Não houve a integração com a Coordenação de Saúde Mental. 
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24. Embora não se tenha trabalhado os Planos Municipais, ações pontuais voltadas para orientações 

do cuidado à saúde desse público foram destinadas aos municípios, em especial para promoção à 

saúde com vistas aos cuidados à contaminação pelo Corona Vírus. 

META 3: Qualificar a Atenção Primária nas Regiões de Saúde a partir da Planificação da 

Atenção à Saúde 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Redimensionar a execução do Projeto nas CIR e CONASS. 3 0 

2. Adquirir o material gráfico, serigráfico e de serviço de alimentação, transporte e 

audiovisual de apoio para execução do projeto. 
1 0 

3. Apresentar a proposta no CES. 1 0 

4. Pactuar a execução do Projeto nas CIR. 3 0 

5. Homologar a execução do Projeto na CIB. 1 0 

6. Definir o Grupo Condutor do Projeto no âmbito regional.  1 0 

7. Realizar oficinas para a qualificação da Atenção Primária a partir da Planificação 6 0 

Comentários/Justificativa 

1 a 7 Não houve por parte do CONASS pactuação em 2020 para a execução do projeto em razão da 

Pandemia de Corona Vírus. 

META 4: Aumentar a cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar a análise das condições estruturais da rede assistencial local. 1 0 

2. Apoiar os municípios no processo de remapeamento dos territórios. 3 0 

3. Apoiar os gestores na elaboração dos projetos de implantação de novas equipes. 3 0 

4. Apoiar os gestores no processo de realização da capacitação do módulo introdutório dos 

profissionais das equipes de atenção básica. 
3 0 

Comentários/Justificativa 

1 a 4 Não realizadas em razão a situação de emergência em saúde pública, decretada pela eclosão da 

Pandemia de Corona Vírus. 

META 5: Aumentar a cobertura de exames citopatólogicos do colo do útero na população alvo  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Apoiar os municípios na realização de campanhas informativas sobre a importância da 

realização dos exames citopatólogicos do colo uterino. 
2 0 

2. Acompanhar a organização e execução das ações, fluxos, agenda do Hospital de Amor. 6 0 

3. Estimular a adesão dos municípios ao recebimento das ações itinerantes do Hospital de 

Amor. 
3 0 

4. Acompanhar e avaliar continuamente o indicador de cobertura de exames citopatólogicos 

do colo uterino. 
3 0 

Comentários/Justificativa 
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1  4 Não cumprida. As atividades previstas para o alcance dessas metas, foram prejudicadas pela 

eclosão da Pandemia de Corona Vírus, uma vez que o Hospital de Amor, suspendeu os serviços, 

retornando apenas no mês de outubro, atendendo em média com 30% da capacidade, em função dos 

cuidados previstos nos protocolos sanitários. Nos meses de novembro e dezembro a Carreta 

Itinerante, realizou visita aos municípios de Itaubal e Santana, com vistas a cumprir a agenda prevista 

para 2020, qual foi prejudicada em razão da suspensão das atividades até a primeira quinzena de 

outubro de 2020. 

No período foram realizados 4.444 Exames Cito patológicos Cervico Vaginal. 

META 6: Aumentar a cobertura de mamografias realizadas na população-alvo 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Apoiar os municípios na realização de campanhas informativas sobre a importância da 

realização dos exames de mamografia. 
2 0 

2. Acompanhar a organização e execução das ações, fluxos, agenda do Hospital de Amor. 6 0 

3. Estimular a adesão dos municípios ao recebimento das ações itinerantes do Hospital de 

Amor. 
3 0 

4. Acompanhar e avaliar continuamente o indicador de cobertura de exames de 

mamografia. 
3 0 

Comentários/Justificativa 

1 a 4. Não cumprida. As atividades previstas para o alcance dessas metas, foram prejudicadas pela 

eclosão da Pandemia de Corona Vírus, uma vez que o Hospital de Amor, suspendeu os serviços, 

retornando apenas no mês de outubro, atendendo em média com 30% da capacidade, em função dos 

cuidados previstos nos protocolos sanitários. Nos meses de novembro e dezembro a Carreta 

Itinerante, realizou visita aos municípios de Itaubal e Santana, com vistas a cumprir a agenda prevista 

para 2020, qual foi prejudicada em razão da suspensão das atividades até a primeira quinzena de 

outubro de 2020. 

No período foram realizados 5.314 exames de Mamografia 

META 7: Apoiar os 16 municípios do Amapá no Enfrentamento à Pandemia de Sars-CoV-2 

(Corona Vírus / COVID-19) nas ações de Atenção Primária à Saúde (APS). 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1 Produzir conforme as orientações do MS, notas técnicas e informativas, plano de 

contingência para subsidiar as Equipes de APS no processo de enfrentamento à Pandemia 

a partir das ações de prevenção e proteção à saúde para evitar o contágio pelo Sars-CoV-2.  

1 1 

2 Apoiar as Equipe de APS no processo de organização das ações e serviços de saúde com 

vistas à continuidade do cuidado, especialmente aos grupos mais vulneráveis.  
1 1 

3 Apoiar os municípios na elaboração de estratégias para a retomada das atividades de 

rotina na APS.   
1 1 

4 Acompanhar o desenvolvimento das ações de enfrentamento à COVID-19 na APS.  1 0 

5 Acompanhar o cenário epidemiológico com vistas ao monitoramento dos casos.  1 1 

6 Apoiar no processo de implementação do Guia Orientador para enfrentamento da 

Pandemia na Rede de Atenção.  
1 1 

7 Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde no enfrentamento da COVID-19.  1 0 
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Comentários/Justificativa 

1. Atividade executada. Com vistas ao apoio técnico aos municípios para o enfrentamento à Pandemia 

de Corona Vírus, foram elaboradas 02 Notas Informativas, 04 Notas Técnicas e o Plano de 

Contingência para a Atenção Primária, cujo objetivo foi subsidiar gestores municipais e suas equipes 

na organização de estratégias para a promoção da saúde com vistas a prevenção e disseminação do 

contagio pelo Corona Vírus e no manejo da COVID-19 nos territórios, se fazendo presente 

constantemente a ferramenta virtual como estratégia de alcance do público alvo.  

O referido material foi produzido a partir dos instrumentos norteadores produzidos pela Secretaria de 

Atenção Primária do Ministério da Saúde. 

Além do material de apoio, haja vista, que no primeiro momento ocorreu a escassez de equipamentos 

de proteção individual (EPI), se buscou junto a Secretaria de Ciência e Tecnologia (CETEC – AP), a 

produção de máscaras de proteção facial (face child) para a oferta aos trabalhadores da saúde, bem 

como o envolvimento da equipe CPAS que com recursos financeiros próprio bolso, confeccionou de 

forma doméstica, a partir de folhas de acetato e tiaras  cerca de duzentas mascaras que foram enviadas 

aos municípios.  

 

2. Atividade executada. A execução dessa ação se efetivou de forma contínua, através da emissão de 

Notas Orientadoras para consulta e apoio às intervenções das equipes de APS. 

 

3. Atividade executada. Foi elaborado um Manual de Orientação à Retomada das Atividades, que foi 

apresentado às Coordenações Municipais de APS, na Oficina: A Retomada das Ações de Atenção 

Primária frente a Pandemia de Corona Vírus realizada no mês de agosto de 2020. 

 

4. Atividade não executada. Embora se tenha buscado realizar essa ação, a mesma não foi executada 

de forma plena, os registros das ações pelos municípios não migraram para o módulo gerencial 

estadual da Plataforma e-Gestor, o que tornou o processo frágil, impossibilitando esse 

acompanhamento de forma virtual. 

5. Atividade executada. O cenário epidemiológico foi acompanhado a partir dos boletins emitidos 

pela Superintendência de Vigilância em Saúde. 

 

6. As atividades de implantação do Guia Orientador para a Rede de Atenção à COVID, ocorreu com 

o apoio do MS, CONASS, CONASEMS e COSEMS entre os meses de junho a setembro de 2020. O 

processo de implantação foi realizado nas três Regiões de Saúde, e envolveram gestores municipais 

de saúde e profissionais de APS, cujo objetivo é a organização das ações de APS para a prevenção, 

cuidado e manejo da COVID e ainda trabalhar estratégias para a reorganização das ações de APS, 

com vistas a continuidade do cuidado primário de saúde. 

Essa ação foi implementada através de reuniões técnicas entre o Grupo Gestor e o Grupo Condutor, 

qual teve a participação de representantes dos 16 municípios, para a construção do diagnóstico local 

sobre a organização da Rede de Atenção à COVID no Amapá. O diagnóstico possibilitou o 

direcionamento das ações para os territórios, a partir da realização de Oficinas Regionais. Ressalta-

se que em razão a ausência da participação da Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar e da 
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Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas no processo de discussão e execução das 

atividades competentes a esses componentes da RAS, o avanço e a conclusão da ação não foram 

concluídos. 

 

7. Não realizado. A capacitação não ocorreu em função do calendário eleitoral. 

 

Informações Complementares: 

 

As ações da  Coordenadoria de Políticas de Atenção à Saúde (CPSA), estão implícitas  no Plano Pluri 

Anual (PPA) 2020-2023, no Eixo Social, no Programa – Ampliar e Fortalecer as Redes de Atenção à 

Saúde no Amapá, sob o código nº 2647,  redirecionada para o Plano Estadual de Saúde (PES) para o 

Eixo 2- Organização das Redes de Atenção à Saúde / Diretriz: Fortalecimento da Atenção Primária à 

Saúde  distribuídas em 06 (seis) metas,  com vistas a 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 vínculo e a continuidade 

da atenção, objetivando qualificar a gestão e assistência na Atenção Primária de Saúde prestada à 

população, articulada e pactuada com as Regiões de Saúde, por consequência os municípios, 

ampliando o acesso com acolhimento e resolutividade em tempo oportuno. 

Além do cofinanciamento às ações de APS destinado aos municípios, a oferta do apoio institucional 

é uma estratégia que tem a função de apoiar o processo de trabalho de coletivos que se organizam 

para produzir, em nosso caso, saúde. É um método de cogestão, uma vez que apoia a formulação e a 

execução das ações, tornando-se responsável pela mediação, negociação, manejo e aplicação de 

ferramentas e instrumentos de gestão, como o planejamento, a avaliação e o monitoramento e 

configura entre as principais estratégias de apoio técnico a gestores e equipes.  

As metas previstas no PES para a Diretriz Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, na ação – nº 

2647, alocam recursos orçamentários e financeiros das fontes: 107 e 216, no entanto, embora a 

disponibilização desses recursos tenham interface direta com a metas do PES e ações planejadas na 

Programação Anual de Saúde (PAS), a utilização de tal orçamento não ocorre de forma prevista, uma 

vez que as demandas solicitadas conforme a necessidade e a natureza das ações / atividades a serem 

executadas conforme o planejamento descritas na PAS, são preteridas administrativamente, talvez 

em detrimento as demandas urgentes e emergentes provenientes da Atenção Especializada, seja de 

média ou alta complexidade, e ainda dado o entendimento que o desenvolvimento da APS é de 

responsabilidade da Gestão Municipal.  

As ações de APS norteadas pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), editada sob a Portaria 

nº 2436, de 21 de setembro de 2017, aponta as responsabilidades de cada ente nesse componente 

ordenador da Rede de Atenção, bem como faz interface com os Eixos e Diretrizes das Políticas de 

Saúde dos Ciclos de Vida e Programas Estratégicos, com ações voltadas para a promoção da saúde e 

prevenção de doenças / agravos.  Atuar frente as ações de promoção da saúde, para obter sucesso na 

prevenção de agravos, é tarefa de grande importância frente ao cenário brasileiro de aumento e 

prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), principal causa de morte no mundo 

e que tem gerado impacto negativo na qualidade de vida da população, pois leva a longo tempo de 
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tratamentos, hospitalizações e alto custo nos cofres públicos. O Ano de 2020, foi um ano desafiador 

para a implementação do planejamento programado pela CPAS em razão da eclosão da Pandemia do 

Corona Vírus, uma vez que ocorreu a necessidade de redirecionamento das ações programadas para 

execução conforme a PAS.  

Dentre os desafios voltados para o desenvolvimento das ações planejadas, o uso da tecnologia virtual, 

teve destaque, uma vez que se tornou o instrumento mais importante para realizar o apoio aos 

Municípios, considerando todo o cenário de incertezas que a eclosão da disseminação da COVID-19 

trouxe à saúde pública em nível mundial. Em se tratando do Amapá, uma vez que a conectividade 

ainda tem bastantes gargalos, as dificuldades foram bem mais difíceis de se enfrentar. Contudo, 

buscou-se fortalecer alianças com instituições credenciadas a exercer o apoio técnico institucional, e 

com o irrestrito apoio da Secretaria Nacional de Atenção Primária (SAPS /MS) e da Câmara Técnica 

de Atenção Primária à Saúde do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), e com o 

Conselho de Secretários de Saúde (COSEMS) foram proporcionadas à Equipe de Gestão e Técnica 

da CPAS, a partir da uma agenda sistemática organizada através de webnário, conferências e reuniões 

virtuais as orientações necessárias e capazes para que em nível local no âmbito do território estadual, 

pudéssemos disponibilizar  o apoio técnico institucional para o fortalecimento da Atenção Primária à 

Saúde no enfrentamento  à Pandemia de Corona Vírus aos dezesseis município do Amapá. 

 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2647 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, Subações 000568 a 000570 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de repasses aos municípios realizados. 25,8% das Atividades realizadas 

2. Número de municípios com apoio institucional efetivado. 38,3% das Atividades realizadas 

3. Número de municípios qualificados na Atenção Pri a partir da Planificação. Atividades não realizadas 

4. Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica. Atividades não realizadas 

5. Razão entre exames cito patológicos do colo do útero na faixa etária de 25 a 

64 anos e a população feminina na mesma faixa etária. 
Atividades não realizadas 

6. Razão entre mamografias realizadas nas mulheres de 50 a 69 anos e a 

população feminina nessa faixa etária. 
Atividades não realizadas 

7. Número de municípios com apoio na At. Primária para o enfrentamento da 

Covid 
71,4% das Atividades realizadas 
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Ação PPA 2696 - Manutenção do Centro de Reabilitação do Amapá – CREAP 
 

Diretriz: Manutenção do Centro de Reabilitação do Amapá CREAP, como coordenador do 

processo da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência no Estado do Amapá – RAPD. 
 

Objetivo: Garantir uma linha de cuidado integral e qualificada a esse segmento populacional, 

através da promoção, prevenção e reabilitação biopsicossocial de média e alta complexidade em 

saúde, em usuários do SUS encaminhados das redes assistenciais de saúde, assim como na 

dispensação de OPME, fomentando e potencializando a inclusão social e a articulação Inter setorial 

nas três regiões do Estado. 

META 1: Prestar 60.071 atendimentos de serviços de reabilitação física com equipe 

multidisciplinar, realizando procedimentos de fisioterapia individuais e grupal. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar atendimento com médico clínico geral 600 0 

2. Realizar atendimento com médico ortopedista 850 633 

3. Realizar atendimento com médico neurologista 1.019 620 

4. Realizar atendimento com médico otorrinolaringologista 1.353 749 

5. Realizar atendimento com serviço social 2.985 709 

6. Realizar atendimento de com serviço de nutrição 1.342 530 

7. Realizar atendimento com serviço da  enfermagem 5.567 1.046 

8. Realizar atendimento de com serviço de psicologia 1.599 1.045 

9. Realizar atendimentos de fisioterapia geral 13.351 5.990 

10. Realizar atendimentos de fisioterapia grupal 6.338 4.310 

11. Realizar atendimentos de fisioterapia infantil 1.486 1.483 

12. Realizar atendimentos de fisioterapia geriatria 3.752 1.586 

13. Realizar atendimentos de fisioterapia traumatologia 8.436 5.417 

14. Realizar atendimentos de fisioterapia neurologia 3.527 1.708 

15. Realizar atendimentos de fisioterapia respiratória 1.293 647 

16. Realizar atendimentos de fisioterapia precoce 1.021 1.139 

17. Realizar atendimentos de fisioterapia em órtese e prótese 1.622 1.171 

18. Concessão de  órtese, prótese e meios de locomoção 630 372 

19. Concessão de  bolsa de ostomia 200 0 

20. Realizar encaminhamento ao Centro de Especialidades Odontológicas 50 0 

21. Realizar Projeto CREAP Itinerante nos Municípios que não existem CER 3.000 0 

22. Realizar Projeto Reabilite-se 50 03 

Comentários/Justificativa 

A meta prevista para o ano de 2020 é de 60.071, alcançamos 29.128 procedimentos. A meta não foi 

alcançada, pois por conta do COVID – 19, isolamento social e afastamento dos servidores da área de 

risco, os atendimentos foram reduzidos, diminuindo a produção de todos os setores. Os atendimentos 

foram realizados por teleatendimento e alguns foram presenciais.  

1. Não realizamos atendimentos por falta de médico clínico geral no CREAP. 

2. A projeção anual para o atendimento de Médico Ortopedista é de 850, alcançamos 633. Não foi 

alcançada devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social e a redução dos atendimentos. 

Obtivemos baixa na produção.  
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3. A projeção anual para atendimento médico neurologista é de 1019, alcançamos 620.  Não foi 

alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, afastamento de servidores da área 

de risco e a redução dos atendimentos. Obtivemos baixa na produção. 

4. A projeção anual para atendimento médico otorrinolaringologista é de 1353, alcançamos 749 

procedimentos. Não foi alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, 

afastamento de servidores da área de risco e a redução dos atendimentos. Obtivemos baixa na 

produção. 

5. A projeção anual para atendimento do serviço social é de 2985, alcançamos 709 procedimentos. 

Não foi alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, afastamento de servidores 

da área de risco e a redução dos atendimentos. Obtivemos baixa na produção. 

6. A projeção anual para realizar atendimento de nutrição é de 1342, alcançamos 530 procedimentos. 

Não foi alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, afastamento de servidores 

da área de risco e a redução dos atendimentos. Obtivemos baixa na produção. 

7. A projeção anual para o serviço de enfermagem é de 5567, alcançamos 1016 procedimentos. Não 

foi alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, afastamento de servidores da 

área de risco e a redução dos atendimentos. Obtivemos baixa na produção. 

8. A projeção anual para o serviço de psicologia é de 1599, alcançamos 1045 procedimentos. Não foi 

alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, afastamento de servidores da área 

de risco e a redução dos atendimentos. Obtivemos baixa na produção. 

9. A projeção anual para o atendimento de fisioterapia geral é de 13351, alcançamos 5990 

procedimentos. Não foi alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, 

afastamento de servidores da área de risco e a redução dos atendimentos. Os atendimentos presenciais 

retornaram gradativamente (20%) em 28 de abril, porém, a procura foi baixa, justificando nossa 

produção. 

10. A projeção anual para o serviço de fisioterapia em grupo é de 6338, alcançamos 4310 

procedimentos. Não foi alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, 

afastamento de servidores da área de risco e a redução dos atendimentos. Obtivemos baixa na 

produção. 

11. A projeção anual para os atendimentos de fisioterapia infantil é de 1486, alcançamos 1483. Não 

foi alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, afastamento de servidores da 

área de risco e a redução dos atendimentos. Obtivemos baixa na produção. 

12. A projeção anual dos atendimentos de fisioterapia em geriatria é de 3752, alcançamos 1586 

procedimentos. Não foi alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, 

afastamento de servidores da área de risco e a redução dos atendimentos. Os atendimentos do setor 

foram por teleatendiemento, devido o risco dos pacientes deste setor. 

13. A projeção anual para os atendimentos em traumatologia é de 8436, alcançamos 5417. A meta 

não foi alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, afastamento de servidores 

da área de risco e a redução dos atendimentos. Obtivemos baixa na produção. 

14. A meta anual para os atendimentos de fisioterapia em neurologia é de 3527, alcançamos 1708 

procedimentos. Não foi alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, 
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afastamento de servidores da área de risco e a redução dos atendimentos. Obtivemos baixa na 

produção. 

15. A projeção para os atendimentos de fisioterapia respiratória é de 1293, alcançamos 647 

procedimentos. Não foi alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, 

afastamento de servidores da área de risco e a redução dos atendimentos. Obtivemos baixa na 

produção. 

16. A projeção para os atendimentos de fisioterapia precoce é de 1021, alcançamos 1139 

procedimentos. A atividade foi alcançada. 

17. A projeção para os atendimentos de fisioterapia em órtese e prótese é de 1622, alcançamos 1171 

procedimentos. Não foi alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, 

afastamento de servidores da área de risco e a redução dos atendimentos. Obtivemos baixa na 

produção. 

18. A projeção para dispensar órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção é de 630, alcançamos 

372 procedimentos. Não foi alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, 

afastamento de servidores da área de risco e a redução dos atendimentos. Obtivemos baixa na 

produção. 

19. A projeção anual para dispensar sistema de bolsa coletora de ostomia é de 66. Até o presente 

momento não dispensamos sistema de bolsa coletora de ostomia, pois estamos em processo licitatório 

para a aquisição desses materiais. 

20. A projeção anual é de 50. A atividade não foi cumprida. 

21. A projeção não foi atingida pois as agendas do projeto CREAP itinerante começariam no mês de 

abril. Não foi cumprida. 

22. O projeto Reabilite-se estava com agendas para o mês de abril, em decorrência das paralizações 

dos atendimentos, a atividade não foi realizada. 

META 2: Prestar 9.830 atendimentos de serviços de reabilitação da Saúde Auditiva para 

procedimentos de exames e concessão prótese auditiva. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar atendimento de fonoaudiologia 6.960 3371 

2. Realizar exames de audiometria, BERA e DPAC 2.100 709 

3. Realizar a dispensação de sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM)  20 1 

4. Realizar a dispensação de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual(AASI) através 

do serviço de atenção a saúde auditiva  
750 445 

Comentários/Justificativa 

A meta prevista para o ano é de 9.830, alcançamos 4.526 procedimentos. A meta não foi alcançada, 

pois por conta do COVID – 19, isolamento social e afastamento dos servidores da área de risco, os 

atendimentos foram reduzidos, diminuindo a produção de todos os setores.  

1. A projeção prevista para os atendimentos anual de fonoaudiologia era de 6.960, alcançamos 3.371 

procedimentos. Os atendimentos presenciais retornaram gradualmente (20%) em 28 de abril, porém, 
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devido a pandemia do COVID-19, pelo isolamento social, baixa procura e afastamento de servidores 

por comorbidade, a produção do setor foi menor. 

 

2. A projeção prevista era de 2.100, alcançamos 709 procedimentos. Os atendimentos presenciais 

retornaram gradualmente (20%) em 28 de abril, porém, devido a pandemia do COVID-19, pelo 

isolamento social, baixa procura e afastamento de servidores por comorbidade, a produção do setor 

foi menor. 

 

3. A projeção prevista era de 20, alcançamos 01 procedimento. Não houve procura. 

 

4.  A projeção prevista era de 750, alcançamos 445 procedimentos. Os atendimentos presenciais 

retornaram gradualmente (20%) em 28 de abril, porém, devido a pandemia do COVID-19, pelo 

isolamento social, baixa procura e afastamento de servidores por comorbidade, a produção do setor 

foi menor. 

META 3: Prestar 4.329 atendimentos de serviços de reabilitação da saúde intelectual para 

desenvolver tanto habilidades comunicacionais quanto sensório-motoras. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar atendimento para terapia ocupacional adulto e infantil 2100 1.494 

2. Realizar atendimento para  terapia ocupacional precoce 633 299 

3. Realizar atendimento  para autista  774 453 

4. Realizar Projeto Cinoterapia 432 0 

5. Realizar Projeto Brincando Terapia 360 0 

6. Realizar curso capacitação para profissionais 30 0 

Comentários/Justificativa 

A meta anual prevista é de 4.329, alcançamos 2.246 procedimentos. A meta não foi alcançada, pois 

por conta do COVID – 19, isolamento social e afastamento dos servidores da área de risco; os 

atendimentos foram reduzidos, diminuindo a produção de todos os setores.  

1. A projeção anual prevista para terapia ocupacional adulto e infantil é de 2100, alcançamos 1494 

procedimentos. A meta não foi alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, 

afastamento de servidores da área de risco e a redução dos atendimentos presenciais. Obtivemos baixa 

na produção. 

2. A projeção anual para realização de atendimento de terapia ocupacional precoce é de 633, 

alcançamos 299 procedimentos. Devido à falta de profissionais e em virtude da pandemia do COVID-

19, o isolamento social, afastamento de servidores da área de risco e a redução dos atendimentos. 

Obtivemos baixa na produção. 

3. A projeção anual para atendimento para autista é de 774, alcançamos 453 procedimentos. A meta 

não foi alcançada, devido a pandemia do COVID-19, o isolamento social, afastamento de servidores 

da área de risco e a redução dos atendimentos. Obtivemos baixa na produção. 
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4. A projeção anual para o projeto de Cinoterapia é de 432 procedimentos. O projeto está sem 

produção até o presente momento, devido a pandemia do COVID-19 e ao isolamento social. 

5. A projeção anual para o projeto Brincandoterapia é de 360 procedimentos. O projeto está sem 

produção até o presente momento, devido a pandemia do COVID-19 e ao isolamento social. 

6. Não foram realizados cursos de capacitação em virtude das paralizações e isolamento social. 

META 4: Prestar 18.405 serviços de Monitoramento da Triagem Neonatal no Estado do Amapá 

para prevenção dos agravos das doenças que precisam ser detectadas logo nos primeiros dias 

de vida, para que não prejudiquem o desenvolvimento da criança. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Monitorar  exames da Triagem Neonatal  (pezinho, orelhinha, olhinho) 18.405 12.349 

Comentários/Justificativa 

1. Os dados dos exames da triagem neonatal, são encaminhados para o CREAP pelo Hospital da 

Mulher Mãe Luzia. a meta programada é de 18.405, o valor alcançado foi de 4.681. O teste da 

orelhinha estava paralisado desde outubro de 2017, e voltou a funcionar no HMML no dia 10 de 

agosto de 2020, pois a SESA estava em processo de aquisição do aparelho de emissões otoacústicas. 

O teste do olhinho, funcionou de janeiro a 18 de março normalmente. Em abril, os testes foram 

realizados apenas em RN’s internados e foi novamente paralisado devido a pandemia da COVID 19, 

sendo normalizado em agosto de 2020. O teste do pezinho funcionou nos meses de janeiro e fevereiro 

de 2020. O HMML está aguardando a licitação do laboratório pela SESA, para que reinicie a coleta 

deste exame. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2696 - Manutenção do Centro de Reabilitação do Amapá – CREAP, Subação 000469, 000488, 000491 e 

000494 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de atendimento de serviços de reabilitação Física realizados. 48,5% das Atividades realizadas 

2. Número de atendimentos de reabilitação da Saúde Auditiva realizados. 46,1% das Atividades realizadas 

3. Número de atendimentos de reabilitação da Saúde Intelectual realizados. 51,9% das Atividades realizadas 

4. Número de exames da Triagem Neonatal realizados no Estado do Amapá.  67,1% das Atividades realizadas 
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Ação PPA 2711 - Contratualização das Organizações Sociais para Operacionalização 

das Unidades de Saúde 
 

Diretriz: Conduzindo o processo da gerência administrativa das unidades assistenciais. 
 

Objetivo: Atender ao usuário do SUS em tempo hábil garantindo o acesso com acolhimento e 

assistência adequada e oportuna. 

META 1: Efetivar a contratualização de Organização Social para assumir a Gerência 

Administrativa da UPA da Zona Sul. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Formalizar instrumento contratual estipulando metas quantitativas e qualitativas na 

condução administrativa e na execução da assistência a saúde. 
1 1 

Comentários/Justificativa 

1. Contrato n° 001/2017, de 21 de julho de 2017, firmado entre o Governo do Estado do Amapá - 

GEA, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA com o Instituto Brasileiro de Gestão 

Hospitalar – IBGH, Organização Social para o gerenciamento, a operacionalização e execução dos 

serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento Porte I, 24hs na Zona Sul de Macapá. 

Sendo o 1° Termo Aditivo ao contrato de gestão assinado em 21 de julho de 2020 com vigência até 

21 de julho de 2021. 

META 2: Efetivar a contratualização de Organização Social para assumir a Gerência 

Administrativa da Maternidade de Risco Habitual – MRH. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Formalizar instrumento contratual estipulando metas quantitativas e qualitativas na 

condução administrativa e na execução da assistência a saúde. 
1 1 

Comentários/Justificativa 

1. Contrato n° 001/2018, de 9 de fevereiro, firmado entre o Governo do Estado do Amapá - GEA, por 

intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA com a Organização Social de Saúde PRO-

SAUDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar para o gerenciamento, a 

operacionalização e execução dos serviços de saúde na Maternidade de Risco Habitual Zona Norte 

de Macapá Dra. Euclélia da Silva Américo. 

Sendo o 1° Termo Aditivo ao contrato de gestão assinado em de 11 de junho de 2018 para compra de 

equipamentos. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2711 - Contratualização das Organizações Sociais para Operacionalização das Unidades de Saúde, 

Subações 000601 e 000602 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Contratualização efetivada. 100% das Atividades realizadas 

2. Contratualização efetivada. 100% das Atividades realizadas 
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Programa 0022 – Vigilância em Saúde 
Desenvolver ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde da população, 

por meio do fortalecimento de ações e serviços integrados com a Atenção Primaria em 

Saúde (APS) que assegure uma Rede de acesso diagnóstico como suporte às Vigilâncias 

Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, bem como monitorar os fatores de risco não 

biológicos relacionados ao meio ambiente.   
 

Ação PPA 2616 - Procedimentos Laboratoriais em Vigilância em Saúde 
 

Diretriz: Coordenar a Rede de Laboratórios do Estado, garantir o diagnóstico de média e alta 

complexidade de agravos, a avaliação de produtos regulados e análises ambientais que impactam 

na Saúde Pública, dando Suporte técnico a Vigilância em Saúde, promovendo ações intersetoriais 

buscando a integralidade da atenção. 
  

Objetivo: Promover atividades voltadas às Vigilâncias Epidemiológicas e Sanitárias da população 

cujas ações são fundamentais tanto no campo de análises laboratoriais como no diagnóstico, na 

prevenção e nos agravos de saúde do indivíduo e da coletividade.  

META 1: Integrar o serviço de Vigilância Epidemiológica por meio de execução de 2.000 

exames laboratoriais para o monitoramento do perfil epidemiológico do estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar exames laboratoriais de interesse em saúde pública. 2.000 1.165 

Comentários/Justificativa 

Indicador a ser avaliado: Número de Exames de Interesse em Saúde Pública Realizados. 

- Análise da Execução da Programação: 

O LAFRON é uma sede da Diretoria Executiva de Vigilância Laboratorial, situado no município de 

Oiapoque, onde atende as demandas de diagnóstico laboratorial das doenças de notificação 

compulsória e de interesse em saúde pública, conforme Portarias Ministeriais n° 33 (14/07/2005), n° 

2.606 (28/12/2005) e a n° 2.031 (23/09/2004).  

Esta Unidade apoia as atividades relacionadas à Vigilância em Saúde e assistência médica, podendo 

assim dar uma resposta imediata e rápida à população local e da Guiana Francesa, país de fronteira 

com o município. No entanto, exames que ainda não são realizados ou inconclusivos são 

encaminhados a Diretoria Executiva de Vigilância Laboratorial em Macapá para elucidação 

diagnóstica neste ou em outros centros de referência de acordo com o agravo em questão. 

No ano de 2020, embora com tanta dificuldade causada pela pandemia de COVID-19, o LAFRON/AP 

realizou exames laboratoriais de interesse em saúde pública além da quantidade prevista, ofertando o 

diagnóstico de Influenza, H1N1, Sarampo IGM/IGG, HIV, Esquistossomose, Leptospirose IGM, 

Doença de Chagas IGG, Sífilis, Hepatites A, B e C, Leishmaniose Visceral Humana, Dengue 

NS1/IGM, Chinkungunya IGM/IGG, Zika IGM/IGG e Carga Viral HIV-1. 
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META 2: Efetivar o funcionamento adequado do LAFRON. 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar locação do prédio do LAFRON 1 1 

Comentários/Justificativa 

Indicador a ser avaliado: Número de Contratos de locação de imóvel para funcionamento do 

LAFRON efetivados. 

- Análise da Execução da Programação: 

O contrato de locação do atual prédio do LAFRON foi renovado para o ano 2020 entre a SVS e o 

locador, sendo esta atividade cumprida integralmente. 

META 3: Promover o controle de qualidade dos exames através da revisão de 10.000 lâminas 

das endemias e tuberculose. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar 10.000 análises de revisão de lâminas pelo controle da qualidade de endemias e 

tuberculose. 
10.000 11.891 

Comentários/Justificativa 

- Análise da Execução da Programação: 

O quantitativo de lâminas a serem examinadas depende exclusivamente do envio regular e mensal 

dos municípios. Assim, o Núcleo de Gestão da Rede de Laboratórios (NGRL) está em orientações 

constantes aos responsáveis para que o controle de qualidade seja efetivo. No entanto, com a 

pandemia da COVID-19, a demanda de lâminas de malária diminuiu consideravelmente, assim como 

o número de casos. Em muitos municípios, os microscopistas do grupo de risco foram afastados do 

serviço e foram utilizados testes rápidos, influenciando diretamente na quantidade de lâminas 

enviadas para revisão. 

Avaliando os resultados, no ano de 2020 foi enviado pelos municípios um total de 10.790 lâminas de 

Malária, 121 lâminas de Doença de Chagas, 567 lâminas de Leishmaniose Tegumentar Americana 

(LTA) e 413 lâminas de Tuberculose. Desse quantitativo, foram analisadas na revisão 2.933 lâminas 

de malária (conforme amostragem preconizada pelo Ministério da Saúde). Das lâminas de Doença de 

Chagas, LTA e Tuberculose foi analisado 100% da quantidade enviada para revisão. 

Devido às restrições impostas pela Pandemia, como alternativa neste período foram realizados Cursos 

à Distância: envio de um banco de lâminas pelo Coordenador de Endemias, para os microscopistas 

estudarem e em seguida uma avaliação deste estudo e depois um técnicos do NGRL foi in loco corrigir 

os problemas/divergências encontradas. Municípios que já participaram deste trabalho: Mazagão, 

Ferreira Gomes, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Itaubal, Cutias, Vitória do Jari, Calçoene 

e Porto Grande. 
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Foram realizadas supervisões/cadastros in loco nos laboratórios dos municípios mais próximos 

(Macapá, Santana, Mazagão, Porto Grande, Serra do Navio, Ferreira Gomes e Pedra Branca do 

Amapari). Nos demais municípios, não foi possível devido à Pandemia, bem como também em 

decorrência das dificuldades logísticas (falta de carro com manutenção apropriada) para pegar a 

estrada rumo aos demais municípios. 

META 4: Promover 12 atualizações técnicas dos servidores do LACEN. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar ações de atualização e capacitação no diagnóstico de: hemoparasitas (04), LTA 

(02), tuberculose (02), hanseníase (01) e teste rápido de malária (03) 
12 8 

Comentários/Justificativa 

1 Realizadas 8 ações de atualização e capacitação no diagnóstico de: hemoparasitas (04), LTA (02), 

tuberculose (02), hanseníase (01) e teste rápido de malária. 

META 5: Monitorar a rede de laboratórios municipais, por intermédio de 50 eventos de 

supervisão. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar ações de supervisão e cadastro na rede estadual, municipal e privada de 

laboratórios clínicos e de saúde pública em cada um dos 16 municípios do Estado 
50 42 

Comentários/Justificativa 

Realizadas 42 ações de supervisão e cadastro na rede estadual, municipal e privada de laboratórios 

clínicos e de saúde pública em cada um dos 16 municípios do Estado. 

META 6: Promover a divulgação de 4 trabalhos científicos de servidores. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar e publicar 04 pesquisas em saúde pública de interesse do SUS 4 0 

Comentários/Justificativa 

1. Número de Trabalhos científicos de interesse em saúde pública publicados. 

- Análise da Execução da Programação: 

Mediante as dificuldades enfrentadas devido a pandemia de COVID-19, o Laboratório teve suas 

atividades de produção e publicação foram diretamente afetadas, tanto pela redução da força de 

trabalho considerada grupo de risco, assim como pela paralização/redução das atividades acadêmicas 

e de pesquisa a nível nacional. 

META 7: Promover a Vigilância Laboratorial por meio de realização de 35.000 exames e 

emissão de laudos para o monitoramento das doenças e agravos de interesse a saúde pública. 
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Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar análises com emissão de laudos diagnósticos das doenças e agravos de 

relevância epidemiológica 
35.000 34.711 

2. Encaminhar amostra de PCR para influenza, leishmaniose visceral, para Laboratórios de 

referência regionais e nacional. 
500 0 

Comentários/Justificativa 

Indicadores a serem avaliados:  

1. Número de Análises para o diagnóstico de doenças e agravos de interesse em saúde pública 

realizadas: 

- Análise da Execução da Programação: 

No exercício do ano de 2020 o Laboratório (DEVL/LACEN-AP) atendeu solicitações de exames da 

rede pública e privada, tanto em diagnóstico bem como na confirmação dos mesmos, com isso dando 

apoio diagnóstico dando apoio diagnóstico a toda a Rede Hospitalar do Estado do Amapá. O 

laboratório (DEVL/LACEN-AP) auxilia a Vigilância Epidemiológica nas elucidações de casos e 

surtos envolvendo agravos de notificação compulsória. Diante das dificuldades enfrentadas devido à 

pandemia de COVID-19, o Laboratório teve o desenvolvimento de suas atividades prejudicadas, o 

que ocasionou uma redução na quantidade de exames realizados pelo mesmo. 

Relatório de Produção Mensal (Exame / Metodologia)  
Fonte: Gal, 2020 

 

Exames Realizados no Serviço de Parasitologia em 2020 
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Comentários adicionais: 

Durante o ano de 2020 o Laboratório de Parasitologia conseguiu duas aprovações no PPSUS 

(Programa de Pesquisa para o SUS), buscando melhorias ao diagnóstico de Doença de Chagas. 

Em relação ao quantitativo de exames de quantificação de carga viral de HIV, hepatite B e C houve 

uma redução drástica no ano de 2020 devido à diminuição dos atendimentos presenciais nas unidades 

de saúde em decorrência das medidas de isolamento e isolamento impostas pelos gestores como 

resposta à pandemia do Covid19 bem como a diminuição na busca de atendimento por parte da 

população, conforme descrito abaixo: 

Exames Finalidade Metodologia 
Laboratório 

executor 
Quantitativo 

Quantificação da carga 

viral do HIV-1 

Diagnóstico e 

monitoramento 

Reação em cadeia da 

polimerase (RT-PCR) 
LACEN-Amapá 1.981* 

Quantificação da carga 

viral do HBV 

Diagnóstico e 

monitoramento 

Reação em cadeia da 

polimerase (RT-PCR) 
LACEN-Amapá 98 

Quantificação da carga 

viral do HCV 

Diagnóstico e 

monitoramento 

Reação em cadeia da 

polimerase (RT-PCR) 
LACEN-Amapá 84 

Genotipagem para o 

HCV 
Pré-tratamento Sequenciamento Centro de genomas 19 

Genotipagem para o 
HIV 

Pré-tratamento Sequenciamento Centro de genomas 57 

 

Do total de carga viral realizada 207 não puderam ser processadas no Amapá devido a falta de energia 

provocado pelo apagão em novembro e, portanto tiveram que ser enviada para o LACEN Pará onde 

as mesmas foram então processadas. 

META 8: Integrar o serviço de Vigilância Sanitária em produtos regulados com realização de 

5.000 análises sanitárias em produtos regulados. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar análises laboratoriais em amostras de produtos (alimentos, medicamentos, 

saneantes e água de estabelecimentos) 
5.000 592 
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Comentários/Justificativa 

1. Número de Análises sanitárias em produtos regulados realizadas. 

- Análise da Execução da Programação: 

Com o início da pandemia, a atividade do laboratório, no que tange o suporte à Vigilância Sanitária, 

sofreu uma descontinuidade nas ações, o que impactou negativo no número de analises. Podemos 

destacar as seguintes situações: 

- Todas as dificuldades impostas pela pandemia de COVID-19; 

- Falta de aquisição de materiais de consumo e equipamentos para a realização das análises previstas; 

- Falta de manutenção aos equipamentos; 

- Falta de recursos humanos para execução dos trabalhos, visto que grande parte dos servidores do 

Núcleo pertence ao grupo de risco e estavam amparados por decreto. 

META 9: Integrar o serviço de Vigilância Ambiental com realização de 1.000 análises laboratoriais 

de ambientes. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar análises laboratoriais em amostras de produtos água e Colinesterase. 500 0 

2. Realizar análises laboratoriais (água de consumo humano e balneabilidade) 500 366 

Comentários/Justificativa 

Indicadores a serem avaliados:  

1. Número de Análises laboratoriais em amostras de produtos água e Colinesterases realizadas 

2. Número de Análises laboratoriais em água de consumo humano e balneabilidade realizadas 

- Análise da Execução da Programação: 

Com o início da pandemia, a atividade do laboratório, no que tange o suporte à Vigilância Ambiental, 

sofreu uma descontinuidade nas ações, o que impactou negativo no número de analises. Podemos 

destacar as seguintes situações: 

- Todas as dificuldades impostas pela pandemia de COVID-19; 

- Falta de aquisição de materiais de consumo e equipamentos para a realização das análises previstas; 

- Falta de manutenção aos equipamentos; 

- Falta de recursos humanos para execução dos trabalhos, visto que grande parte dos servidores do 

Núcleo pertence ao grupo de risco e estavam amparados por decreto. 

Mesmo diante das dificuldades decorridas de vários fatores o número de análises realizadas pelo 

Laboratório de Análises Ambientais teve um aumento significativo diante das movimentações 

realizadas com as demais Vigilâncias Municipais e CGLAB. 

META 10: Manter 7 contratos de Serviços Continuados para manutenção da DEVL 
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Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Contratar Serviços de Manutenção da DEVL 7 3 

Comentários/Justificativa 

1. Número de contratos de Serviços Continuados para manutenção da DEVL efetivados. 

- Análise da Execução da Programação: 

No ano de 2020 algumas atividades previstas foram prejudicadas na sua execução devido ao 

surgimento da pandemia do novo Coronavírus (SARS COV 2). Inclui-se nessa situação a contratação 

de alguns serviços de manutenção da DEVL. 

META 11: Realizar a contratação de uma consultoria para implementação do sistema de gestão 

da qualidade 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Contratar de serviço de consultoria em Gestão da Qualidade 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Número de contratos de Consultoria para implementação do sistema de gestão da qualidade 

efetivada. 

- Análise da Execução da Programação: 

No de 2020 não foi realizada a atividade prevista de contratação de consultoria para a implementação 

do sistema de gestão da qualidade. 

META 12: Realizar aquisições de material de consumo (EPI’s). 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Adquirir material de consumo laboratorial, correlatos e EPIs 1 parcial 

Comentários/Justificativa 

Indicador a ser avaliado:  

1. Percentual de Material de consumo para a DEVL adquirido dentre os solicitados. 

- Análise da Execução da Programação: 

Com o início da pandemia de COVID-19, as atividades do laboratório não poderiam ser realizadas 

com total segurança sem a compra de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s. Assim, essa 

atividade prevista foi realizada, de forma parcial, com máxima urgência, mas com todas as 

dificuldades impostas pela mesma.  

- Indisponibilidade dos materiais no mercado para compra, devido a grande procura mundial; 
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- O aumento dos preços dos materiais em questão; 

- Falta de recursos humanos para execução dos trabalhos (cotação e compra), visto que grande parte 

dos servidores do Núcleo pertence ao grupo de risco e estavam amparados por decreto. 

 

META 13: Estabelecer o fluxo e os critérios de diagnóstico laboratorial, conforme as 

orientações do Ministério da Saúde. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Garantir a execução dos fluxos para diagnóstico laboratorial para detecção de infecção 

humana pelo novo corona vírus (2019-nCoV), junto a rede laboratorial de referência para 

os vírus respiratórios;  

  

2. Aplicar os protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo novo corona vírus 

(2019- nCoV), de acordo com as recomendações da SVS/MS e OMS;  
  

3. Garantir os insumos para diagnostico da infecção humana pelo novo corona vírus (2019- 

nCoV) e outros vírus respiratórios para a rede laboratorial.  
  

4. Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para a infecção humana pelo novo 

corona vírus (2019-nCoV) e outros vírus respiratórios e dar feedback às unidades de 

atendimento do caso;  

  

5. Apoiar e garantir o transporte das amostras do LACEN ao laboratório de referência;    

6. Apoiar os serviços privados sobre a importância da coleta, fluxo de envio e diagnóstico 

da infecção humana pelo novo corona vírus (2019-nCoV), de acordo com os protocolos;  
  

7. Garantir a realização do diagnóstico de RT-PCR em tempo real e as análises 

complementares do vírus 2019-nCoV no Laboratório de Referência Nacional para o estado 

(Instituto Evandro Chagas/IEC). 

  

Comentários/Justificativa 

1 a 7. Atividades executadas distribuídas nas diversas demais metas. 

META 14: : Integrar o serviço de vigilância epidemiológica por meio de exames laboratoriais, 

no monitoramento do perfil epidemiológico do Estado. 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Estimular a articulação da rede de urgência e emergência, rede hospitalar e laboratorial 

(públicos e privados) para coleta e transporte oportunos e adequados das amostras e 

diagnóstico laboratorial de COVID19 por RT-PCR. 

40.000 47.117 

2. Realizar o diagnóstico de COVID-19, através de testes rápidos, nos profissionais de 
saúde, segurança pública e outros da linha de frente do combate ao novo Corona vírus 

 148 

Comentários/Justificativa 

Indicadores a serem avaliados:  

1. Número de analises de COVID19 por RT PCR realizadas.  

2. Número de testes rápidos realizados nos profissionais de saúde, segurança pública e outros da linha 

de frente do combate ao novo Corona vírus. 

- Análise da Execução da Programação: 

Desde que foram confirmados os primeiros casos de Covid19 no Brasil, o Ministério da saúde 

desenvolveu estratégias com o objetivo de equipar e capacitar a Rede Nacional de Laboratórios de 
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Saúde Pública para realizar o diagnóstico do Sars-Cov2. Dentre as medidas adotadas pelo nível 

federal incluem-se: 

- Desenvolvimento e distribuição de kit molecular de amplificação para o Sars-Cov2 pela 

Biomanguinhos; 

- Fornecimento de outros kits de amplificação para o Sars-Cov2 tais como o do Instituto de Biologia 

molecular do Paraná e o da Seegene; 

- Fornecimento de oligos e sondas para o diagnóstico molecular dos outros vírus respiratórios; 

- Treinamento de um profissional para técnica de RT PCR para o Sars-Cov2 no Instituto Evandro 

Chagas-IEC; 

- Fornecimento de kits de extração manual para ácidos nucléicos; 

- Fornecimento de insumos plásticos tais como placas de PCR, tubos do tipo falcon, pipetas pasteur, 

tubos de 1,5 ml, pipetas com barreiras, etc.; 

- Fornecimento de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde; 

- Fornecimento de swabs e meio de transporte viral para coleta de amostras da naso-orofaringe; 

- Recebimento de equipamento de extração automatizada de ácidos nucléicos (Extracta 96 da marca 

Loccus) através de regime de doação; 

- Contratação de três profissionais de nível superior via OPAS para ajudar no diagnóstico do Covid; 

Todas as medidas tomadas acima pelo nível federal e estadual contribuíram para efetivar as ações 

relacionadas ao diagnóstico laboratorial do novo Corona vírus. 

Os testes rápidos foram realizados nos profissionais da linha de frente de acordo com cronograma 

estabelecido pela Superintendência de Vigilância em Saúde – SVS/AP. Foram utilizados testes 

recebidos do Ministério da Saúde, bem como da compra realizada pelo Governo do Estado do Amapá. 

Atividades não Previstas, mas Realizadas. 

- Implementação e orientações ao município de Porto Grande quanto ao uso do Sistema de Informação 

de Insumos Estratégicos – SIES para controle de estoque de Testes Rápidos de Malária; 

- Orientações aos municípios quanto à digitação correta das fichas de notificação de testes rápidos de 

malária no Sistema de Informação – SIVEP-Malária; 

- Produção e distribuição de insumos para confecção da Gota Espessa para o diagnóstico de Malária 

(azul de metileno, água tamponada e Giemsa) a todos os municípios do Estado; 

- Apoio da organização dos cursos de Capacitação em coleta de espécimes clínicos para pesquisa de 

COVID-19, Influenza, Sarampo e outros Vírus respiratórios por SWAB combinado; 

- Distribuição de meios de transporte viral de amostras e swabs para coleta de amostras para 

diagnóstico de COVID-19 aos municípios; 

- Participação em reuniões para discussão sobre a aquisição de um terreno próprio para construção 

do Laboratório de Fronteira e adaptações de prédio próprio para o funcionamento do LAFRON, em 

Oiapoque. Estiveram presentes o Gerente do NGRL, Sr. Giovani Mariano, e o Diretor da DEVL à 

época, Sr. Gelmires Queiroz. 
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Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2616 - Procedimentos Laboratoriais em Vigilância em Saúde, Suações 000493, 000495 a 000500 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de Exames de interesse em Saúde Pública realizados 58,2% das Atividades realizadas 

2. Laboratório da Fronteira Brasil/França funcionando efetivamente. 100% das Atividades realizadas 

3. Número de Análises de revisão de lâminas para o controle da qualidade de 

endemias e tuberculose realizadas 
118,9% das Atividades realizadas 

4. Número de Eventos de capacitação realizados 66,6% das Atividades realizadas 

5. Número de Eventos de Supervisão da rede de laboratórios realizados 84% das Atividades realizadas 

6. Número de Trabalhos Científicos Publicados Atividades não realizadas 

7. Número de análises para o diagnóstico de doenças e agravos de interesse a 

saúde pública realizadas. 
97,7% das Atividades realizadas 

8. Número de Análises sanitárias em produtos regulados realizados. 11,8% das Atividades realizadas 

9. Número de Análises laboratoriais de ambientes realizadas 36,6% das Atividades realizadas 

10. Número de Contratos de Serviços Continuados para manutenção 

efetivados 
42,8% das Atividades realizadas 

11. Número de contrato de Consultoria realizada 11,8% das Atividades realizadas 

12. Materiais adquiridos Atividades não realizadas 

13. Fluxo e os critérios de diagnóstico laboratorial estabelecidos. 100% das Atividades realizadas 

14. Serviço de vigilância epidemiológica integrado  117,8% das Atividades realizadas 
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Ação PPA 2620 - Vigilância em Saúde do Trabalhador 
 

Diretriz: Analisar a situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se 

destinam a atenuar determinantes e riscos à saúde visando à promoção da saúde e à redução da 

morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham 

nos determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimentos e processos produtivos.  
 

Objetivo: Promover e proteger a saúde do trabalhador e da trabalhadora visando à redução da 

morbimortalidade oriunda dos processos de trabalho. Recomendar e adotar as medidas de 

promoção, prevenção e ações do acolhimento, núcleos técnicos, rede sentinela e inspeções. 

META 1: Implantar e Implementar notificação, investigação e intervenção dos agravos 

relacionados ao trabalho em 4 municípios do estado.  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Implantar 4 Unidades Sentinelas de notificação de doenças ocupacionais compulsórias e 

de agravos a saúde do trabalhador. 
4 0 

2. Monitorar as Unidades Sentinelas de notificação de doenças ocupacionais compulsórias 

e de agravos a saúde do trabalhador. 
30 13 

3. Investigar doenças ocupacionais compulsórias e  agravos à saúde do trabalhador mais 

prevalentes. 
6 3 

4. Intervir em situações que comprometam a saúde dos trabalhadores, de acordo com 
indicadores epidemiológicos. 

2 4 

5. Realizar capacitações e treinamentos presenciais em vigilância epidemiológica da saúde 

do trabalhador.  
6 5 

6. Adquirir equipamentos de informática para as Unidades Sentinelas de notificação de 

doenças ocupacionais compulsórias e de agravos à saúde do trabalhador. 
20 0 

Comentários/Justificativa 

1. A ação programada de implantação de serviços relacionados a notificação de doenças ocupacionais 

compulsórias e de agravos a saúde do trabalhador nos municípios do Amapá foi seriamente 

comprometida devido a pandemia do COVID19, visto que, a atenção se voltou para as ações 

relacionadas a pandemia tanto pela equipe do NVST, quanto pelas equipes das unidades de saúde que 

concentraram suas energias para cuidar dos pacientes acometidos pelo vírus; 

2. A ação de monitoramento das Unidades Sentinelas de notificação de doenças ocupacionais 

compulsórias e de agravos a saúde do trabalhador foi parcialmente alcançada e prejudicada, visto que 

foram muitos obstáculos para a realização dos monitoramentos. Nas visitas de monitoramento foi 

observado que toda a equipe da rede hospitalar estava direcionada para a ações da pandemia do 

COVID19. Foram realizadas orientações sobre as notificações relacionadas ao trabalho nas unidades 

do município de Macapá e no município de Oiapoque; 

3. A ação de investigar doenças ocupacionais compulsórias e agravos à saúde do trabalhador mais 

prevalentes foi parcialmente alcançada e prejudicada pela pandemia do COVID19. Foi realizada três 

investigações de casos de adoecimento em trabalhadores, ou seja, 50% da meta programada; 

4. A ação de intervir em situações que comprometam a saúde dos trabalhadores, de acordo com 

indicadores epidemiológicos foi realizada com sucesso. Com a elaboração de notas técnicas e 
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fluxograma para rede hospitalar e recomendações técnica para o retorno de atividades que 

colaboraram para melhorar a atenção a saúde do trabalhador; 

5. A ação de realizar capacitações e treinamentos presenciais em vigilância epidemiológica da saúde 

do trabalhador foi realizada parcialmente na rede de assistencial com os profissionais de saúde. 

6. A ação de adquirir equipamentos de informática para as Unidades Sentinelas de notificação de 

doenças ocupacionais compulsórias e de agravos à saúde do trabalhador foi prejudicada com a 

situação de pandemia do COVID19, visto que a aquisição de equipamentos requer recursos 

financeiros e o ano de 2020 foi um ano atípico em todo o mundo, com gastos elevados do governo 

federal, estadual e municipal para manter o atendimento de diversos casos de COVID19. 

Atividades não Previstas, mas Realizadas 

• Cursos, eventos e afins: Justiça Restaurativa (Mediação de Conflitos); Formação de Facilitadores; 

Controle Social; Gestão por Competências; Desenvolvimento de Competências Gerenciais; 

Conhecendo a EAD; Gestão do Tempo; Liderança Ágil - MÓD.1;Tutor para Cursos On-line; 

Extensão Direitos Humanos, Saúde Mental e Racismo; I Jornada de Prática Integrativas e 

Complementares da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Goiás; II Seminário de 

Fenomenologia - A fenomenologia como método de articulação gestáltica - Edmund Husserl; 

Comunicação Não-Violenta; Inteligência Emocional; A Química das Emoções; Violência contra à 

Pessoa Idosa; Atual situação da Saúde no Amapá; O Protagonismo da Mulher na Gestação, Parto e 

Pós-parto: Aspectos Jurídicos ESDP/MS; Trabalho Social com Famílias: Olhares, Reflexões e 

Construções Colaborativas; Assédio Moral no Trabalho e Direito a Desconexão; Professores e 

Profissionais da educação neuropsicologia; Direitos Humanos, Decolonialidade e Constitucionalismo 

Latino-americano; O Controle Social em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Brasil: Práticas 

Territoriais; 1º. Congresso Norte - Nordeste de Saúde Pública. Apresentação de Trabalho “Burnout: 

Conhecer para Prevenir” - EVEN3; I Congresso Norte-Nordeste de Saúde Pública on-line; I 

Congresso de Ligas Acadêmicas de MFC; III Congresso Brasileiro de Estudos e Prevenção do 

Suicídio; Congresso Digital 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente; Congresso LIV Virtual: 

Sentimentos que aproximam; Webinário: 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Webinário de Saúde Mental; Webinário - Saúde do trabalhador: riscos e vulnerabilidades; Webinário 

- Acidente de Trabalho Envolvendo Motociclistas no Brasil, 2007-2018; 3º Encontro Ideia SUS - 

Acolhimento e Saúde Mental em Territórios Vulnerabilizados; Palestra: Biossegurança e os cuidados 

no retorno das atividades presenciais; Seminário em alusão ao Dia Internacional de Prevenção às 

Lesões por Esforços Repetitivos - LER/DORT; Participação virtual, na Plenária Virtual Orçamento 

e Finanças do SUS (CIOF_CES AP); Curso de Extensão Direitos Humanos, Saúde Mental e 

Racismo;1º Webinar de Formação da Rede de Atendimento à Mulher; Webinar - Conversas com o 

INCA - Exposição Ocupacional ao Benzeno - situação atual perspectivas futuras; Webinar - Controle 

Radiológico e Espirométrico da Exposição a Agentes Químicos; Webinar - Protocolo de Acidente de 

Trabalho com Exposição à Material Biológico; I Webinário Internacional Brasil - União Europeia: 

Justiça e Políticas de Proteção Socioambiental; II Oficina Integrativa de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora; XIV Congresso Nordestino de Direito e Psicologia; Congresso Avaliação de Riscos 

Psicossociais Ocupacionais; XII Congresso Nordestino de Direito e Psicologia Jurídica: Psicologia, 
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Direito e Contemporaneidade; Congresso Internacional de Psiquiatria e Psicologia (CIPP); III 

Simpósio de Prevenção ao Suicídio da Micro rede de Atenção à Crise Suicida; IV Jornada de 

Prevenção ao Suicídio; Seminário Digital de Saúde Mental; VII Colóquio em Políticas Públicas, 

Gestão Social e Direitos Sociais; III Encontro Intersetorial entre o SUAS e o Sistema de Justiça: 

Desafios Éticos-Políticos da Atuação das Equipes Técnicas do SUAS e do Sistema de Justiça na 

Atualidade; Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador com o tema: Adoecimento mental e trabalho; 

Fórum Nacional da Infância e Juventude – FONINJ; Palestra: Direitos das pessoas com deficiência: 

reflexões e desafios; Web palestra - Protocolo Distúrbio de voz relacionada ao trabalho/DVRT; Roda 

de Conversa - Psicólogas Clínicas na atuação em interface com a Justiça: Como Responder as 

demandas da Justiça dentro dos parâmetros técnicos e éticos da Psicologia; A Luta Judicial por 

Medicamentos como forma de Redução das Desigualdades Sociais; Princípios, fundamentos e 

diretrizes da VISAT; Suicídio no Trabalho; Instrumentos de Ação e Gestão na VISAT.  Série – 3; Por 

que Reinventar os Sindicatos de Trabalhadores; A Proteção Respiratória como parte integrante do 

GRO; Reforma Administrativa: Impactos da PEC 32/2020; Adoecimento Mental no Trabalho; Por 

que uma visão Ergonômica na Prática Sindical?;As mudanças no mundo do trabalho; Lançamento da 

Revista MPT em Quadrinhos: Catadoras e Catadores; Racismo Estrutural e Gênero: Suas 

Consequências na Saúde, Trabalho e Vida nas Redes Sociais; Práticas de Enfermagem no contexto 

da Atenção Primária à Saúde: O cenário atual e desafios na Região Norte; Epidemiologia Aplicada à 

Prática Sindical; Prevenção ao Câncer de Próstata e Saúde do homem: alertando para o autocuidado; 

Intervenções Exitosas dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde e Segurança no Trabalho. O Estado 

e o Dever de Tutela da Saúde dos Trabalhadores. Os Retrocessos atuais, como reverter?; I Encontro 

Nacional da Terapia Ocupacional em Saúde e Trabalho, virtual, organizado por Unifesp, Unesp e 

Unb, c Carga horária: 08h, período: 02 e 03/12/20; Fórum Youtube Nexo, Trabalho e Adoecimento - 

Prof. René Mendes. 

• Palestra na Área de Saúde do Trabalhador: Saúde do Trabalhador; Acidente de Trabalho com 

Exposição à Material Biológico; Saúde Bucal Ocupacional e LER/DORT: Público-alvo: Profissionais 

de Saúde e Acad. do Curso de Enfermagem da Faculdade META. Local: Auditório do 

NVST/CEREST, Horário: das 14 às 17h, Número de participantes: 33; Roda de Conversa: Palestra: 

“Psicologia, História e Memórias: A Atuação das Mulheres na Psicologia do Amapá”. Realização: 

Conselho Regional de Psicologia/CRP 10 Pará-Amapá. Local: Auditório da Faculdade Estácio.    

Número de participantes: 30 Participantes. Horário: 18 - 12h. 

• Atendimento ao Trabalhador: Atendimento ao trabalhador com escuta da situação problema, 

orientação, encaminhamento e registro em prontuário: consulta de enfermagem: 16 trabalhadores; 

atendimento com psicóloga: 23 trabalhadores, sendo que 03 foram atendidos de maneira presencial e 

20 virtual; Atendimento médico ao trabalhador: 179; atendimento equipe de enfermagem:587; 

atendimento fisioterapeuta: 14; atendimento assistente social:08; emissão de laudo: 68; Orientação 

técnica quanto ao atendimento de trabalhadores, na área da saúde mental relacionada ao trabalho em 

tempos de Covid-19:  psicóloga do HCAL e a Coordenação do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS 

(modo virtual); Orientação para trabalhador portador de Deficiência Física sobre a Emissão de Laudo 

Técnico de Deficiência. Total: 08 orientações; Orientação técnica aos profissionais responsáveis pelo 

serviço de Informação, SINAN-Município de Mazagão (unidade sentinela); Orientação sobre a 
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Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT a trabalhadores de empresa privada; Visita técnica no 

Hospital de Emergência de Macapá para orientação sobre o adoecimento ocupacional e sobre assepsia 

e lavagem das mãos, distribuição de panfletos e máscaras caseiras (maio/2020); Ação Natalina para 

trabalhadores: Projeto de ação “Amigos do Enfermeiro Evandro”. 

• Elaboração documentos técnicos e relatórios: Laudo Técnico de Insalubridade: Comissão de 

Insalubridade - Portaria N°. 597/2017 - SESA. Revisão final do Laudo Técnico de Insalubridade do 

Centro de Referência em Doenças Tropicais - CRDT, Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA 

e Serviço de Atendimento Especializado - SAE. Os Laudos foram entregues a PGE do Amapá; 

• Produção de Relatórios e afins: Relatório de Avaliação da PES - 2016 a 2019; Relatórios Técnico 

das Ações do NVST/CERESTs em Época de Covid-19; Relatórios técnico profissional com as ações 

do quadrimestre; Relatórios consolidado quadrimestral por unidade, com as ações do quadrimestre; 

Relatórios I, II e III Quadrimestral/2020; Relatórios de Inspeção de Ambientes de Trabalho; 

Elaboração de Escala Mensal de Trabalho; Elaboração de palestras educativas conforme demanda; 

Revisão e organização Indicador 23: reorganização e revisão dos dados coletados das notificações e 

incluso nos relatórios de gestão 2018 e 2019, reenviados; 

• Transmissão semanal dos lotes de notificações de Acidente de Trabalho e Agravos a Saúde do 

Trabalhador para a SVS. O sistema de informação SINAN-NET é alimentado semanalmente, 

seguindo o calendário das Semanas Epidemiológicas; 

• Reuniões de Trabalho com diversos setores e reuniões técnicas e administrativas durante o ano de 

2020: participação em reuniões de trabalho institucionais e interinstitucionais, setoriais e 

intersetoriais, com o objetivo de discutir e planejar estratégias de enfretamento da Pandemia de 

Coronavírus na área de VISAT. Realizadas de forma presencial e virtual pelo Google Meet e 

WhatsApp Web.  

• Realização de alimentação de Sistemas de Informação: Alimentação dos sistemas de informações 

SIPLAG, BPA e CNES mensalmente, trimestralmente e/ou quando necessário; 

• Campanha Outubro Rosa2020, em tempo de pandemia: 

• Campanha Novembro Azul/2020 em tempo de pandemia: 

META 2: Realizar 36 ações de inspeções/vigilâncias em saúde do trabalhador 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar ações de inspeção e vigilância nos ambientes de trabalho, em todo território 

amapaense, em atendimento às demandas espontâneas e/ ou demandas provocadas. 
36 38 

2. Realizar ação educativa sobre os riscos ocupacionais dos ambientes de trabalho.  3 5 

Comentários/Justificativa 

1. A ação de realizar ações de inspeção e vigilância nos ambientes de trabalho, em todo território 

amapaense, em atendimento às demandas espontâneas e/ ou demandas provocadas foi realizada com 
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sucesso. A equipe técnica realizou inspeções em diversos ambientes de trabalho de diversos setores 

da economia, objetivando identificar os riscos e orientar quanto a prevenção dos acidentes de 

trabalho, sendo 23 no I quadrimestre, 13 no II quadrimestre e 02 no III quadrimestre;  

2. A realização de proporcionar ação educativa sobre os riscos ocupacionais dos ambientes de 

trabalho foi realizada com sucesso com diversas categorias sobre os riscos do trabalho e medidas 

preventivas: Seminário em alusão ao Dia Internacional de Prevenção às Lesões por Esforços 

Repetitivos. Tema abordado: LER/DORT:  Repercussões na Saúde do Trabalhador, no auditório do 

SENAC; 04 e 05/06/2020:   ação educativa de orientação sobre assepsia e lavagem das mães, com 

entrega de máscaras de tecido para Trabalhadores da Saúde; 23/06/2020: ação educativa na Loja 

Amazona Shopping Plaza com orientação técnica de acordo com o decreto PMM n.2236/2020; 

23/06/2020: ação educativa na loja Center Kennedy Ltda. com orientação técnica de acordo com o 

decreto PMM n.2236/2020;10 e 27/07/2020:  ação educativa de orientação sobre assepsia e lavagem 

das mães, com entrega de máscaras de tecido para Trabalhadores da Saúde. 

META 3: Ampliar ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador através da implantação de 

serviço de referência assistencial no município de Macapá, bem como na região Norte do 

Amapá. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Oferecer suporte técnico para Implantação de 1 Centro de Referencia em Saúde do 

Trabalhador no Município de Macapá, de acordo com a resolução 603 de 8 de novembro 

de 2018. 

1  

Comentários/Justificativa 

1. A ação de desenvolver ações articuladas, como reunião de sensibilização, capacitação, consultoria 

técnica, com a Secretaria Municipal de Saúde de Macapá visando contribuir de forma efetiva com o 

processo de implantação do CEREST Municipal foi prejudicada pela pandemia do COVID19, pois 

todas as instituições de saúde e instâncias governamentais estavam focadas no combate a pandemia. 

Mas, é uma missão do NVST/CEREST Estadual, com base na resolução n.603, 08/11/2018 CNS de 

criação de novos CERESTs regional e municipal para o Estado do Amapá. 

2 A ação de desenvolver ações articuladas com as secretarias municipais da Região de Saúde Norte 

ações de implantação do CEREST Regional Norte no Município de Oiapoque, como consultoria, 

projeto de implantação, capacitação, reforma predial e outros foi prejudicada pela pandemia do 

COVID19, pois todas as instituições de saúde e instâncias governamentais estavam focadas no 

combate a pandemia. Mas, é uma missão do NVST/CEREST Estadual, com base na resolução n.603, 

08/11/2018 CNS de criação de novos CERESTs regional e municipal para o Estado do Amapá. 

META 4: Implantação de 02 Centros de Referência em Saúde do Trabalhador Regional, de 

acordo com a resolução nº 603 de 8 de novembro de 2018. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Ações/Atividades previstas para 2021   
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Comentários/Justificativa 

META 5: Realizar 01 curso em Mestrado Profissional em Vigilância em Saúde do trabalhador 

e Vigilância Ambiental, qualificando 35 servidores. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Ações/Atividades previstas para 2021   

Comentários/Justificativa 

META 6: Implantar e Implementar  notificação, investigação e intervenção dos agravos 

relacionados ao trabalho nos municípios da Região Sudoeste de Saúde do Amapá. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Implantar 3 Unidades Sentinelas de notificação de doenças ocupacionais compulsórias e 

de agravos a saúde do trabalhador. 
3 1 

2. Monitorar as Unidades Sentinelas nas notificação de doenças ocupacionais compulsórias 
e de agravos a saúde do trabalhador. 

15 6 

3. Investigar doenças ocupacionais compulsórias e de agravos a saúde do trabalhador mais 

prevalente. 
3 0 

4. Intervir em situações que comprometam a saúde dos trabalhadores, de acordo com 

indicadores epidemiológicos. 
2 5 

5. Realizar capacitações e treinamentos presenciais em vigilância epidemiológica da saúde 

do trabalhador. 
6 3 

6. Adquirir equipamentos de informática e outros para as Unidades Sentinelas de 

notificação de doenças ocupacionais compulsórias e de agravos a saúde do trabalhador. 
10 1 

7. Manter a locação de um imóvel para o CEREST regional de Santana.   12 0 

Comentários/Justificativa 

1. A atividade de implantação de 3 Unidades Sentinelas de notificação de doenças ocupacionais 

compulsórias e de agravos a saúde do trabalhador foi atingida parcialmente com a efetivação da 

Unidade Sentinela no município de Vitória do Jari; 

2. A atividade de monitoramento das Unidades Sentinelas de notificação de doenças ocupacionais 

compulsórias e de agravos a saúde do trabalhador foi atingida parcialmente com as dificuldades 

oriundas da pandemia da COVID19 que restringiu algumas ações em prioridades a outras ligadas 

diretamente ao cuidado assistencial. Foi realizado monitoramento nos municípios de Mazagão, 

Santana, Vitória do Jari, Laranjal do Jari. 

3. A atividade de investigar doenças ocupacionais compulsórias e de agravos a saúde do trabalhador 

mais prevalente não foi atingida em virtude da diminuição da equipe de trabalho e mudanças na rotina 

de atividades, mas é uma meta que se pretende buscar condições técnica, tecnológica e financeira 

para ser efetivada; 

4. A atividade de intervir em situações que comprometam a saúde dos trabalhadores, de acordo com 

indicadores epidemiológicos foi atingida com sucesso em ações de testagem rápida para detecção de 

Covid-19 em trabalhadores e ações de vigilância em saúde do trabalhador para averiguar condições 

de trabalho; 
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5. A atividade de realizar capacitações e treinamentos presenciais em vigilância epidemiológica da 

saúde do trabalhador foi atingida parcialmente, em 50% da meta com a realização de palestra 

educativa e treinamento relacionado aos agravos relacionados ao trabalho; 

6. A atividade de adquirir equipamentos de informática e outros para as Unidades Sentinelas de 

notificação de doenças ocupacionais compulsórias e de agravos a saúde do trabalhador não foi 

atingida e prejudicada por conta dos gastos com a pandemia da COVID19. Apenas uma parte mínima 

da meta foi atingida; 

7. A atividade de locação de um imóvel para o funcionamento do CEREST Regional Santana não foi 

atingida e muito prejudicada pela pandemia da COVID19. O CEREST Regional Santana perdeu o 

prédio onde funcionava a equipe foi deslocada para um local temporário e com muita dificuldade de 

realizar suas ações. Ainda no aguardo de um local para voltar a realizar suas atividades e poder 

cumprir com as metas programadas. 

META 7: Realizar ações de inspeções/vigilância em saúde do trabalhador nos Municípios da 

região de saúde sudoeste do Amapá. 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar ações de inspeção e vigilância nos ambientes de trabalho na região sudoeste de 

saúde, em atendimento às demandas espontâneas e/ ou demandadas provocadas. 
15 11 

2. Realizar ação educativa na região sudoeste de saúde em saúde e segurança no trabalho.  6 0 

Comentários/Justificativa 

1. A ação de realizar ações de inspeção e vigilância nos ambientes de trabalho na região sudoeste de 

saúde, em atendimento às demandas espontâneas e/ ou demandadas provocadas foi realizada com 

ações de fiscalização em ambientes de trabalho de vários setores da economia.  

 

2. A ação de realizar ação educativa na região sudoeste de saúde em saúde e segurança no trabalho 

não foi atingida ficando prejudicada por diversos fatores, como o risco de aglomerar com o 

agravamento da pandemia da COVID19. 

 

META 8: Efetuar 1 publicações de trabalhos científicos de interesse em saúde pública. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1.Realizar e publicar 01 pesquisa em saúde pública de interesse do SUS 1 1 

Comentários/Justificativa 

1. A ação de realizar e publicar 01 pesquisa em saúde pública de interesse do SUS foi atingida com 

sucesso. Foi apresentado trabalho de relevância com tema relacionado ao trabalho no I Congresso 

Norte-Nordeste de Saúde Pública. 

META 9: Realizar a contratação de uma consultoria para implementação do sistema de gestão 

da qualidade. 
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Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Elaborar Termo de referência visando licitação do serviço de consultoria especializada 

em serviços, produtos e processos de vigilância em saúde pública no SUS, com contratação 

dentro dos parâmetros legais. 

1 0 

Comentários/Justificativa 

1. A ação de elaboração de termo de referência visando licitação do serviço de consultoria 

especializada em serviços, produtos e processos de vigilância em saúde pública no SUS, com 

contratação dentro dos parâmetros legais não foi atingida, visto que o ano de 2020 foi atípico com o 

advento da pandemia do COVID19 deixando em segundo plano algumas ações e priorizando as 

emergências. 

META 10: Promover a Vigilância Epidemiológica da COVID 19 relacionado ao trabalho em 

20 unidades assistências de saúde do Amapá 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Articular, Capacitar e Propor estratégias para a efetiva notificação, investigação e ações 
de atuação do controle da COVID -19 e propondo melhoria do ambiente de trabalho dos 

profissionais de saúde. 

5 2 

Comentários/Justificativa 

1. A ação de articular, capacitar e propor estratégias para a efetiva notificação, investigação e ações 

de atuação do controle da COVID-19 e propondo melhoria do ambiente de trabalho dos profissionais 

de saúde foi atingida parcialmente, visto que foram desenvolvidas outras ações de prioridade. A 

referida meta é um desafio para a equipe técnica da vigilância em saúde do trabalhador que almeja 

preparar a rede para notificar casos de adoecimento e ainda ter base legal para notificar o COVID19 

como acidente de trabalho, quando o nexo causal acusar tal relação com o trabalho. 

Atividades não Previstas, mas Realizadas 

• Pesquisa e estudo da legislação vigente e notas técnicas: Tema: Comunicação de Acidente de 

trabalho, incluindo a CAT do servidor público e notificação para o Covid-19 como acidente de 

trabalho. 

• Investigação dos casos de trabalhadores da saúde notificados no sistema E-SUS, GAL, CNES ou 

COVID-19 e VIA Telefone, 54 casos investigados 

• Elaboração de gráficos com os dados dos Trabalhadores da Saúde acometidos pelo COVID-19 para 

entrevista do diretor do NVST/CEREST para o Jornal do Amapá - 29/07/2020 

• Recomendações a serem implementadas para prevenção e o controle da disseminação do novo 

Coronavírus (COVID-19) durante o atendimento Pré-Hospitalar Móvel de Urgência e em Serviços 

de Saúde; 
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• Recomendações de medidas de proteção a serem implementadas para prevenção e controle da 

disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) durante o atendimento Pré-Hospitalar Móvel de 

Urgência e em Serviços de Saúde. (OMS, 28.01.2020); 

• Elaboração de Fast Track no Atendimento Aeroportuário: ficha clínica para avaliação dos 

passageiros que desembarcam no aeroporto de Macapá/AP, frente ao surto de Coronavírus no Estado 

do Amapá; 

• Elaboração da Ficha de VISAT para Unidades de Saúde: monitoramento das condições de trabalho 

(COVID19); 

• Elaboração da Ficha de VISAT para Empresas: monitoramento das condições de trabalho 

(COVID19); 

• Elaboração de Informativos sobre Saúde do Trabalhador em tempos de Covid-19; 

• Informe Epidemiológico n.31 – Edição n.4: Especial: Trabalhadores da Saúde e a contaminação 

pelo COVID-19; 

• Informe Epidemiológico n.32 – Edição n.5: Especial: Trabalhadores da Saúde Infectados pelo 

COVID-19; 

• Informe Epidemiológico n.33 – Edição n.6: Especial: Trabalhadores da Saúde e a contaminação 

pelo COVID-19; 

• Informe Epidemiológico n.34 – Edição n.7: Especial: Trabalhadores da Saúde Infectados pelo 

COVID-19; 

• Informe Epidemiológico n. 35 – Edição n.8: Especial: Trabalhadores da Saúde Infectados pelo 

COVID-19; 

• Elaboração de Nota Técnica de retorno dos trabalhadores do comércio em Macapá, em 

novembro/20; 

• Palestra: Estratégias para o atendimento e afastamento laboral dos trabalhadores da saúde. Público-

alvo: Gestores e membros do Comitê de Combate ao Coronavírus. Local: Auditório do 

NVST/CEREST.  Horário: manhã   Número de participantes: 12; 

• Atividade realizada como estratégia de contenção da pandemia do Corona vírus:  Plantão Aeroporto 

Internacional de Macapá:27 plantões (13 no mês de março e 14 em abril), períodos: diurno e noturno 

conforme a demanda de voos. Com avaliação e atendimento médico e de enfermagem, aferição de 

temperatura e registro das informações; 

• Atividade realizada como estratégia de contenção da pandemia do Corona vírus:  Plantão Aeroporto 

Internacional de Macapá:87 plantões (18 no mês de maio,27 julho e 24 agosto/20), períodos: diurno 

e noturno conforme a demanda de voos. Com avaliação, atendimento médico e de enfermagem, 

aferição de temperatura e registro das informações sendo totalizado 23.398 atendimentos. 



 
 

267 
 

• Atendimento Médico Especializado (virtual): foram 286, no segundo quadrimestre, através da 

Telemedicina com amparo na Legislação Brasileira através da Portaria do MS nº. 467 de 20/03/2020 

que dispõe em caráter excepcional e temporário, sobre as ações da Telemedicina e a Lei nº. 13.989 

de 15/04/2020 que dispõe sobre o uso da Telemedicina durante a crise causada pelo novo Corona 

vírus (SARS-CoV2). Durante o atendimento na tele consulta é colhida a história clínica do paciente, 

realizada solicitação de exames laboratoriais e/ou radiológicos e a prescrição médica. Posteriormente 

é procedido o monitoramento dos pacientes por meio dos resultados de exames e da evolução clínica 

da doença; 

• Atendimento Psicológico (virtual):  foram 103 atendimentos ao trabalhador com escuta da situação 

problema, orientação e encaminhamentos; 

• Atendimento Fisioterapeuta (virtual): foram 21 atendimentos;  

• Organização e revisão dos instrumentos de planejamento, com a participação dos gestores e 

representantes das unidades e CEREST Santana. A reorganização tem como objetivo incluir as ações 

de combate a pandemia do Covid-19: PES 2020-2023; PAS/ 2020; PAS/ 2021. 

• Cursos Diversos relacionados ao COVID-19:  Saúde Mental e Atenção Psicossocial em Situação de 

Pandemia; Prevenção e Controle de Infecções (PCI) causadas pelo Novo Corona vírus (COVID - 19); 

Medidas de proteção no Manejo do COVID-19 na Atenção Especializada; Doenças Ocasionadas por 

vírus respiratórios emergentes incluindo o COVID – 19; Treinamento em Teste Rápido para Corona 

vírus; Atualização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial na COVID-19; Participação na discussão 

de estratégias de atendimento psicológico para os trabalhadores na linha de frente ao combate da 

COVID-19 (modo virtual): instituições participantes: NVST/CEREST, NASF, CVEDUC (SEED), 

Coordenação Estadual de Saúde Mental e CERPIS; Seminário Virtual - Experiências de integração 

entre Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde no Enfrentamento da COVID-19; Saúde 

Mental no Trabalho em tempos de COVID19; Debate sobre o uso da Cloroquina no Tratamento da 

COVID-19; Estado de coisas da saúde no Amapá: uma análise além da COVID-19; 3º Encontro de 

Debates Interdisciplinares em Tempos de Pandemia: Contextualização do Trabalho de Psicólogos e 

Assistentes Sociais; Saúde Mental em Tempos de Pandemia; Objetivo do Encontro: contribuir no 

debate para um retorno seguro ao trabalho presencial; A Saúde dos Trabalhadores e a Pandemia da 

COVID-19; A Ergonomia no Trabalho Remoto: condições adequadas e a regulamentação; 

Tratamento COVID-19 - Conexão Madri – Macapá; Tratamento do COVID 19: Vencendo a guerra 

na Atenção Primária; Tratamento do COVID19 - Conexão Roma – Macapá; Enfrentamento da 

Pandemia no Amapá; Isolamento Social: O Idoso no Contexto da Pandemia; Desigualdades e 

COVID-19: Letalidade Heterogênea; Protocolo COVID/AP – Atualização; Protocolo COVID-19: 

Amapá na Atenção Primária de Saúde; Assédio Moral e Saúde Mental em Tempos de Pandemia; 

Desafios do Novo Normal - Comitê Médico de Enfrentamento a COVID-19 no Amapá; 

Desigualdades e COVID-19: Letalidade Heterogênea; Pediatria diante da Pandemia do COVID-19; 

O Colapso da Saúde Pública no Amapá: a garantia das condições digna de trabalho e o funcionamento 

imediato do Hospital Universitário; COVID-19 e as Condições de Trabalho dos profissionais da 

Saúde do Amapá; Saúde, trabalho e Enfermagem em tempos de Pandemia; Saúde do Trabalhador e 

a Pandemia de COVID-19; Trabalho e enfermagem em tempos de Pandemia; Saúde do Trabalhador 
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e a Pandemia de COVID-19; Atuação do ACE/AVS e do Técnico de Vigilância em Saúde no 

enfrentamento da COVID-19; Os impactos da Pandemia do Novo Corona vírus no mundo do 

trabalho: diálogos com os trabalhadores; Desafios e potencialidades da Vigilância em Saúde e 

contribuições da avaliação em tempos de COVID-19; Saúde do Trabalhador e a Pandemia COVID-

19; Webinário - Veredas do Futuro: o mundo pós COVID-19; Atuação da Medicina do Trabalho 

durante a Pandemia CV-19; 150 dias de combate ao Corona vírus; Webinário - “Reinvenções da 

Psicologia na Pandemia”; Segurança e Saúde no Trabalhado em tempos de COVID-19; 1º. Congresso 

Internacional de Enfermagem: Os Desafios no Enfrentamento da COVID-19 no Mundo; Acidente de 

Trabalho em COVID-19; Webinário - Saúde do trabalhador: riscos e vulnerabilidades; Webinário - 

Acidente de Trabalho Envolvendo Motociclistas no Brasil, 2007-2018; Webinário - “Reinvenções da 

Psicologia na Pandemia”; 3º Encontro Ideia SUS - Acolhimento e Saúde Mental em Territórios 

Vulnerabilizados; Palestra: Biossegurança e os cuidados no retorno das atividades presenciais; 

Diagnóstico Laboratorial do Covid-19; 1º. Congresso on-line de Medicina de Emergência Contra o 

Covid-19; Pesquisa sobre Notificação de Acidente de Trabalho Grave relacionado ao COVID-19; 

Webinar - O Ministério Público e o direito ao Tratamento precoce da COVID-19: limites e 

possibilidades; Webinar - Doenças Infecciosas e Parasitárias Relacionadas ao Trabalho, incluindo a 

COVID-19; Webinar - Protocolo de manejo de crianças com COVID-19 com abordagem sobre 

Síndrome Inflamatória Multissistêmica; Webinar/Mesa Redonda - COVID-19 - O retorno ao trabalho 

após infecção: a visão do médico do trabalho. 

• Realização de testes para covid-19 em trabalhadores da saúde, dos transportes e dos correios (ver 

os Quadros de n.01 e n.02): 

                         Quadro 01:  Testagens dos Profissionais de Saúde nas Unidades de Saúde - Testes Rápidos.  

Estado do Amapá. Maio a Agosto de 2020 

 
  Fonte: NVST/CEREST/SVS 

 

 

Data 

 

Instituição de 

Saúde 

Resultados 

Reagent

e 

IgG 

Reagente 

IgM 

Reagente 

IgG + IgG 

Reagente 
Não Reagente 

20/05/2020 NVST/CEREST - - - - 27 

20/05/2020 HCA/PAI 34 - - - 154 

21, 26/05 e 

09/06/2020 
CRDT 13 -   47 

22/05/2020 UNACON 05 - - - 60 

23/05/2020 SVS (Imprensa) 42 - - - 148 

25/05/2020 Abrigo São José 16 - - - 40 

27/05/2020 LACEN - 11 02 04 92 

27/05/2020 SAE/CTA - 02 05 03 29 

28/05/2020 HE - 71 06 14 105 

29/05/2020 HCAL - 33 02 07 172 

01/06/2020 CAPS Gentileza - 03 - - 24 

02/06/2020 HES  - 56 08 12 161 

03/06/2020 HMML - 15 05 06 130 

08/06/2020 HEMOAP - 03 11 03 43 

15/06/2020 Capuchinhos - 07 02 - 51 

Total Geral = 1.684 110 201 41 49 1.283 
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Quadro 02: Testagens dos Profissionais dos Setores de Transportes correios - Testes Rápidos.     

Estado do Amapá. Maio a Agosto de 2020 

 Fonte: NVST/CEREST/SVS 

 

Dificuldades para  Alcance das Metas no período:  

     

• Falta de material e equipamentos para realização das ações programadas (material serigráfico, 

gráfico, permanente e afins); 

• Ausência de segurança no prédio do NVST/CEREST Estadual, tanto predial quanto de serviço de 

vigilância; 

• CEREST Regional Santana sem prédio para desenvolver suas atividades, no aguardo de um novo 

local; 

• O advento da Pandemia do COVID19 foi um enorme obstáculo para seguir a programação de 2020; 

• Grande rotatividade de profissionais de saúde das diversas áreas técnicas dos municípios e hospitais 

e unidades mistas do Estado treinados para notificarem; 

• Quantidade de veículo insuficiente para realização das atividades de monitoramento, supervisão e 

ações intra e intersetoriais na capital e nos municípios; 

• Ausência de capacitação em gerenciamento de pessoal e administrativo para gestores; 

• Equipe especializada insuficiente e falta de cursos de aperfeiçoamento para a equipe técnica; 

• Edificação sem manutenção predial. CEREST Regional Santana, sem sede própria; 

• Ausência de Fundo rotativo para assegurar pequenas necessidade de emergência;  

• A criação da SVS como autarquia atingiu diretamente o funcionamento dos CERESTs, sendo que a 

dificuldade de executar os financeiros oriundos da RENAST (fonte 216) ainda permanece, pois o 

referido recurso continua na Secretária de Estado da Saúde; 

• A articulação com as demais vigilâncias em saúde ainda de maneira insuficiente. 

Data 

 

Instituição de 

Saúde 

Resultados 

Reagente 
IgG 

Reagente 

IgM 

Reagente 

IgG + IgG 

Reagente 
Não Reagente 

08/06/2020 
SEST/SENAT 

Macapá 
- 11 - - 50 

09/06/2020 
Empresa Vale 

Amazonas 
- 03 - - 50 

10/06/2020 
 Empresa de 

Correios  
- 32 03 05 89 

10/06/2020 

Sindicato do 

transporte, 

caminhoneiros e 

empresas de 

ônibus 

- 22 03 01 74 

11/06/2020 
SEST/SENAT 

Santana 
- 14 01 02 47 

12/06/2020 

Posto Ipiranga 

Trevão 

(motoristas de 
ônibus e 

caminhão) 

- 17 - 05 44 

23/07/2020 
Super Fácil 

Centro 
- 08 05 01 87 

Total Geral = 574 0 107 12 14 441 
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Pontos Fortes:   

1. Apesar das dificuldades da execução financeira ainda foram realizadas ações durante o ano de 2020 

com o empenho da equipe técnica e gestores; 

2. A maioria da equipe técnica com especialização de base na área fim da VISAT; 

3. Empenho dos gestores do NVST/CEREST/SVS em tentar resolver as problemáticas na medida do 

possível; 

4. A realização de ações em parceria com instituições de área afim e de outras áreas do serviço 

público; 

5. O reconhecimento de instituições, como o Ministério Público do Trabalho Federal no trabalho 

desenvolvido pelo NVST/CERESTs; 

6. Apoio da Superintendência de Vigilância em Saúde para a realização e divulgação das ações de 

Saúde do Trabalhador. 

Recomendações para 2021: 

 

1. Recomendamos que as situações que causaram obstáculos para a execução das ações sejam sanadas 

e/ ou melhoradas, só assim poderemos atingir os objetivos e metas traçados; 

2. A restituição do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Estadual na estrutura 

organizacional da SVS/GEA; 

3. Aproveitar melhor o uso da tecnologia e do trabalho em home office de atividades que podem ser 

desenvolvidas nessa modalidade eficaz, com baixo custo e com alta produtividade já comprovada em 

outros territórios brasileiro; 

4. O trabalho articulado entre as 04 vigilâncias em saúde é fundamental para o desenvolvimento do 

trabalho, assim como o comprometimento do Governo do Estado e das Secretárias envolvidas para 

melhorar a efetivação das ações de vigilância, que atuam na prevenção e promoção da saúde. 

 

Indicadores do PQAVS e SISPACTO 

 

I - Quadrimestre /2020 

• Proporção de Municípios que notificam doenças e agravos relacionados ao trabalho da população 

residente: 6,25% 

• Proporção do número de Acidentes de Trabalho Grave: 0% 

• Proporção do número de Acidentes com Material Biológico: 100% 

• Identificar, entre os Municípios brasileiros, a existência de notificação de pelo menos 01 dos 11 

agravos relacionados ao trabalho constantes da Portaria nº 104/2011: Macapá – Acidente com 

Material Biológico 

 

II - Quadrimestre/2020 

 

• Proporção de Municípios que notificam doenças e agravos relacionados ao trabalho da população 

residente: 25% 

• Proporção do número de Acidentes de Trabalho Grave: 60,52% 
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• Proporção do número de Acidentes com Material Biológico: 39,47% 

• Identificar entre os municípios brasileiros a existência de notificação de pelo menos 1 dos 11 agravos 

relacionados ao trabalho constantes da Portaria n. 104/2011: Pedra Branca do Amapari – Acidente de 

Trabalho Grave 

 

III- Quadrimestre/2020 

 

• Proporção de Municípios que notificam doenças e agravos relacionados ao trabalho da população 

residente:  31,25% 

• Proporção do número de Acidentes de Trabalho Grave:  56% 

• Proporção do número de Acidentes com Material Biológico:  44% 

• Identificar entre os municípios brasileiros a existência de notificação de pelo menos 1 dos 11 agravos 

relacionados ao trabalho constantes da Portaria n. 104/2011: Oiapoque, Acidente de Trabalho 

Material Biológico 

 

Indicadores a Serem Avaliados/2020 

Proporção de Municípios que notificam doenças/agravos 

relacionados ao trabalho da população residente 
37,50% 

Proporção de Número de Acidentes de Trabalho Grave 55% 

Proporção de Número de Acidentes com Material Biológico 45% 

Identificar, entre os Municípios brasileiros, a 

existência de notificação de pelo menos 01 dos 11 

agravos relacionados ao trabalho constantes da Portaria 
nº 104/2011. 

-Municípios: Macapá, Oiapoque, Vitória do Jarí, 

Mazagão, Pedra Branca, Porto Grande. 

-Agravos relacionados ao trabalho notificados:    -

Acidente de trabalho grave e acidente com material 
biológico 

Quadro 3 - Indicador 23: Proporção de preenchimento do campo “ocupação” por agravo, 2020 

Fonte: SINAN-NET/NVST/CEREST/SVS/AP, sujeitos à alteração 

 

Quadro 4: Número de Notificações de Agravos Relacionados ao Trabalho por 

Região/Município. Estado do Amapá, 2020 

 

Região de Saúde Municípios Total 

Norte 

Amapá - 

Calçoene - 

Oiapoque 4 

Pracuúba - 

Tartarugalzinho - 

Central 
Cutias - 

Ferreira Gomes - 

Agravos N. Notificação 
N. Notificação com 

Ocupação Preenchido 
% 

AT Grave 50 50          100% 

AT Mat Biol 41 41          100% 

LER/DORT 00 00          - 

Dermatose Ocupacional 00 00          - 

Intoxicação Exógena 00 00          - 

PAIR 00 00          - 

Total 91 91            100% 
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Itaubal do Piririm - 

Macapá 48 

Pedra Branca do Amapari 1 

Porto Grande 9 

Serra do Navio - 

Sudoeste 

Laranjal do Jarí - 

Mazagão 28 

Santana - 

Vitória do Jarí 1 

Total 91 

Fonte: SINAN-NET/NVST/CEREST/SVS/AP, sujeitos à alteração                                            

 

Quadro 5 - Indicador 23: Proporção de preenchimento do campo “ocupação” por município. 

Estado do Amapá. 2020 

Municípios N. Notificação N. Notificação com Ocupação Indicador 23 (%) 

Amapá 0 0 - 
Calçoene 0 0 - 
Oiapoque  4 4 100% 
Pracuúba 0 0 - 
Tartarugalzinho 0 0 - 
Cutias 0 0 - 
Ferreira Gomes 0 0 - 
Itaubal Do Piriri 0 0 - 
Macapá 48 48 100% 
Pedra Branca do Amapari 1 1 100% 
Porto Grande 9 9 100% 
Serra do Navio 0 0 - 
Laranjal do Jarí 0 0 - 
Mazagão 28 28 100% 
Santana 0 0 - 
Vitória do Jarí 1 1 100% 

Total 91 91 100% 

Fonte: SINAN-NET/NVST/CEREST/SVS/AP, sujeitos à alteração             

 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2620 - Vigilância em Saúde do Trabalhador, Subações 000532 a 000535 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de municípios com a vigilância em saúde do trabalhador implantada  36,8% das Atividades realizadas 

2. Número de inspeções/vigilâncias em saúde do trabalhador realizadas. 110% das Atividades realizadas 

3. Número de serviço de referência assistencial regional Implantado. Atividades não realizadas 

4. Número de CEREST Regional Implantado.+ Sem previsão para 2020 

5. Número de servidores com curso de Mestrado concluído  Sem previsão para 2020 

6. Número de regiões de saúde realizando vigilância em saúde do trabalhador 26,2% das Atividades realizadas 

7. Número de inspeção/vigilância realizada nas regiões de saúde do Estado. 57,1% das Atividades realizadas 

8. Número de Trabalhos científicos de interesse em saúde pública publicados. 100% das Atividades realizadas 

9. Consultoria contratada e realizada Atividades não realizadas 

10. Número de unidades com a Vigilância Epidemiológica da COVID promovida 40% das Atividades realizadas 
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Ação PPA 2651 - Vigilância Epidemiológica 
 

Diretriz: Potencializar a vigilância de riscos e agravos à saúde, em articulação com a Atenção 

Primaria voltada para prevenção, promoção e proteção à saúde individual e coletiva. 
 

Objetivo: Prevenir e controlar danos, perigos e agravos à saúde coletiva, por intermédio 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. 

META 1: Descentralizar o atendimento das pessoas com HIV nos municípios de Macapá e 

Santana. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1.Pactuar nas CIRs e CIB o atendimento de pessoas com HIV nos municípios de Macapá e 

Santana  
2 - 

2. Capacitar os profissionais de saúde em Linhas de Cuidados às PVHIV na A.B. 2 - 

3. Capacitar os profissionais de saúde em Manejo Básico para o HIV/Aids. 1 - 

4. Descentralizar a oferta do exame de CD4 e carga viral no município de Macapá. 1 - 

5. Apoiar a equipe da UDT e do SAE /CTA na participação de eventos regionais/ 

nacionais/internacionais na temática de assistência às PVHIV. 
4  - 

6. Formalizar aquisição de insumos permanentes. 1 - 

Comentários/Justificativa 

Atividades comprometida em decorrência da Pandemia da COVID-19, não sendo possível as 

capacitações in loco. 

META 2: Reduzir em 3% Mortalidade por AIDS. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar três campanhas em articulação com os 16 municípios em alusão ao 

enfrentamento às IST/HIV/AIDS/HV. 
3 - 

2. Promover Oficina de Capacitação para a redução do abandono de pacientes em 

tratamento para o HIV para profissionais que atuam na linha de cuidados; 
1  - 

3. Realizar Oficina de Prevenção Combinada para profissionais de saúde. 2 - 

4. Realizar 6 reuniões para implementar o Comitê de Investigação da Transmissão Vertical 

e de Óbitos por Aids.  
6 - 

5. Adquirir Fórmula Infantil tipo 1 e 2 para crianças expostas ao risco. 1  - 

6. Adquirir suplemento Alimentar para pacientes HIV com baixo peso 1  1 

Comentários/Justificativa 

1 a 5. Atividade comprometida em decorrência da Pandemia da COVID-19, não sendo possível as 

capacitações in loco. 

6. Todas as solicitações do suplemento foram atendidas 

META 3: Reduzir em 10% aa, o número de casos novos de Sífilis Congênita em relação a Sífilis 

em gestante, do Estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 
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1. Capacitar técnicos das maternidades, visando a qualidade do diagnóstico para HIV, 

Sífilis e HV. 
1  

2. Capacitar os profissionais de saúde e responsáveis técnicos que atuem com o pré-natal. 1  

3. Monitorar mensalmente os casos no SINAN até o encerramento. 12 4 

4. Contratar uma empresa para assessorar na implantação do prontuário eletrônico para 

crianças e gestantes com HIV. 
1  

Comentários/Justificativa 

1 e 2 e 4 Sem informações 

3. Atividade realizada em ambiente virtual, sem necessidade de deslocamento 

META 4: Ampliar a distribuição de Testes Rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites Virais) em 5% em 

relação ao ano anterior. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Implantas  testagem rápida nas unidades que realizam partos. 1 - 

2. Capacitar em Testagem Rápida profissionais de saúde.  1 - 

3. Supervisionar e monitorar os serviços que ofertam testagem rápida.  1 1 

4. Treinar para alimentação do sistema SISLOG LAB 1 - 

5. Capacitar em testagem rápida (fluido oral) para lideranças da sociedade civil organizada 

e jovens protagonistas.  
1 - 

6. Visitar para supervisão técnica aos municípios mais vulneráveis ao HIV ( Macapá, 

Santana, Oiapoque, Laranjal do Jari, Porto Grande e Ferreira Gomes). 
7 - 

Comentários/Justificativa 

1 e 2 Sem informações 

3 Monitoramento realizado de forma remota. 

4 e 5 Sem informações 

6 Atividade comprometida em decorrência da Pandemia da COVID-19. 

META 5: Ampliar as ações de Prevenção ás IST/AIDS/HIV, nos municípios. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar três campanhas em articulação com os 16 municípios em alusão ao 

enfrentamento às IST/HIV/AIDS/HV. 
3 - 

2. Ampliar a disponibilização de preservativos masculinos em 5%.   1 - 

3. Realizar oficina de ampliação da oferta de preservativos femininos.  1 - 

4. Realizar oficina de formação de adolescentes e jovens multiplicadores em prevenção 

combinada.  
2 - 

5. Adquirir 500 dispensadores de preservativos masculinos em acrílico. 1 - 

6. Realizar oficina Sexualidade e Deficiências para profissionais de educação e saúde.  1 - 

7. Adquirir 30 kits de Prevenção da Semana Educativa 1 - 

8. Adquirir equipamentos multimídia para as atividades do programa. 1 - 

9. Apoiar as OSCs na participação de eventos regionais/ nacionais/internacionais na 
temática PVHIV. 

4 - 

10. Elaborar edital para ONG/AIDS visando projetos de enfrentamento às IST/AIDS. 1 - 

Comentários/Justificativa 

1. Atividade comprometida em decorrência da Pandemia da COVID-19; 
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2 e 3 Atividade desenvolvida, com a retirada dos insumos nesta coordenação de IST pelos RT 

municipais. Foi comprometida pela pandemia e falta do insumo; 

4. Atividade comprometida em decorrência da Pandemia da COVID-19. 

5. Atividade comprometida em decorrência da Pandemia da COVID 

6. Sem informação. 

7. Atividade comprometida em decorrência da Pandemia da COVID-19. 

8. Sem Informação 

9. Atividade comprometida em decorrência da Pandemia da COVID 

10.  Sem informação 

A maior parte das atividades previstas na PAS não foram realizadas em função do fator pandemia 

que restringiu muito a atuação dos técnicos principalmente nas atividades presenciais.  

No 3º quadrimestre foi distribuído aproximadamente 20 mil testes rápidos. 

A distribuição de Insumos de prevenção atingiu o valor de 374.696 preservativos masculinos, 5.600 

femininos e 57.000 saches de gel lubrificante distribuídos para os 15 municípios e instituições 

parceiras.  Este valor de insumos distribuídos foi afetado pelas restrições da pandemia e pelo atraso 

na aquisição no âmbito nacional. 

Foi elaborado logos para a campanha de carnaval, ocorrido nos dias 20 e 21 de fevereiro nas 

proximidades da Superintendência de Vigilância em saúde. Foram produzidas e distribuídas Viseiras 

e Abadás. 

Atividades Realizadas que não Estavam Contempladas Nna PAS Período 

Monitoramento dos profissionais de saúde acometidos por COVID-19 Maio a Nov 

Reunião no HCA para implementação de oferta de testes rápidos. 14/10 

Reunião com técnicos do SAE para discutir casos em crianças com HIV/AIDS. 02/10 

Reunião do Comitê para reestruturação da investigação da transmissão vertical HIV 27/11 

Reunião com UPAS para implementação de testagem rápida.  09 e 10/09 

Reunião com Lacen sobre as dificuldades afins quanto à AIDS E HV. 21/01 

Reunião com a CAF sobre medicamentos da sífilis 29/01 

Oficina dia da Visibilidade trans   30/01 

Reunião com assessor do MS (Projeto Sífilis não) 11/02 

Participação em Palestra: Migrações, fronteiras e saúde 12/02 

Reunião técnica com diversos atores públicos para discutir parcerias futuras. 12/02 

Reunião da REDE Abraça-me para definir ação de prevenção da violência sexual no carnaval 14/02 

Reunião da CIR central para apresentar um panorama das IST no estado 17/02 

Videoconferência sobre Comitê de Investigação da Transmissão vertical do HIV, Sífilis e HV. 20/02 

Reunião com o SAE sobre o monitoramento dos casos de HIV em crianças. 21/02 

Oficina de prevenção à gravidez na adolescência (Unicef) 21/02 

Blitz Educativa sobre o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes no carnaval 21/02 

Blitz educativa de prevenção às IST NO CARNAVAL 21/02 

Reunião com o Lacen sobre processo aquisitivo da Rede Nacional de laboratório de HIV, HCV e 

HBV 
21/02 

Oficina de Prevenção para professores da E.E.G.M 10/03 

Reunião para nivelamento de Informação da testagem rápida para HIV, Sífilis e HV 11 e 12/03 

Reunião com chefia da DEVS para otimizar as ações do CIEVS sobre a incidência do COVID-19 no 

estado e a força tarefa dos outros setores da SVS para este agravo 
14/03 
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Reunião com UDT sobre ações do CIEVS e dos demais setores nos portos, aeroporto, bem como de 

ações de suporte na informação a ser compartilhada no telefone do CIEVS 
18/03 

APOIO na captação dos dados referentes à infecção pelo C0VID-19 (suspeitos, confirmados, 

descartados, óbitos e recuperados). 

Março a 

dezembro 

Identificação semanal dos casos de profissionais de saúde com covid-19 dos municípios e envio à 

equipe do CIEVS 

Março a 

dezembro 

Realização do encerramento no sistema e-SUS dos casos descartados de Covid-19 no município de 

Macapá 

Março a 

dezembro 

Orientação e esclarecimento técnico na equipe do CIEVS para a população em geral Março a dez 

Monitoramento dos pacientes com Covid para acompanhamento do tratamento e evolução do caso. Março a dez 

Monitoramento dos profissionais de saúde que contraíram Covid, por contato telefônico e por visita 

domiciliar quando necessário. 
Março a dez 

 

 
Indicadores Avaliados 

1- Número de Municípios com a Linha de Cuidados às PVHIV Implantada no ano = ZERO 

2- Redução dos Óbitos por aids (3%) em relação ao ano anterior. Não foi observado a redução proposta, ao 

contrário, em 2020 houve um aumento no número de óbitos por causa (B20 a B24 - CID10 3D), foi de 9,8%, 

passando de 51 óbitos em 2019 para 56 em 2020. 

3- Redução da incidência dos casos novos de Sífilis Congênita em relação aos casos de sífilis em gestantes. Não foi 

observado a redução proposta. A razão de sífilis congênita em 2019 foi de 35,6% (Sífilis em gestante= 351, Sífilis 

congênita= 125) já em 2020 foi 43,6% (Sífilis em gestante= 303, Sífilis congênita= 132), caracterizando aumento 

na incidência de sífilis congênita em relação aos casos de sífilis em gestante. 

4- Número de testes rápidos distribuídos no ano. Em 2019 foram distribuídos 244.711 testes rápidos (sendo 96.080 

para HIV 1 e 2, 55.730 para sífilis, 51.789 para HBV e 41.121 para HCV) e em 2020 95.195 (sendo 23.290 para 

HIV, 22.900 para sífilis, 28.025 para HBV e 20.980 para HCV), representando diminuição de 61,1% na distribuição 

geral de testes rápidos. 

5- Número de ações de prevenção às IST/AIDS/HIV executadas no período de 1 ano. Por conta da pandemia da 
COVID-19, não foram realizadas ações de prevenção às IST pela coordenação. 

META 6: Assessorar os municípios na execução de estratégias para redução do número de 

óbitos precoces (30 a 69 anos) por DCNT em 2% aa, no Estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar supervisões técnicas em DCNT nos 16 municípios  16 9 

2. Monitorar quadrimestralmente as DCNT através do sistema SIM 3 0 

3. Apresentar anualmente os resultados do monitoramento do indicador 01 do SISPACTO 

(óbitos prematuros de 30 a 69 anos pelo conjunto das 04 principais DCNT – doença do 

aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) através de informes 

divulgados e envio por e-mail às secretarias municipais de saúde, ou durante as visitas 

técnicas aos municípios. 

1 1 

Comentários/Justificativa 

1. Em 07 municípios não foi possível realizar atividade devido à falta de estrutura para deslocamento 

da equipe, em virtude da prioridade das ações de enfrentamento a Pandemia Covid – 19. 

2. Materiais e profissional solicitados desde o ano de 2019 (memo nº 036/2019) e não disponibilizados 

3. O informe  foi divulgado e enviado por e-mail para as secretarias municipais de saúde em 16/03/20 

META 7: Implementar o RCBP (Registro de Câncer de Base Populacional) no Estado do 

Amapá (rede pública e privada). 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 
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1. Apresentar em CIB a solicitação do custeio para RCBP de acordo com portaria 

ministerial de 05 de 28/09/2017. 
1 0 

2. Adquirir equipamentos de informática (computadores, impressora, scanner, projetor) 1 0 

3. Adquirir mobiliário (armário de arquivo) 1 - 

4. Participar em reuniões e encontros científicos, cursos na área de saúde pública e outros 

treinamentos que possam ser aplicados ao trabalho do RCBP. 
1 1 

5. Investigar as 18 fontes notificadoras sobre os casos novos de câncer (coleta de dados nos 

hospitais cadastrados) 
18 3 

6. Digitar os casos de câncer no sistema web do RCBP.  12 16,6% 2 

Comentários/Justificativa 

1. Atividade não realizada devido a pendencia de resposta da Gestão da SVS. 

2. Realizada a solicitação de aquisição à gestão. Memorando 007/20 

3. Sem informações. 

4. Participação online 30° webnario FSP – USP, CID 03. Sua importância e utilização em Registro 

de Câncer no dia 29/10/2020. 

5. Atividade desenvolvida, porém em atraso em decorrência da pandemia. Realizado no HCAL, HCA 

e Clínica ION. 

6. Falta pessoal para digitação. Foram solicitados dois digitadores mas não disponibilizados. Atraso 

na investigação nos casos de câncer nas fontes notificadoras em virtude da pandemia. 

META 8: Fortalecer a vigilância de violências e acidentes – VIVA, com ênfase na ampliação do 

número de   notificações em 10% ao ano. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar  supervisão técnica anual do VIVA nos 16 municípios. 16 9 

2. Monitorar quadrimestralmente os agravos através dos sistemas SIM e SINAN. 3 3 

3. Capacitar a rede Intersetorial para o cuidado integral de pessoas em situação de violências 

nos municípios com vistas à produção de protocolos e fluxogramas de atendimento em rede 

às vítimas de violência. 

2 2 

4. Apresentar anualmente os resultados do monitoramento das notificações de violências 

com ênfase no indicador 15 do PQA –VS, através de informes divulgados e envio por e-

mail às secretarias municipais de saúde. 

1 1 

5. Realizar  campanha anual para ampliação das notificações das violências 

interpessoal/autoprovocada.  
1 0 

6. Elaborar boletim epidemiológico sobre o VIVA. 1 2 

Comentários/Justificativa 

1. Supervisão Técnica realizada nos municípios de: Mazagão 08/20, Santana 01/09/20, Macapá em 

09/09/20, Porto Grande e Ferreira Gomes em 21 a 25/09/20, Tartarugalzinho e Pracuuba em 05 a 

09/10/20, Calçoene e Amapá em 13 a 16/10/20. 

2. Monitoramento realizado. 

3. Programado para o município de Santana o Treinamento sobre notificação de violências para 17 a 

20/03/2020 e em MCP 23 a 27/03/2020 - Atividades suspensas em decorrência da pandemia da 

COVID 19. 

4. Sem informações. 

5. Atividades suspensas em decorrência da pandemia da COVID 19. 
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6. Produzido e divulgado 02 Informes epidemiológicos VIVA nos meses de Março e Setembro de 

2020. 

META 9: Fortalecer os Planos municipais e ações de promoção da saúde em DANT abrangendo 

8 municípios. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Elaborar publicação de boletim e informe epidemiológico em DANT no Estado, através 

do site da SVS. 
1 1 

2. Realizar supervisão técnica em DANT e promoção da saúde nos 02 municípios (Macapá 

e Santana). 
2 2 

3. Realizar supervisão dos planos de ação em DANT e promoção da saúde nos 02 

municípios (Macapá e Santana). 
2 2 

4. Monitorar bimestralmente dos planos de ação em DANT e promoção da saúde nos 06 

municípios com ênfase nas ações de promoção da saúde constantes no calendário nacional 

de DANT. 

6 0 

Comentários/Justificativa 

1. Sem informações. 

2. Sem informações. 

3. Sem informações 

4. Atividades suspensas em decorrência da pandemia da COVID 19. 

META 10: Implantar observatório de análise de situação de suicídios e lesão autoprovocada. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar visita técnica em outra unidade da federação com experiência exitosa na 

implantação de observatório ou estrutura semelhante.  
1 0 

2. Construir projeto do Observatório de análise de situação dos suicídios e lesão 
autoprovocada no estado do Amapá. 

1 0 

3. Fazer provisão de materiais (equipamentos) para o funcionamento do observatório. 1 0 

Comentários/Justificativa 

1 a 3 Atividades suspensas em decorrência da pandemia da COVID 19. 

Inauguração do observatório de análise de situação dos suicídios e lesão autoprovocada no estado do 

Amapá. 

Atividades não previstas: 

Monitoramento quadrimestralmente as lesões autoprovocadas através do SIM e SINAN. 

Monitoramento realizado e divulgando através de envio por e-mail às secretarias municipais de saúde 

Participação nos encontros mensais estratégicos das redes de referência de enfrentamento ao suicídio 

e lesão autoprovocada no Amapá. Os encontros foram cancelados devido a pandemia, retomados na 

modalidade virtual, porém devido ao deslocamento do TR VIVA para ações de combate à pandemia, 

a participação foi limitada. 5 encontros 
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Divulgação quadrimestral de dados no site da SVS, informes, boletins epidemiológicos de DANT 

META 11: Fortalecer a vigilância de acidentes de transporte nos municípios da região 

metropolitana do estado do Amapá, para a redução de 2% dos acidentes de trânsito com vítimas 

fatais.  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Monitorar quadrimestral através do SIM, dos óbitos das causas externas por acidente de 

transito não especificado no Amapá. 
3 0 

2. Provisionar materiais (equipamentos) para o funcionamento do observatório do trânsito. 1 0 

3. Participar em reuniões mensais com a rede Intersetorial que compõe o comitê do Projeto 

Vida no Trânsito - PVT. 
12 1 

4. Monitorar e consolidar quadrimestralmente os dados relacionados a acidentes de transito, 

produzindo informação para subsidiar os órgãos participantes do PVT nas intervenções de 
redução de acidentes de trânsito. 

4 0 

5. Vivenciar tecnicamente em outras unidades da federação, com experiências exitosas, em 

conjunto com parceiros do trânsito para a melhoria do PVT local, com a participação de 2 

técnicos da UDNT. 

1 - 

Comentários/Justificativa 

1. Atividade não realizada por falta de responsável técnico. 

2. Materiais e profissional solicitados desde o ano de 2019 (memo nº 036/2019) e não 

disponibilizados. 

3. Atividades suspensas em decorrência da pandemia da COVID 19. Realizada apenas 01 reunião 

online no mês de dezembro de 2020. 

4. Atividades suspensas em decorrência da falta de profissionais para atuar no PVT e observatório do 

trânsito. 

5. Sem informação. 

META 12: Fortalecer nos 16 municípios a Promoção da Saúde com ações integradas para 

reduzir os óbitos por DCNT, Acidentes e Violências. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Fornecer apoio técnico aos municípios nas campanhas de prevenção e promoção da saúde 

em DCNT. 
2 0 

2. Fornecer apoio técnico aos municípios nas campanhas de prevenção das Violências  2 1 

3. Fornecer apoio técnico aos municípios nas campanhas de prevenção de acidentes de 

trânsito promovidas pelo PVT. 
2 0 

4. Fornecer apoio técnico para a coordenadoria de Políticas de Atenção à Saúde no 

desenvolvimento de ações sobre o tabagismo ou participação em reuniões mensais com a 

rede Intersetorial. 

2 2 

5. Realizar supervisão técnica das Academias da Saúde nos municípios com Pólos de 

Academia 
11 8 

6. Realizar supervisão técnica nos municípios sobre as politicas de promoção da saúde.  16 9 

Comentários/Justificativa 

1. Atividades suspensas em decorrência da pandemia da COVID 19. 

2. Blitz de prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na semana do carnaval.  

As demais Atividades foram suspensas em decorrência da pandemia da COVID 19. 
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3. Atividades suspensas em decorrência da pandemia da COVID 19. 

4, 5 e 6 Sem informações. 

Avaliação dos Indicadores: 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) atualmente são um dos grandes problemas de 

saúde pública mundial, a importância do monitoramento das DCNT é crucial para traçar estratégias 

nas políticas públicas.  

O indicador 01 do SISPACTO define-se: 

a) Para município e região com menos de 100 habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 

anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho 

circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas); 

b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de 

mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não 

transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas). 

A meta nacional de redução da mortalidade prematura por DCNT é em 2% ao ano, encontra-se no 

Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT no Brasil (2011 a 2022).  Este indicador 

visa contribuir para o monitoramento da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), que representam a maior causa de óbitos em todo o país. Além de ser um importante 

parâmetro para planejamento e pactuação de serviços de saúde, em todos os níveis de atenção, voltado 

aos portadores de doenças crônicas.  

O monitoramento do número de óbitos prematuros por DCNT dos anos de 2019 e 2020 apresentados 

na tabela 01, apesar de ainda serem preliminares, pois o banco de dados de 2019 e 2020 do Sistema 

de informação de mortalidade (SIM) está aberto, observa-se que alguns municípios já ultrapassam a 

quantidade de óbitos no ano de 2020 em relação ao ano de 2019.  

Tabela 01 – Número e taxa de óbitos prematuros por DCNT segundo município residência - AP, ano 

de 2019 e 2020. 

Município Residen - AP 

Ano de 2019 Ano de 2020 

Nº óbitos 

prematuros 

Taxa por 100 

mil habitantes 

Nº óbitos 

prematuros 

Taxa por 100 

mil habitantes 

Amapá 07 - 01 - 

Calçoene 07 - 08 - 

Cutias 05 - 02 - 

Ferreira Gomes 01 - 06 - 

Itaubal 04 - 00 - 

Laranjal do Jari 52 - 45 - 

Macapá 496 238,9 433 201,2 

Mazagão 18 - 07 - 

Oiapoque 17 - 11 - 

Pedra Branca do Amapari 10 - 06 - 

Porto Grande 10 - 09 - 

Pracuúba 00 - 04 - 

Santana 107 223,1 94 189, 
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Serra do Navio 04 - 02 - 

Tartarugalzinho 11 - 06 - 

Vitória do Jari 05 - 04 - 

Estado 754 235,3 638 192,4 
Fonte: SIM/SVS-AP dados extraídos em 29.12.2020. Os resultados de 2019 e 2020 são preliminares 

É necessário que cada município realize a vigilância das DCNT e possam planejar ações de prevenção 

e promoção de saúde, desta forma reduzindo a morbimortalidade por DCNT na população, 

consequentemente melhorando qualidade de vida e reduzindo gastos com internações, medicações e 

tratamentos na saúde pública. 

Tabela 02 - Número de óbitos prematuros (30 a 69 anos) por DCNT (municípios menores de 100mil 

habitantes) e taxa de mortalidade prematura por DCNT (munic. maiores de 100 mil habitantes). 

Município de 

residência 

SISPACTO 

2016 
SISPACTO 

2017 
SISPACTO 

2018 
SISPACTO 

2019 
SISPACTO 

2020 
SIM/2014 SIM/2015 SIM/2016 SIM/2017 SIM/2018 

Amapá 5 5 5 4 8 

Calçoene 1 3 5 11 9 

Oiapoque 14 10 13 13 11 
Pracuúba 1 3 0 1 0 
Tartarugalzinho 3 5 1 6 8 
Cutias 0 2 2 5 3 
Ferreira Gomes 4 2 8 3 2 

Itaubal 1 2 3 1 1 

Macapá (taxa) 243,9 228,3 241,9 231,1 234,4 

Pedra Branca 3 4 6 2 9 

Porto Grande 15 12 10 11 9 

Serra do Navio 2 1 3 1 1 

Laranjal Jari 27 25 26 43 47 

Mazagão 8 11 8 8 10 

Santana (Taxa) 217,1 245,2 196,1 190,9 211,9 

Vitória do Jari 4 8 9 8 6 

Estado (taxa) 214,3 208,9 210,9 208,1 213,5 
Fonte:SIM/SVS-AP Dados extraídos em 29/12/2020. pop. Utilizada: POPULAÇÃO ESTIMATIVA 2000 a 2020  

– Estimativas preliminares Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE 

 

No ano de 2018 em relação ao ano anterior observa-se que na região Norte dos cinco municípios, três 

reduziram os óbitos prematuros são eles: Calçoene, Oiapoque e Pracuúba. No entanto, Amapá teve 

um aumento de 100% e Tartarugalzinho de 33%. 

Na região Central dos sete municípios, três municípios reduziram os números de óbitos precoces para 

a DCNT são eles: Cutias, Ferreira Gomes e Porto Grande. Os municípios de Itaubal e Serra do Navio 

mantiveram o mesmo número de óbitos do ano anterior, desta forma continuando estável e alcançando 

meta de não aumentar o número destes óbitos. No entanto, o município de Macapá houve um 

acréscimo de 1,4% em relação ano de 2017 e Pedra Branca aumentou em 350%. 

Na região Sudoeste apenas o município de Vitória do Jari reduziu no ano de 2018 em relação ao ano 

de 2017. Santana aumentou em 11%, Mazagão teve um incremento de 25% e Laranjal do Jari 

aumentou em 9,3%. 
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Avaliando o ano de 2018 em relação ao ano de 2017, observou-se que o Estado do Amapá aumentou em 2,6% 

a taxa de mortalidade prematura por DCNT. Porém, quando avaliamos os últimos cinco anos verifica-se uma 

pequena redução de 0,4% do ano de 2018 em relação ao ano de 2014. Ainda são necessários muitos esforços 

intersetoriais para que verdadeiramente as metas sejam alcançadas para a redução dessas mortes prematuras 

por DCNT.  As doenças crônicas não transmissíveis estão como as grandes causadoras de internações e 

mortalidade no estado do Amapá, portanto, é fundamental que cada município e o Estado organizem ações 

para o combate e enfrentamento das DCNT.  

O indicador PQA-VS Indicador 15 define-se por: 

Proporção de notificação de violência interpessoal e autoprovocada com campo raça/cor preenchido 

com informação válida (≥95%), AP 2020. O período de avaliação da meta é 15 de abril do ano 

seguinte. Deste modo, 100% dos municípios notificantes em 2020 (14 municípios) preencheram o 

quesito raça/cor com informação válida conforme tabela 03 abaixo.   
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Tabela 03. Proporção de notificações de violência interpessoal e autoprovocada com campo raça/cor 

preenchido com informação válida, por região de notificação no estado do Amapá, de 15.04.2019 a 

15.04.2020.  

Análise da Morbimortalidade por Causas Externas no Estado do Amapá 

Período de 2016 a 2020* 

As mortes por violência incluem agressões interpessoais, violência auto infringida, (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. 
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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 diretamente 

envolvidas, e seus efeitos ultrapassam o sofrimento individual e coletivo, incidindo na cultura e no 

modo de viver das pessoas. Também tem impactado o setor saúde nas demandas de atendimento às 

suas vítimas e apoio às políticas e ações de prevenção, de promoção da saúde e da cultura da paz.  

Os acidentes e as violências têm sido alvo de preocupação dos gestores e profissionais de saúde em 

decorrência de sua magnitude e da complexidade envolvida em sua múltipla causalidade que impõe 

desafios ao seu enfrentamento. 

A observação da série histórica dos coeficientes de mortalidade por causas externas no Estado, no 

período de 2016 a 2020*, revela aumento progressivo nas taxas dos homicídios até o ano de 2018, 

mesmo com redução nos anos de 2019 e 2020* (33,7/100.000hb), esta forma de violência ainda figura 

como primeira causa externa de morte, predominante na população do sexo masculino (95%), quanto 

à faixa etária, 60,9% estão entre 20 e 39 anos (jovem e adulto-jovem). Ressalta-se ainda que os óbitos 

por homicídio são a primeira causa de morte entre adolescentes do sexo masculino entre 15 e 19 anos 

(22,5%). 

Em contrapartida, as taxas dos acidentes de trânsito, apesar de constituírem a segunda causa de morte 

violenta, vêm sofrendo redução progressiva, demonstrando a eficácia das ações do projeto vida no 

trânsito e do observatório do trânsito.  

Chama atenção ainda, o aumento da taxa de óbitos por suicídio (X60-X84) no período de 2017 à 

2019, sendo maior no sexo masculino, na faixa etária de 20 a 29 anos, tendo como principal meio o 

enforcamento. O suicídio constitui-se como um grave problema de saúde pública mundial, em 

especial pelo seu crescimento na população mais jovem, o que evidencia a maior vulnerabilidade 

desta faixa etária em face às mudanças sociais e familiares que acompanham a instabilidade 

emocional, relacional, afetiva, cultural e econômica dos nossos dias. 

Os resultados do monitoramento dos dados do SIM no ano de 2019 evidenciam que a taxa geral de 

suicídio no Amapá acompanha a taxa nacional (7,3 óbitos por 100.000 habitantes), tendo a capital 

Macapá com maior índice. A taxa que em 2016 era de 5,1 óbitos/100.000hab, saltou para 8,2 em 

2018, mantendo tendência crescente em 2019*, alcançando 9,1 óbitos/100.000hab, elevando o 

patamar de risco do Estado. Nesta conjuntura houve uma mobilização dos serviços de saúde, 

educação e sociedade civil organizada no sentido de debater e propor ações de enfrentamento à 

questão.  

Em 2020 o mundo está vivenciando uma situação atípica, com repercussão em todos os países, 

inclusive o Brasil com a pandemia de COVID 19, cujas medidas preventivas como lockdown, rodízio 

de circulação de veículos, transformação de atividades presenciais em on line, frequência aos espaços 

de trabalho substituídas por teletrabalho, produziram uma mudança significativa na rotina das pessoas 

em termos de frequentar espaços públicos seja à trabalho, estudos, lazer, atividade física, etc... Devido 

à toda instabilidade, perdas de familiares ou amigos devido à doença, sobrecarga dos profissionais de 

saúde, a rede de apoio emocional, atendimento psicossocial seja na modalidade online ou presencial 

foi ampliada.  
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Não se pode afirmar se as restrições citadas ou a ampliação do atendimento psicossocial interferiram 

na redução na taxa de óbitos por suicídio, que era de 7/100.000hb para 5/100.000hb – são questões 

que necessitam de uma avaliação mais especifica.  

Observando a série histórica de 2015 a 2020* quanto à prevalência de óbitos por afogamento no 

Estado do Amapá, as faixas etárias: crianças de 01 a 04 anos de idade e adultos de 20 a 39 anos, sendo 

84% do sexo masculino (até 2019). Se considerarmos o ano de 2020*o aumento da taxa de óbitos por 

afogamentos alcançou 7,8/100.000hb. Esse aumento ocorreu em virtude do naufrágio do navio Ana 

Karoline III. Observa-se ainda, uma redução no percentual por sexo: o sexo masculino para 77,6% e 

aumento no sexo feminino 22,4%. Os municípios com o maior taxa de óbito/habitante em 2019 são 

Santana (5,7/100.000hb) e Macapá (4,8/100.000hb). Obs: não se usa o ano de 2020 para este cálculo 

pois o sistema ainda não está fechado. 

Os tipos de afogamento ocorridos no Amapá quanto à natureza das águas no período 2015 a 2020, 

são em sua maioria em águas naturais (rios, igarapés, etc). Não há informações detalhadas se as 

vítimas são: banhistas, passageiros de embarcação que submergiu, quedas em lago, sendo mais 

provável que a defesa civil, Politec, tenham esses dados. Outra observação importante é a falta de 

especificação nas declarações de óbito que dificultam esta identificação. 

Gráfico 1. Coeficiente de mortalidade por causas externas – Amapá/BR, 2016 a 2020* 

 

  Fonte: SIM/ MS/SVS extraído em 12.02.2021 

 

Notificação por Violência Interpessoal/autoprovocada 

No ano de 2019 o Estado registrou o maior número de notificações de casos de violência 

interpessoal/autoprovocada no VIVA/SINAN atendidos na rede de serviços de saúde do SUS (910 

notificações). Houve um discreto incremento no número de municípios notificantes, porém o número 

de unidades notificadoras foi ampliado de modo significativo, saltando de 27 para 54 unidades, 

impulsionado pelos treinamentos de notificação de violências, campanha de notificação, bem como 
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a sensibilização dos serviços das redes de atenção às vítimas de violências. A expectativa de avanço 

para os serviços intersetoriais foi frustrada em virtude da pandemia da COVID 19 que mobilizou o 

contingente dos serviços para ações focadas na pandemia, deste modo as notificações de violência 

sofreram queda vertiginosa (cerca de 51%) fechando o ano de 2020 com apenas 414 notificações, 

muitos serviços, sobretudo os municipais deixaram de notificar violências – um grande desafio para 

2021!  

Os serviços e as vigilâncias municipais foram acionados por esta UDNT através de oficio, e-mail e 

mensagem watsap, pois a ampliação da notificação na rede de cuidados e proteção social é 

fundamental no sentido da quebra do ciclo de violência e produção do perfil epidemiológico do 

Estado, Gráfico 02. Serviços de saúde preparados para a prevenção, a promoção da saúde, o cuidado 

em rede de pessoas vítimas de violência, com protocolos e fluxograma de atendimento, são capazes 

de impactar a realidade, sendo desejável investir nos próximos anos, no fortalecimento destes serviços 

para a organização da atenção às vítimas de violência com vistas ao cuidado humanizado e 

longitudinal. 

Gráfico 2. Número de municípios notificantes e unidades notificadoras com notificação de violência 

interpessoal/autoprovocada, Nº de notificações de violência – Amapá/BR, 2015 a 2020. 

 

Fonte: SINAN/MS/SVS Extraído em 12.02.2021 

Em relação aos tipos de violência mais notificados estão: a violência física (49%), psicológica (19%), 

sexual (14%) e lesão autoprovocada (11%). Na maioria dos casos a vítima é do sexo feminino e o 

agressor do sexo masculino.  

Tipo de Violência 2016 2017 2018 2019 2020 

Viol. Fisica 324 466 661 600 219 

Viol. Psicológica 111 200 236 244 86 

Viol. Sexual 125 108 158 188 71 

Negligência 17 40 29 94 4 

Viol. Econômica 7 21 20 2 4 

Tortura 23 23 27 19 4 

Lesão Autoprovocada 59 78 132 200 42 
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Fonte: SINAN/MS/SVS extraído em 04.12.2020 

Polos de Academia da Saúde: 

Tabela 04. Quantitativo de Polos de Academia da Saúde por município e número de Polos em 

funcionamento no estado do Amapá, 2020. 

 

Fonte: UDNT/SVS EM 14/01/2020 

De acordo com a tabela, 11 municípios aderiram ao credenciamento dos Polos de Academia da Saúde, 

o município de Tartarugalzinho fez adesão de 02 Polos, somente 01 em funcionamento; o município 

de Santana fez adesão de 05 polos, destes 02 polos já finalizados a construção, somente 01(inaugurou 

recentemente) está em funcionamento o outro polo paralisou suas atividades; No município de Porto 

Grande verificou-se que o espaço para funcionar a Academia da Saúde, estava sendo utilizado para 

reabilitação de pacientes com Covid;  os demais municípios encontram-se em diversas fases de 

construção ou acabamento. Sendo que algumas unidades já estão precisando de reformas devido à 

depredação de algumas áreas dos prédios. Cabe ao município implementar ações que viabilizem o 

funcionamento dos Polos, que devem ser utilizados para promover ações que vão ajudar a população 

na melhora da qualidade de vida. Nos espaços (Academias da Saúde) as equipes de ESF,NASF e 

outros profissionais devem ajudar na construção de informações para o bem estar físico e mental da 

população para reduzir os fatores de risco e aumentar os fatores de proteção da população municipal 

e assim proporcionar um ambiente eficiente na produção de informação para os munícipes. 

É importante ressaltar que as ações da Vigilância das Doenças e Agravos Não Transmissíveis 

realizadas no ano de 2020, forma um conjunto de ações para estruturar a Vigilância das Doenças e 

Agravos Não Transmissíveis dos municípios do estado do Amapá. A vigilância em DANT é de 

grande relevância para conhecer a distribuição, a magnitude e tendência dessas doenças e agravos e 

seus fatores de riscos. No entanto, durante a supervisão dos municípios, verificou-se que os 

municípios ainda não instituíram a Vigilância municipal em DANT.  

Algumas ações são realizadas pela Atenção Básica dos municípios, como campanhas de 

enfrentamento dos fatores de risco para as DCNT, com prevenção da hipertensão, diabetes, câncer de 

mama de colo, de útero e de próstata.  
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Quanto as Academias da Saúde, dos 11 municípios que aderiram ao Programa, e temos 02 Polos em 

funcionamento (Santana e Tartarugalzinho) estamos muito longe de conseguir atingir o objetivo do 

Plano de Ações Estratégicas para as DCNT no Brasil/2011/2022; Com relação às causas externas, 14 

municípios possuem Unidades Notificadoras de violências interpessoais/ autoprovocadas, no entanto 

ainda possuímos um baixo número de notificação com alguns municípios inserindo somente uma 

ficha no SINAN.  

Para o alcance das metas desta UDNT, é importante que se crie mecanismos capazes de manter o 

contato contínuo com os municípios, desde a sensibilização de gestores e técnicos para a vigilância 

de DANT, e fomentar a implantação e implementação das ações da UDNT, ampliando o número de 

profissionais e garantindo a manutenção das equipes técnicas para a realização dos trabalhos que já 

desenvolvem. 

Comentários/Justificativa por Atividade 

1 O que fez do previsto para os Quadrimestres?  

- Ações realizadas em sua totalidade 

Foram elaborados e publicados os boletins epidemiológicos previstos, divulgados e enviados por e-

mail às vigilâncias municipais; As supervisões técnicas anual do VIVA, DCNT e Promoção da Saúde, 

supervisão técnica dos Polos de Academia da Saúde nos municípios que aderiram ao Programa foram 

alcançadas em 09 dos 16 municípios programados: Mazagão 08/20, Santana 01/09/20, Macapá em 

09/09/20, Porto Grande e Ferreira Gomes em 21 a 25/09/20,Tartarualzinho e Pracuuba em 05 a 

09/10/20, Calçoene e Amapá em 13 a 16/10/20. Em 07 municípios não foi possível realizar atividade 

devido à falta de estrutura para deslocamento da equipe, em virtude da prioridade das ações de 

enfrentamento à pandemia da COVID 19.  

Monitorar quadrimestral das doenças e os agravos não transmissíveis através dos sistemas SIM e 

SINAN; Monitoramento quadrimestralmente as lesões autoprovocadas através do SIM e SINAN 

Monitoramento quadrimestral das DCNT através do sistema SIM, dos agravos (violências) através 

dos sistemas SIM e SINAN, das lesões autoprovocadas através do SIM e SINAN; Elaboração anual 

de 01 boletim sobre o perfil epidemiológico das DCNT, boletim epidemiológico sobre a Vigilância 

de Violências e Acidentes – VIVA e Elaboração e publicação anual de boletim epidemiológico em 

DANT no Estado, Divulgação quadrimestral de dados no site da SVS, informes, boletins 

epidemiológicos de DANT (suicídio). Divulgações realizadas no site da SVS, enviada às vigilâncias 

municipais, nos grupos de trabalho das redes intersetoriais. 

A participação em reuniões e encontros científicos, cursos na área de saúde pública e outros 

treinamentos aplicados ao trabalho do RCBP devido à pandemia da COVID 19, ficou limitada à 

participação online 30° webinar FSP-USP CID – 03: Sua importância e utilização em Registros de 

Câncer no dia 29 de outubro de 2020. 

A apresentação anual dos resultados do monitoramento do indicador 01 do SISPACTO (óbitos 

prematuros de 30 a 69 anos pelo conjunto das 04 principais DCNT – doença do aparelho circulatório, 
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câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) se deu por meio de informe divulgado e enviado 

por e-mail às secretarias municipais de saúde no dia 16/03/2020 para avaliação do indicador 01 do 

SISPACTO, pelos municípios para verificar se estão desenvolvendo atividades planejadas e possíveis 

dificuldades. A apresentação anual dos resultados do monitoramento das notificações de violências 

com ênfase no indicador 15 do PQA – VS, também foi enviada aos secretários municipais de saúde 

através de e-mail.  

Realização de supervisão técnica e dos planos de ação em DANT (Macapá, Santana, Ferreira Gomes, 

Porto Grande, Amapá, Calçoene) e promoção da saúde nos 02 municípios (Macapá e Santana. 

Participação nos encontros mensais estratégicos das redes de referência de enfrentamento ao suicídio 

e lesão autoprovocada no Amapá. Os encontros foram cancelados devido a pandemia, retomados de 

maneira pontual na modalidade virtual (online), porém devido ao deslocamento do TR da VIVA para 

ações de combate à pandemia, a participação foi limitada. 

- Ações realizadas de maneira parcial: 

Investigação nas fontes notificadoras sobre os casos novos de câncer (coleta de dados nos hospitais 

cadastrados) - Atividade desenvolvida, porém em atraso em decorrência da pandemia da COVID 19 

que suspendeu o acesso aos hospitais.  Realizada em: Hospital Central de Macapá, IOM, HCA.  

Digitar os casos de câncer no sistema web do RCBP - Falta de pessoal para digitação, foram 

solicitados à gestão da SVS 02 digitadores, mas não foi disponibilizado. E o atraso na investigação 

dos casos de câncer nas fontes notificadoras, em virtude da prioridade das ações de enfrentamento à 

pandemia da COVID 19. 

Realização de supervisão técnica anual da VIVA, DCNT e as políticas de Promoção da Saúde, 

supervisão técnica dos Polos de Academia da Saúde nos municípios que aderiram ao Programa foram 

alcançadas em 09 dos 16 municípios programados: Mazagão 08/20, Santana 01/09/20, Macapá em 

09/09/20, Porto Grande e Ferreira Gomes em 21 a 25/09/20, Tartarugalzinho e Pracuúba em 05 a 

09/10/20, Calçoene e Amapá em 13 a 16/10/20. Em 07 municípios não foi possível realizar atividade 

devido à falta de estrutura para deslocamento da equipe, em virtude da prioridade das ações de 

enfrentamento à pandemia da COVID 19. 

2 Como fez?  

As atividades internas foram executadas dentro das condições da unidade com equipe reduzida, seja 

pelo afastamento dos membros da equipe idosos e as pessoas com comorbidades (40% da equipe), 

pela mobilização de toda a equipe para as frentes de enfrentamento à Covid-19, horários de 

funcionamento reduzidos pelo lockdown e demais restrições dos decretos governamentais, em alguns 

momentos em regime de teletrabalho. Os boletins foram produzidos e publicados, os monitoramentos 

previstos foram realizados e dado feedback aos gestores e vigilâncias municipais por meio de oficio 

e e-mail. As reuniões presenciais que não foram canceladas mudaram para a modalidade online. 

Somente eventos como capacitações não foram possíveis, sendo remanejados para o ano de 2021.  

3 O que não fez do previsto? E Porque não fez? 
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Ações não realizadas: 

Apresentar em CIB a solicitação do custeio para RCBP de acordo com portaria 05 de 28/09/2017 - 

Atividade não realizada devido a pendência de resposta da gestão da SVS. 

Aquisição de equipamentos de informática (computadores, impressora, scanner, projetor), mobiliário 

(armário de arquivo), Provisão de recursos humanos (digitador para o RCBP) - Realizada solicitação 

de aquisição à gestão por meio do memo nº 007/2020, porém não foi disponibilizado. 

Capacitação da rede Intersetorial para o cuidado integral de pessoas em situação de violências nos 

municípios com vistas à produção de protocolos e fluxogramas de atendimento em rede às vítimas de 

violência. Realização de campanha anual para ampliação das notificações das violências 

interpessoal/autoprovocada. Estas atividades deixaram de ocorrer em virtude da suspensão de todas 

as atividades coletivas que gerassem aglomeração, deslocamento de pessoal para as frentes de 

enfrentamento à COVID 19 tanto na SVS quanto nos serviços que seriam alvo destes eventos.  

Monitoramento bimestral dos planos de ação em DANT e promoção da saúde nos 06 municípios com 

ênfase nas ações de promoção da saúde constantes no calendário nacional de DANT.  

Todas as ações relativas a implantação do Observatório de Análise de Situação dos Suicídios e lesão 

autoprovocada no estado do Amapá não ocorreram devido à pandemia. Isso inclui a vivência técnica 

em outras unidades da federação com experiência exitosa na implantação de observatório ou estrutura 

semelhante. Construção do projeto do Observatório de análise de situação dos suicídios e lesão 

autoprovocada no estado do Amapá. Provisão de recursos humanos e materiais (equipamentos) para 

o funcionamento do observatório. Ressalta-se a falta de profissionais na equipe de Vigilância de 

Violências e Acidentes – VIVA (há apenas uma profissional para se desdobrar em todas as atividades) 

e ainda, a designação desta única servidora para as frentes de enfrentamento a COVID-19 no período 

de março à outubro de 2020. Tudo isso tornou mais desafiador o alcance das metas estabelecidas. 

Todas as ações do Observatório do trânsito e projeto Vida no Trânsito foram paralisadas em 2020, 

pela falta de responsável técnico e demais profissionais para compor equipe técnica. A pandemia 

modificou também a agenda dos parceiros. A Provisão de recursos humanos (estatístico, TI, 

epidemiologista) vem sendo solicitadas sem sucesso, pela chefia da UDNT desde 2019 (memo nº 

036/2019). As ações vinham sendo desenvolvidas de modo precário com o apoio de agentes de 

endemias treinados e que fizeram uma breve passagem na unidade, no encerramento destes contratos, 

o observatório ficou sem equipe. Assim, todas as ações relacionadas ao Monitoramento quadrimestral 

através do SIM, dos óbitos das causas externas por acidente de transito não especificado no Amapá, 

a Participação em reuniões mensais com a rede Intersetorial que compõe o comitê do Projeto Vida 

no Trânsito - PVT. Apoio técnico aos municípios nas campanhas de prevenção de acidentes de 

trânsito promovidas pelo PVT; O Monitoramento e consolidação trimestral dos dados relacionados a 

acidentes de transito, importante para subsidiar os órgãos participantes do PVT nas intervenções de 

redução de acidentes de trânsito não foi realizado pela falta de pessoal. Ressalta-se que o recurso 

financeiro para a operacionalização do PVT vem sendo disponibilizado mensalmente no fundo 

estadual de saúde, e que o estado do Amapá integra o conjunto de estados brasileiros com metas de 

redução de acidentes com vítimas fatais. 
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Todas as atividades planejadas envolvendo público foram suspensas a partir de março de 2020, o que 

impossibilitou o Apoio técnico aos municípios nas campanhas de prevenção e promoção da saúde em 

DCNT, nas campanhas de prevenção das Violências, foi realizada somente a Blitz de prevenção ao 

abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes (Rede Abraça-me) na semana do carnaval, 

Apoio técnico para a coordenadoria de Politicas de Atenção a Saúde no desenvolvimento de ações 

sobre o tabagismo ou participação em reuniões mensais com a rede Intersetorial 

Ações com público (presenciais), com grupos de trabalho não foram permitidas mas suspensas pelos 

decretos governamentais, o contingente de profissionais que atuam na rede municipal e estadual de 

saúde, além de reduzido, estava dedicado às ações de combate a COVID-19 e as atividades agendadas 

foram adiadas para o segundo semestre, e canceladas com a sugestão de construção de estratégias 

online para o ano de 2021. 

Assim, as principais dificuldades encontradas pela Unidade de Doenças e Agravos Não 

Transmissíveis UDNT, para a execução das atividades programadas, foram:  

 A pandemia do COVID 19, que levou tanto a SVS como todos os serviços estaduais e 

municipais ao deslocamento dos profissionais de suas funções para atuação nas diversas 

frentes de combate, consequente suspensão de diversas atividades, sobretudo aquelas que 

produziam maior contato, aglomeração (cursos, treinamentos, campanhas etc), visita a 

instituições de saúde (exposição do profissional ao vírus), reduziu o contingente produtivo 

levando ao afastamento 40% da equipe da UDNT - profissionais que apresentam 

comorbidades ou são dos grupos de maior risco para COVID-19. As viagens foram suspensas 

durante a maior parte do ano, com prioridade para as ações relativas à COVID prejudicando 

as supervisões e o dialogo precoce com os municípios. 

 Falta de servidores – equipe muito reduzida com somente 01 profissional por grupo de 

trabalho, sem profissionais para o Observatório do Trânsito e o Projeto Vida no trânsito, 

equipe do RCBP incompleta, que compromete a execução das atividades; 

 Falta de servidores – equipe muito reduzida com somente 01 profissional por grupo de 

trabalho, sem profissionais para a Promoção da Saúde; 

 Atuação dos Núcleos Hospitalares para as atividades de vigilância de violências- (falta de 

atualização dos dados sobre violências nos hospitais; falta de responsáveis técnicos em alguns 

hospitais; etc) 

 Número de computadores insuficientes para garantir as atividades diárias e realizar o 

monitoramento SIM, SINAN, VIGITEL, PNS, PENse, dados do observatório do Transito 

limitando a execução das tarefas; 

 Computadores danificados e que não houve substituição; equipamentos em funcionamento de 

informática obsoletos; com computadores queimados por queda de energia constante (sem 

nobreak); 

 Internet instável e sem cabeamento; 

 Falta de Telefone fixo ou móvel (institucional) para realizar comunicação com os municípios 

e o MS; 

 Material permanente, gráfico e serigráfico solicitado e não disponibilizado em tempo hábil 

para execução dos serviços;  
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 Constantes mudanças nos gestores na maioria das Unidades Hospitalares estadual e 

municipal;  

 Ausência de responsável pela vigilância epidemiológica na maioria dos municípios; 

 Número reduzido de profissionais nas vigilâncias municipais; 

 Valor das diárias desatualizado para cobrir despesas de hospedagem e alimentação. 

 

Os pontos fortes estão no empenho da equipe em alcançar as metas propostas, bem como equipe 

técnica com boa integração e vasto conhecimento;  

 Técnicos com boa articulação entre os técnicos das diversas secretarias (segurança, assistência 

e saúde) e órgãos governamentais e não governamentais; 

 Das 07 metas desdobradas em 38 atividades previstas para serem realizadas no ano de 2020, 

devido à todos os fatores acima colocados, foram realizadas em sua totalidade 21 atividades, 

sendo 13 de maneira total, 08 de maneira parcial e 17 deixaram de ser realizadas; 

 Elaborados boletins epidemiológicos;  

 Realizado Supervisões e assessoria nos municípios; 

 Realizado atividades extras, não planejadas na PAS, decorrentes de demandas externas como 

a disponibilização de dados para instituições e acadêmicos. 

META 13: Obter a cobertura vacinal preconizada pelo MS das 04 vacinas: Pentavalente, 

Pneumocócica 10, Poliomielite e Tríplice Viral em crianças de até 01 ano de idade. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Monitorar a produção mensal das salas de vacinas dos 16 municípios, disponibilizadas 

através de relatórios no site tabnet, dos dados de vacinação enviados via Sistemas de 

Informação E-sus AB e SIPNI (Desktop/Web). 

192 192 

2. Fazer supervisão nas salas de vacinas dos 16 municípios do estado, para avaliação e 

orientação sobre a conservação, preparo, administração dos imunobiológicos e manutenção 

do banco de dados do SIPNI, módulo Movimento de Imunobiológicos. 

84 - 

3. Distribuir mensalmente imunobiológicos e insumos (seringas, agulhas e termômetros) 

para os 16 municípios do estado, referentes à rotina e campanha de vacinação. 
192 192 

4. Fazer reunião Técnica com os Coordenadores Municipais de Imunização para 22ª 

Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza.  
1 1 

5. Adquirir Insumos estratégicos para envio aos 16 municípios do estado. 1 1 

6. Fazer manutenção corretiva e preventiva da antecâmara e câmara fria da rede de frio. 1 1 

Comentários/Justificativa 

1. Foram realizados 192 monitoramentos e avaliação do banco de dados dos sistemas oficiais do 

Programa Nacional de Imunizações (SIPNI, e-SUS) através de relatórios de doses aplicadas e 

cobertura vacinal disponibilizados no site sipni.datasus.gov.br, como também, o monitoramento da 

migração dos registros de vacinação das unidades de saúde da Atenção Primária para o e-SUS AB; 

O monitoramento do envio regular de dados de movimentação de Imunobiológicos (SIPNI) e ainda, 

feito o suporte técnico aos 16 municípios sobre quaisquer ações relacionadas aos Sistemas Oficiais 

do Programa Nacional de Imunizações (dúvidas sobre os sistemas, atualizações, dados estatísticos, 

inclusão de cadastros, alterações de cadastros, gerenciamento de relatórios, etc);  
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2. Realizado supervisão nas salas de vacinação do Município de Macapá, os relatórios foram emitidos 

e enviados a Secretaria Municipal de Saúde- SEMSA para providências necessárias. Não foi possível 

realizar supervisão nas salas de vacinas dos demais Municípios planejados, por conta da suspensão 

do pagamento das diárias em virtude da pandemia da COVID19. Feito atualização do banco de dados 

da sala de vacinas da maternidade Mãe Luzia, pois observou-se que cobertura vacinal do 

imunobiológico BCG estava muito baixa e as atualizações das versões do sistema estavam 

desatualizadas. Situação resolvida e informado à Coordenação Municipal para melhor 

acompanhamento das salas de vacinas; 

3. Distribuído regularmente os imunobiológicos da rotina e da campanha nacional de vacinação 

contra Influenza, Sarampo e Multivacinação. No mês de abril foram encaminhadas aos Municípios 

doses da vacina Meningocócica ACWY, para implantação no calendário de vacinação do adolescente. 

Notas técnicas emitidas pelo PNI foram enviadas por meio de redes sociais e e-mail dos 

Coordenadores Municipais; 

4. Reunião realizada no auditório da Superintendência de Vigilância em Saúde -SVS, com a presença 

dos Coordenadores Municipais, onde foram apresentadas as diretrizes e meta da campanha, como 

também, o quantitativo de doses do imunobiológico   que seria disponibilizado por Município; 

5. Feito entrega de dois lotes de seringas agulhadas descartáveis adquiridas pelo Estado por meio de 

processo licitatório da SVS, a UI está no aguardo de novas remessas. Importante ressaltar que não foi 

entregue nem o total da primeira remessa programada no termo de referência;   

6. Feito manutenção da câmara e antecâmara com resultado satisfatório, no entanto no mês setembro 

a antecâmara apresentou mal funcionamento, informado ao chefe de logística para providências junto 

ao setor competente. Aguardando até o momento o reparo necessário. 

META 14: Fortalecer as estratégias de monitoramento e avaliação dos relatórios de produção 

gerados com base nas informações dos   dados de Vacinação inseridos nos Sistemas E-SUS AB 

e SIPNI. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Monitorar a campanha de vacinação Contra Influenza nos 16 municípios do estado, via 

site sipni.datasus.gov.br, com vistas a alcançar no mínimo 90% do público alvo 

preconizado pelo MS. 

16 16 

2. Fazer reunião Técnica com os Coordenadores Municipais de Imunização para Campanha 
Nacional de Multivacinação. 

1 1 

3. Monitorar a campanha nacional de Multivacinação nos 16 Municípios do Estado, com 

vistas ao alcance de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, com percentual 

de comparecimento a ser preconizado pelo PNI. 

16 1 

4. Realizar capacitação para vacinadores e técnicos de informática das secretarias 

municipais de saúde para alimentação correta do banco de dados nos sistemas de 

informação do PNI no módulo movimento do imunobiológico. 

1 0 

5. Distribuir panfletos educativos sobre as atividades desenvolvidas no CRIE para os 16 

municípios do estado, para o correto encaminhamento da clientela alvo e realização de 

pesquisas pela comunidade acadêmica. 

16 0 

6. Divulgar a cobertura vacinal dos municípios a cada quadrimestre durante as reuniões das 

CIRs, para o conhecimento dos gestores  com a finalidade de planejarem estratégias para o 

alcance da cobertura vacinal. 

3 3 

7. Organizar o I Seminário Estadual de Imunização. 1 0 
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8. Organizar e auxiliar a execução das ações da Operação Gota. 1 0 

9. Descentralizar a vacinação contra Raiva inativada em cultura celular- VERO para 

Unidades de Pronto Atendimento 24h do Estado - UPA Zona Sul. 
1 0 

10. Fazer Campanha de sensibilização em uma escola da rede pública, sobre as doenças 

imunopreveníveis e a importância do calendário vacinal do adolescente em parceria com a 

Unidade de Doenças Transmissíveis. 

1 0 

11. Realizar Capacitação em vigilância dos eventos adversos pós-vacinais: com destaque 

no preenchimento da ficha de notificação, lançamento e monitoramento da mesma no site 

SIPNI 

1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Feito o monitoramento dos 16 Municípios com excelentes resultados, onde foi obtida a 

homogeneidade de cobertura vacinal em quase todos os grupos prioritários, com exceção do grupo 

de indígenas, que apenas Pedra Branca do Amaparí, não alcançou a meta mínima de 90%; 

2. Realizado reunião com os Coordenadores e demais profissionais dos dezesseis municípios por meio 

de videoconferência, com orientações pertinentes as vacinas que foram disponibilizadas, a 

alimentação regular do site da campanha e da rotina, metas a serem alcançadas e a operacionalização 

seguindo os protocolos técnicos de distanciamento por conta da COVID19; 

3. Feito o monitoramento dos 16 municípios do Estado, sendo que na campanha contra a Poliomielite, 

o estado do Amapá foi o primeiro da federação a alcançar a meta preconizada pelo PNI-MS.  A falar 

sobre a homogeneidade de cobertura vacinal-CV entre os municípios, apenas Oiapoque não alcançou 

a CV para poliomielite. A campanha contra o Sarampo na faixa etária de 20 a 49 anos que iniciou em 

março de 2020, encerrou o site para o lançamento dos dados no dia 20.12.20 e apenas seis municípios 

obtiveram meta mínima de 95%. A campanha de Multivacinação não tem meta a ser alcançada, é 

realizada apenas para atualização da caderneta de vacinação da criança e adolescente; 

4. Atividade reprogramada para o próximo ano em virtude da pandemia da Covid19; 

5. Atividade não realizada, aguardando resposta da solicitação feita em fevereiro do ano em curso; 

6. Divulgado nas reuniões da CIR as ações de supervisão das salas de vacinas e ajustes nos envios 

dos dados de vacinação, como também, o resultado da campanha de vacinação contra Influenza e a 

prorrogação da campanha contra o sarampo. Divulgado também os resultados da campanha de 

vacinação contra a Poliomielite, Sarampo e as baixas coberturas vacinais do calendário da criança.  O 

Estado recomendou por meio de Oficio Circular, a realização do 2º Dia de Multivacinação nos 16 

municípios no dia 12.12.2020, tal medida se fez necessária em virtude do atual cenário de baixas CV, 

apenas os municípios de Macapá, Amapá e Tartarugalzinho não seguiram as recomendações; 

7. Atividade reprogramada para o próximo ano em virtude da pandemia da Covid19; 

8. Atividades da Operação Gota foram reprogramadas pelo PNI-MS para o próximo ano em virtude 

da pandemia da Covid19; 

9. Atividade não realizada em virtude dos baixos estoques de soros antivenenos e imunoglobulinas 

enviadas pela CENADI; 
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10. Atividade reprogramada para o próximo ano em virtude da suspensão das aulas por conta da 

pandemia da Covid19; 

11. Atividade cancelada pelo PNI e reprogramada para o próximo ano em virtude da pandemia da 

Covid19. 

META 15: Implantar unidades sentinela da influenza e COVID-19 em municípios prioritários. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Elaborar estudos e projeto visando a pactuação nas CIRs e CIB de 01 município com 

oferta da unidade sentinela. 
2 - 

2. Implantar o serviço de notificação/acompanhamento de caso de SG e SRAG nas novas 

Unidades Sentinelas implantadas. (HLJ e HCA) 
2 8 

3. Monitorar a circulação de vírus respiratórios, com ênfase nos vírus Influenza e COVID-

19, nas unidades implantadas. 
3 8 

4. Divulgar anualmente, através de Boletim Epidemiológico, a circulação de vírus 

respiratórios no estado, com ênfase nos vírus Influenza e COVID-19. 
1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Sem informação 

2. Por conta da pandemia da COVID-19, foi necessária a implantação de Unidades Sentinelas de 

SRAG hospitalizadas, para pacientes de Covid; 

3. Por conta da pandemia da COVID-19, foi necessária a implantação de Unidades Sentinelas de 

SRAG hospitalizada, no entanto a vigilância do vírus Influenza ficou prejudicada; 

4. Não foi produzido Boletim Epidemiológico, devido a paralização da vigilância laboratorial de vírus 

Influenza, por causa da COVID-19. 

Atividade não prevista na PAS 2020: Monitorar os casos (SG e SRAG) notificados nas US até final 

do tratamento. Por conta da pandemia da COVID-19, foi necessária a implantação de Unidades 

Sentinelas de SRAG para hospitalização dos casos. 

Atividades Realizadas, Porém, não Programadas. 

a - Realizada ação de vacinação contra o Sarampo em pontos de maior circulação de pessoas, com 

intuito de imunizar uma quantidade considerável da população na faixa etária de 01 ano a até 59 anos, 

foram vacinadas nessas ações 2.234 pessoas, os dados de vacinação foram enviados à capital Macapá 

para lançamento; 

b - Participação nas reuniões técnicas nos dias 07/05 e 25/05 visando apoio e elaboração de material 

técnico sobre movimentação de Imunobiológicos com o objetivo de apresentar e discutir a proposta 

de um processo educacional sobre a referida movimentação e a inserção de dados no sistema de 

informação do PNI (SIPNI). As reuniões aconteceram por videoconferência; 

c -  Realizada ação de vacinação contra o Sarampo em pontos de maiores registros de casos de 

sarampo em Santana, na modalidade drive thru e de casa a casa (varredura) em parceria com a 

Estratégia Saúde da Família e Agentes de Saúde da SVS, na faixa etária de 06 meses ano a até 49 
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anos, foram vacinadas na ação 5.413 pessoas, os dados de vacinação foram enviados à coordenação 

municipal de vacinação de Santana para os devidos encaminhamentos;  

d - Reunião realizada por videoconferência com a presença dos coordenadores municipais e 

vacinadores. Foi apresenta a cobertura vacinal dos imunos pertencentes a caderneta de vacinação da 

criança e adolescente, as vacinas que serão disponibilizadas para campanha e orientações sobre os 

registros adequados dos mesmos nos sistemas de informações do PNI; 

e - Vacinação realizada em pontos estratégicos de Macapá, onde foi disponibilizado 1.714 doses de 

vacinas contra o sarampo para os jovens cadastrados no Programa Social Amapá Jovem; 

f - Criado um grupo Técnico para o desenvolvimento de ações integradas para eliminação do Sarampo 

no Amapá. Desenvolvido um plano de ações que foi encaminhado ao Ministério da Saúde 

(exantemáticas/imunização) com a finalidade de alocar recursos para melhorias dos indicadores de 

imunização; 

g - O Amapá recebeu a visita da Coordenadora Geral de Imunizações-CGPNI/MS onde a mesma fez 

uma explanação sobre os dados preocupantes das coberturas vacinais nos municípios amapaenses e 

sobre o surto de sarampo em Macapá, Santana e Mazagão. Propôs a vinda de um apoiador técnico 

para auxiliar na condução das atividades a serem desenvolvidas para eliminação do referido surto e 

da contratação de 02 apoiadores locais para realizarem atividades em conjunto com as equipes de 

Imunização estadual e municipal no contexto das campanhas nacionais de imunizações (Sarampo, 

Poliomielite e Multivacinação); 

h - Contratados 02 apoiadoras locais pela OPAS/MS para auxiliar a coordenação estadual de 

imunização nas campanhas de vacinação contra a poliomielite, sarampo e multivacinação; 

i - A equipe da UI e apoiadoras da OPAS/MS participaram do dia D de multivacinação em Santana 

onde foi possível vacinar as crianças de adultos totalizando 932 doses; 

j - Realizada capacitação presencial em 06 dos 07 municípios prioritários (Macapá, Santana, Porto 

grande, Laranjal do Jari e Vitória do Jari). No Oiapoque o treinamento ocorrerá no início de 2021. A 

UI contou com apoio da vigilância, APS, laboratório e apoiadoras da OPAS/MS; 

k - As apoiadoras da OPAS/MS confeccionam semanalmente os boletins epidemiológicos que é 

revisado pela chefe da UI e posteriormente divulgado no site da SVS; 

l - Construído o Plano Estadual de Vacinação contra a COVID19 pela UI e Apoiadora da OPAS/MS 

com revisão da diretoria executiva da DEVS, que foi apresentado pelo Governo do Estado do Amapá. 

O referido plano foi estruturado em consonância com o Plano Nacional de Vacinação contra 

COVID19; 

m - Treinamento virtual realizado pelo PNI para utilização do site de vacinação contra a covid19. A 

UI estará organizando a multiplicação do treinamento para os profissionais das salas de vacinação 

dos 16 municípios do Estado; 
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n - Treinamento dos digitadores e registradores da OPAS/MS para ação de varredura multivacinal 

realizada pela equipe da UI com apoio de técnicos da SEMSA de Macapá. 

Indicadores (dados de janeiro  a novembro 2020) 

PQAVS 

Meta 3: pelo menos, 80% (oitenta por cento) das salas de vacina do Município com Sistema de 

Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) implantado alimentando mensalmente o 

Sistema.  

Indicador: proporção de salas de vacina dos Municípios alimentando mensalmente o SI-PNI 

Quadro 1: 

Descrição 2016 2017 2018 2019 2020 

Proporção de salas de vacinas do Estado 

alimentando mensalmente o SI-PNI 
55,69 72,7 75,60 81,2 74,10 

O estado do Amapá possui 86 salas de vacinas em funcionamento nos seus 16 municípios, sendo que 

apenas uma (01) sala é particular, VACCINI, que a partir de dezembro de 2019 alimenta às 

informações de vacinação no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização-SIPNI. 

A falar sobre a alimentação e transmissão mensal no SIPNI, o quadro 01, mostra que o no decorrer 

dos anos os Municípios tiveram um incremento no envio dos registros de vacinação, no entanto no 

ano de 2020 foi observado uma queda nos envio dos dados de vacinação(movimento do 

imunobiológico) pois os dados de vacinação, são feitos desde agosto de 2020 pelo E-SUS. 

É importante destacar que o suporte estadual está em constante contato com os suportes municipais 

orientando sobre a instalação e atualizações dos referidos sistemas. Ainda são observadas algumas 

situações, entre elas: a ausência de priorização no envio regular do banco de dados, sendo que os 

responsáveis pela alimentação nos municípios são alertados todos os meses da necessidade de tais 

atividades.  

Meta 4: alcançar cobertura vacinal preconizada em 100% (cem por cento) das vacinas do calendário 

básico de vacinação da criança - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), 

Poliomielite (3ª dose), em crianças menores de um ano de idade, e Tríplice viral (1ª dose), em crianças 

com até um ano de idade. 

Indicador: proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas 

vacinais alcançadas. 

Quadro 2: 

 

Descrição 2016 2017 2018 2019 2020 

Proporção de vacinas com coberturas vacinais adequadas 6,25 18,75 18,75 6,25 00 
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Ao analisar o quadro 2, onde apresenta os percentuais de coberturas vacinais para os quatro 

imunobiológicos avaliados pelo indicador. Considerando que a meta é 100% das vacinas 

selecionadas, até o momento nenhum município cumpriu a meta estabelecida.  

Os municípios, mesmo sendo alertados para o cumprimento da nota informativa 175/2015 CGPNI, 

onde orienta que os dados do Sistema de Informação sobre vacinação no país devem ser exportados 

da sala de vacina para a Secretaria Municipal de Saúde até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. 

A Secretaria Municipal de Saúde deve importar os dados das salas de vacina e enviar a base de dados 

nacional no DATASUS até o 10º (décimo) dia útil, deixam para informar muito além da data 

estabelecida e ainda, não atualizam a versão de instância, o que prejudica os registros das 

informações. 

Ressalta-se também, que os Municípios são rotineiramente orientados a fazer intensificação de 

vacinação na zona rural, nas escolas; busca de faltosos e alimentação regular do banco de dados do 

E-sus e SIPNI. É relevante registrar que os dados ora apresentados estão sujeitos a revisão em virtude 

do sistema de informação vigente que é o E-SUS para o registro de vacinação ser o novo formato de 

trabalho e os Municípios ainda estão em processo de adaptação. É de conhecimento dos gestores a 

necessidade de alcançar altas coberturas vacinais, no entanto as coordenações municipais de 

imunização precisam de apoio para obtenção de melhores resultados. 

Para desenvolver as atividades concernentes ao Programa de Imunizações exige o esforço coletivo 

das três esferas de gestão, a falar no âmbito federal, esse ano de 2020, não tivemos falta de envio das 

cotas de imunobiológicos. Em agosto foi introduzido no calendário de vacinação do adolescente a 

vacina meningocócica ACWY, a mesma foi enviada regularmente aos 16 municípios. 

Todas as orientações são repassadas por meio de notas informativas que são divulgadas amplamente 

aos 16 municípios amapaenses durante o ano todo. 

A gestão estadual procura apoiar nas dificuldades enfrentadas e, na dispensação regular das vacinas 

e insumos; realiza capacitações com vistas a dirimir dúvidas frequentes relacionadas ao 

funcionamento das salas de vacina, alimentação regular do banco de dados, monitoramento da 

cobertura vacinal, envio de imunobiológicos aos municípios; supervisão das salas de vacinas, entre 

outras. 

A gestão municipal fica com a missão de desenvolver ações para vacinar a população, no entanto 

ainda apresentam dificuldades que prejudicam a execução dessas atividades tais como: troca 

frequente de coordenadores, deficiência de pessoal, falta de transporte e de combustível para as 

vacinações extra-muro (escolas, zona rural), falta de computadores e de acesso a internet, portanto, 

essas dificuldades, impactam diretamente nas baixas coberturas vacinais.  

SISPACTO 

Os dados de 2019 (janeiro a novembro) ainda são provisórios, pois alguns municípios estão com 

atraso no envio das informações ao site do DATASUS e E-SUS. 
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Indicador 4 - Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas 

vacinais alcançadas. 

Indicador  

Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação 

para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), 

Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral 

(1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.  

Tipo de Indicador  Universal  

Diretriz Nacional  

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações 

de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças 

crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças 

transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.  

Objetivo e Relevância do Indicador  

As vacinas selecionadas estão voltadas para o controle de doenças de 

significativa importância, sendo fundamental a manutenção de elevadas e 
homogêneas coberturas vacinais como estratégia para manter e ou avançar 

em relação à situação atual: • a vacina Pentavalente, que previne a difteria, 

tétano, coqueluche e infecções por Haemophilus influenzae tipo B e 

hepatite B; • a vacina Pneumocócica 10-valente, que previne as infecções 

causadas pelo pneumococo, responsável por doenças com elevadas cargas 

de mortalidade e morbidade na população infantil; • a vacina poliomielite, 

para a prevenção da doença do mesmo nome, em fase de erradicação global; 

e, • a vacina tríplice viral, para a prevenção do sarampo e rubéola, doenças 

com compromisso de eliminação na região das Américas.  

Método de Cálculo  

Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF:  

Numerador: Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura 

vacinal preconizada. Denominador: 4 vacinas selecionadas - Pentavalente, 

Pneumocócica 10-valente, Poliomielite e Tríplice viral.  

Fator de multiplicação: 100.  

Unidade de Medida: Percentual.  

Observações e Limitações  

Observações: Recomenda-se que os municípios alimentem regularmente a 

base de dados nacional, de acordo com as normativas vigentes, e que 

também utilizem seus dados locais, de forma a dar melhor visibilidade à 

dinâmica de seu quadro epidemiológico, em tempo oportuno, propiciando, 

quando necessária, a implementação de medidas de intervenção adequadas.  

A idade adequada para aplicação de cada vacina selecionada obedecerá ao 

Calendário Nacional de Vacinação atualizado e publicado pelo Ministério 

da Saúde nos termos da Lei nº 6.259, de 30 de Outubro de 1975, 

regulamentada pelo Decreto nº 78.231, de 12 de Agosto de 1976.  

Parâmetro nacional de referência : 75% em 2015.  

Fontes  

Numerador: Sistema de Informações do Programa Nacional de 

Imunizações (SIPNI). Denominador: Sistema de Informação de Nascidos 

Vivos (SINASC).  

Fonte: Caderno de Indicadores do Ministério da Saúde 

Método de Cálculo Regional e Estadual: 

(Número de municípios da Região de Saúde com coberturas vacinais adequadas para as vacinas do 

calendário de vacinação da criança) / (Total de municípios da região de saúde) X 100. 

    Quadro 3: Coberturas vacinais em crianças 2019/2020 (1) 

Município 

2019 

Penta 

95% 

Pneumo 

95% 

Pólio 

95% 

T.Viral 

95% 

Município 

2020 

Penta 

95% 

Pneumo 

95% 

Pólio 

95% 

T.Viral 

95% 

Serra N 90,00 161,67 130,00 140,00 Serra  N 76,67 111,67 115,00 126,67 
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Amapá 90,07 125,53 107,09 140,43 Amapá 64,54 54,61 63,83 75,89 

Pedra B 68,01 99,63 80,51 95,96 Pedra B 62,13 57,72 56,62 61,03 

Calçoene 106,19 134,76 125,71 138,10 Calçoene 54,29 80,00 54,29 80,48 

Cutias 56,60 81,13 76,42 97,17 Cutias 28,30 33,02 18,87 29,25 

Ferreira  49,39 77,44 67,07 68,29 Ferreira 75,61 83,54 73,78 85,37 

Itaubal 45,83 91,67 91,67 93,33 Itaubal 21,67 40,00 33,33 31,67 

L.Jari 63,84 93,23 78,35 89,30 L.Jari 64,58 63,10 60,76 67,65 

Macapá 50,37 83,13 72,29 85,68 Macapá 27,12 37,12 30,86 39,67 

Mazagão 16,00 48,67 32,67 49,11 Mazagão 36,67 62,44 58,00 70,89 

Oiapoque 49,01 74,51 61,04 66,25 Oiapoque 39,68 49,01 39,50 44,70 

Porto G 49,87 85,32 68,10 92,91 Porto G 14,43 22,03 20,00 21,77 

Pracuuba 73,75 72,50 80,00 98,75 Pracuuba 56,25 62,50 43,75 32,50 

Santana 50,55 82,68 68,05 86,43 Santana 29,43 37,98 30,44 41,86 

Tartarugal 85,33 128,33 126,33 138,00 Tartarugal 65,00 74,00 64,33 87,67 

V.Jari 63,50 86,50 74,45 96,72 V.Jari 52,92 65,33 48,91 48,54 

Estado 52,67 84,90 73,01 87,24 Estado 33,19 42,64 36,04 45,11 

Fonte: sipni.datasus.gov.br – pni.datasus.gov.br - ACESSO EM 26.12.20. (1) Dados referentes ao período de janeiro a dezembro 

de 2019 e 2020. 
Indicador de cobertura vacinal: penta valente, pneumocócica 10 valente, tríplice viral e poliomielite: ≥95%- dados preliminares. 

O quadro 3, evidencia a situação das coberturas vacinais por município nos anos de 2019 e 2020, a 

maioria dos municípios apresentam coberturas vacinais abaixo do preconizado. Conforme reuniões 

da CIR, os Secretários Municipais participantes pactuaram o alcance de coberturas vacinais 

adequadas em pelo menos 3 das 4 vacinas selecionadas, perfazendo a proporção de 75% para o 

indicador do SISPACTO. 

Preliminarmente um dos dezesseis municípios do Estado, alcançou a meta estabelecida para o período 

apresentado, sendo ele: Serra do Navio. 

Coberturas Vacinais 

 

Gráfico 1- Coberturas vacinais de BCG, por município. Amapá-2019/2020. 

 

Fonte:  http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def  Acesso em 26.12.20 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def
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De acordo com gráfico 1, Em 2019 os municípios de, Amapá, Calçoene, Itaubal, Macapá, Laranjal 

do Jari, Pedra Branca, Porto Grande, Santana, Serra do Navio e Tartarugalzinho obtiveram a meta de 

Cobertura Vacinal-CV para vacina da BCG, já em 2020, nenhum município cumpriu a meta 

estabelecida pelo PNI/MS.  

Gráfico 2- Coberturas Vacinais de Rotavírus, por município. 

 

Fonte:  http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def  Acesso em 26.12.20  

No gráfico 2, dos dezesseis municípios do Estado com meta alcançada em 2019, foram eles Amapá, 

Calçoene, Serra do Navio e Tartarugalzinho, já em 2020, apenas Serra do Navio cumpriu a meta 

preconizada. 

Gráfico 3- Coberturas vacinais de meningocócica C, por município.  

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def


 
 

302 
 

 

Fonte:  http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def  Acesso em 26.12.20  

O gráfico 3, mostra que os municípios de Amapá, Calçoene, Pedra Branca e Tartarugalzinho 

atingiram a meta de CV no ano de 2019, já Serra do Navio teve a meta preconizada para os dois anos 

consecutivos. 

Gráfico 4- Coberturas vacinais de Pentavalente, por município.  

 
Fonte:  http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def  Acesso em26.26.20. 

O gráfico 4, evidencia que o município de Calçoene é o único com cobertura vacinal adequada para 

o ano de 2019, em 2020 nenhum município obteve meta de CV alcançada. 

Gráfico 5- Coberturas vacinais de Pólio, por município. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def
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Fonte:  http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def  Acesso em 26.12.20. 

No gráfico acima, os municípios de Amapá, Calçoene e Serra do Navio e Tartarugalzinho apresentam 

meta adequada cobertura vacinal no ano de 2019.Em 2020, apenas Serra do Navio mantêm boas 

coberturas vacinais. 

Gráfico 6- Coberturas vacinais de Febre Amarela, por município.  

 

Fonte:  http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def  Acesso em 26.12.20. 

No gráfico 6, apenas os municípios de Amapá, Calçoene e Tartarugalzinho cumpriram a meta de 

cobertura vacinal no ano de 2019, Serra do Navio obteve boas CV para os dois anos apresentados 

Gráfico 7- Coberturas vacinais de Tríplice Viral D1, por município. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def
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Fonte:  http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def  Acesso em 26.12.20. 

No gráfico 7, o município Serra do Navio atingiu a CV nos dois anos avaliados, já Amapá, Calçoene, 

Cutias, Pedra Branca, Pracuuba, Tartarugalzinho e Vitória do Jari tiveram a meta de CV alcançada 

somente em 2019. 

Gráfico 8- Coberturas vacinais de Tetra Viral, por município. 

 
Fonte:  http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def  Acesso em 26.12.20. 

No gráfico 8, mostra que os municípios de Amapá, Calçoene, Serra do Navio e Tartarugalzinho, 

alcançaram a meta de CV em 2019, já em 2020, nenhum Município alcançou a cobertura preconizada. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def
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Gráfico 9- Coberturas vacinais de pneumocócica 10 valente, por município 

 
Fonte:  http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def  Acesso em 26.12.20. 

Conforme o gráfico 9, os municípios de Amapá, Calçoene, Pedra Branca, Serra do Navio e 

Tartarugalzinho atingiram cobertura vacinal em 2019, já em 2020, somente Serrado Navio manteve 

CV adequada 

Recomendações Para 2021.  

A equipe de Imunização estadual precisa urgente ser capacitada no módulo de vacinação do E-SUS, 

com a finalidade de dirimir dúvidas e treinar os suportes nos Municípios. Manter a frente das 

Coordenações Municipais funcionários efetivos, como também das salas de vacinas afim de diminuir 

a rotatividade e descontinuidade dos serviços. 

As manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos da Rede de Frio Estadual e Municipais 

devem ser priorizadas afim de se evitar altas perdas de imunobiológicos. É preciso providenciar o 

mais breve possível, técnicos de enfermagem e médico para o CRIE. 

Além das necessidades acima citadas, o prédio da Unidade de Imunobiológicos necessita de reparos 

no telhado do almoxarifado e manutenção elétrica e hidráulica 

META 16: Reduzir a incidência dos casos novos de tuberculose para menor ou igual a 20 

casos/100.000 habitantes. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Promover capacitação aos 16 municípios por áreas de saúde. 3 - 

2. Monitorar os casos de tuberculose até o final do tratamento. 12 4 

3. Ofertar 01 capacitação em Manejo Clínico da Tuberculose para os profissionais de saúde 

dos 16 municípios do estado. 
1 0 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/CNV/CPNIAP.def
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4. Realizar 01 (uma) campanha anual de prevenção, alusiva ao dia mundial de combate à 

tuberculose. 
1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Sem informação 

2. Monitoramento realizado com sucesso, através do SINAN, sem necessidade de deslocamento da 

sede. 

3. Por conta da pandemia da COVID-19, não foi possível a realização da capacitação presencial. 

4. Por conta da pandemia da COVID-19, não foi possível a realização da campanha programada. 

Atividade não prevista na PAS 2020: Disponibilizar medicação para tratamento de ILTB às PVHIV 

nas Unidades com teste tuberculínico implantado. Até o momento somente o SAE/CTA SESA realiza 

tratamento para ILTB às PVHIV. 

META 17: Reduzir o índice de mortalidade por tuberculose para menor ou igual a 4 

caso/100.000 habitantes. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Implantar a Vigilância do óbito por tuberculose em municípios do Estado do Amapá. 3 0 

2. Pactuar e implantar o teste tuberculínico e tratamento da ILTB (Infecção latente da 

Tuberculose) às PVHIV, onde o serviço de atendimento a esta população estiver 

descentralizado (Laranjal do Jarí e Oiapoque). 

2 - 

3. Disponibilizar medicação para tratamento de ILTB às PVHIV nas Unidades com teste 

tuberculínico implantado. 
2 - 

4. Divulgar a oferta do teste tuberculínico às PVHI, nos municípios onde o serviço de 

atendimento estiver descentralizado. 
2 - 

Comentários/Justificativa 

1. Por conta da pandemia da COVID-19, não foi possível a visita à municípios para implantação do 

serviço. 

2 a 4 Sem informações 

Atividade não prevista na PAS 2020: Avaliar as notificações de casos do SINAN para recomendar a 

melhoria na qualidade dos dados (acompanhamento dos casos) com foco para o encerramento por 

cura. Realizadas através do SINAN, sem a necessidade de deslocamento aos municípios 

META 18: Ampliar para 70% a cobertura de contatos examinados de casos novos de 

tuberculose   registrados. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar capacitação em aplicação e leitura da prova tuberculínica para profissionais de 
saúde dos municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jarí e Oiapoque.  

2 1 

2. Implantar a Prova Tuberculínica em 01 município prioritário, mediante articulação com 

as gestões municipais de saúde. 
1 0 

3. Pactuar a oferta do exame de Raio-X para os contatos de pacientes em tratamento da 

tuberculose em 01 município prioritário. 
1 0 
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4. Realizar reunião técnica com secretários e coordenadores municipais de TB/HANS e 

instituições afins, para divulgação do Plano Nacional de Eliminação da tuberculose como 

problema de saúde pública. 

1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Por conta do cenário apresentado pela pandemia da COVID-19, foram capacitados 3 servidores no 

CRDT no período de 03 a 28/02/2020. 

2. Por conta do cenário apresentado pela pandemia da COVID-19, não houve a implantação do 

serviço nos 2 municípios descentralizados. 

3. Por conta da COVID-19, as viagens para outros municípios ficaram prejudicadas, 

consequentemente, as negociações para a oferta do raio-X. 

4. Por conta do cenário apresentado pela pandemia da COVID-19, não houve reuniões programadas 

META 19: Reduzir a taxa de incidência dos casos novos de hanseníase para menor ou igual a 

1/10.000 hab. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar uma campanha anual de sensibilização para o diagnóstico precoce da doença, 

durante a semana alusiva ao dia mundial de combate à Hanseníase.  
1 0 

2. Apoiar a realização de 01 mutirão anual para detecção de casos novos de Hanseníase nos 

municípios: Santana e Laranjal do Jarí, e demais municípios quando solicitado. 
2 0 

3. Realizar capacitação em manejo clínico para hanseníase, durante a realização de mutirão 

nos municípios: Santana, Laranjal do Jarí e demais municípios quando solicitado. 
1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Não houve retorno da solicitação feito a DEVS, ela não possui prestador de serviço de propaganda 

2. Por conta do cenário apresentado pela pandemia da COVID-19, mutirão da hanseníase foi 

suspenso. 

3. Por conta do cenário apresentado pela pandemia da COVID-19, a capacitação foi suspensa. 

META 20: Ampliar para 90% a cobertura de contatos examinados de casos novos de 

hanseníase registrados. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Articular e pactuar com os municípios o aumento do monitoramento em 30% dos 

indivíduos em seu convívio social. 
1  

2. Capacitar 16 municípios por área de saúde. 3  

3. Avaliar as notificações de casos do SINAN para recomendar a melhoria na qualidade 

dos dados (acompanhamento dos casos) com foco para o encerramento por cura. 
16 3 

Comentários/Justificativa 

1 e 2 Sem informações 

3. Atividade realizada através do SINAN, sem necessidade de deslocamento às sedes dos municípios.  

Atividade não prevista na PAS 2020: Realizar anualmente visita de monitoramento ao programa 

municipal de controle da tuberculose e hanseníase nos municípios do estado. Por conta do cenário 

apresentado pela pandemia da COVID-19, as visitas foram adiadas. 
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META 21: Ampliar para 90% a proporção de cura dos casos novos de hanseníase 

diagnosticados nos anos das coortes. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Pactuar com os municípios a ampliação em 30% da busca ativa dos casos novos. 1 0 

2. Realizar capacitação anual em serviço com foco para tratamento, durante a visita de 

monitoramento aos programas municipais de controle da hanseníase. 
16 0 

3. Avaliar as notificações de casos do SINAN para recomendar a melhoria na qualidade 

dos dados (acompanhamento dos casos) com foco para o encerramento por cura. 
16 16 

Comentários/Justificativa 

1. Por conta do cenário apresentado pela pandemia da COVID-19, não foi realizada a atividade 

proposta. 

2. Por conta do cenário apresentado pela pandemia da COVID-19, não houve visita de monitoramento 

aos municípios, consequentemente, as capacitações não ocorreram; 

3. Atividade realizada com sucesso, através do SINAN, sem necessidade de deslocamento aos 

municípios.  

META 22: Manter eliminada a circulação autóctone de vírus do Sarampo e Rubéola no Estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Monitorar semanalmente as notificações de casos de doenças exantemáticas, a partir dos 

registros no SINAN e GAL para a melhoria dos indicadores.  
52 52 

2. Realizar reuniões anuais com a Atenção Básica dos municípios: Macapá, Santana e 

Mazagão; em conjunto com o programa de imunizações para intensificar ações de controle 

para sarampo e rubéola.  

1 3 

3. Avaliar as notificações de casos do SINAN para recomendar a melhoria na qualidade 

dos dados (completude e inconsistência). 
12 12 

4. Realizar visita de supervisão e monitoramento para os municípios silenciosos de 

notificação de sarampo e rubéola. 
4 3 

5. Divulgar anualmente a situação epidemiológica do sarampo e rubéola no estado. 1 7 

Comentários/Justificativa 

1. Ação realizada através do SINAN e do GAL, sem necessidade de deslocamento aos municípios. 

2. Ação realizada “in loco” em seis municípios, decorrente da ampliação do surto de sarampo no 

estado. 

3. Ação realizada através do SINAN, sem necessidade de deslocamento aos municípios 

4. Por conta do surto de sarampo, houve necessidade visitar novos municípios com registro de casos 

5. Por conta do surto de sarampo, houve necessidade de divulgar a situação do sarampo através de 

boletins epidemiológicos. 

Atividades Realizadas que não Estavam Contempladas na PAS Quant. 

Produção e elaboração do Plano de Contingência do novo Corona vírus.  01 

Reuniões de articulação setorial para enfrentamento da COVID-19. 05 

Visitas aos municípios de Oiapoque e Calçoene para preparação da rede de assistência à COVID-19. 02 

Treinamentos da vigilância do novo Coronavírus para notificação e alimentação dos casos no e-SUS 

notifica e SIVEP Gripe. 
05 
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Reuniões com as vigilâncias dos municípios de Macapá e Santana para articular ações de enfrentamento 

ao Sarampo.  
02 

Participação de Reunião Nacional do CONASS sobre o enfrentamento do novo Corona vírus realizado em 

Brasília. 
01 

Viagem ao Município de Calçoene para orientação sobre ficha de notificação dos pacientes de hanseníase 

e tuberculose, apresentação do livro registro padronizado pelo MS e dos contatos assintomáticos. 

Liberação de 03 livros de registros. 

01 

Participação do Encontro Nacional dos Programas de tuberculose (webinar). On-line. 01 

Participação do Encontro de Tuberculose Região Norte: Perspectivas e desafios no cenário da Pandemia 

de COVID-19 (online) 
01 

Participação do evento :Enfermagem na pandemia de covid-19 x tuberculose na atenção primária de saúde. 

On-line. 
01 

Participação do Encontro Nacional dos Programas de Hanseníase (webinar). On-line. 01 

Capacitação em Vigilância Epidemiológica do sarampo, para detecção, notificação e investigação de 

casos, e preparação para ação de varredura vacinal com a Tríplice Viral em 07 municípios- presencial 
10 

META 23: Fortalecer as estratégias de prevenção e vigilância das doenças de transmissão 

hídrica e alimentar do Estado do Amapá (VDTHA/AP) e assessorar na implementação da 

vigilância epidemiológica das doenças de transmissão hídrica e alimentar nos 4 municípios 

prioritários (Macapá, Santana, Laranjal e Oiapoque) 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Capacitar tecnicamente 04 municípios 1 - 

2. Elaborar estudos e projeto visando a pactuação nas CIRs e CIB de 04 municípios com 

oferta da VDTHA. 
3 - 

Comentários/Justificativa 

1 e 2 Sem informações 

Atividades não estabelecidas na PAS:  

Indicadores a Serem Avaliados 

15: Nº de Municípios prioritários com Unidade Sentinela da Influenza e COVID 19 Implantadas no ano. A 

vigilância da Influenza em 2020 ficou bastante prejudicada por conta da COVID19, somente até março de 2020 foi 

possível receber do IEC resultados de exames de vírus respiratórios, de abril em diante, só recebemos resultados de 

SARS-CoV-2. Desse modo não houve implantação de Unidade Sentinela (US) da Influenza, porém forma 

implantados US de SRAG hospitalizados para COVID-19.  

16: Taxa de incidência de casos novos de tuberculose. Em 2020, a taxa de incidência foi de 32,7 casos por 100mil e 

2019 foi de 36,3/100mil. 

17:  Taxa de mortalidade específica por causas selecionadas (tuberculose): Em 2020, a taxa foi de 2,9 óbitos por 

100 mil. 2019 foi de 2,2 por 100 mil. 

18: % de cobertura dos contatos examinados de casos novos de tuberculose. 2020 foi de 25,4% (dados 

preliminares), 2019 foi de 21,2%. 

18. % de cura dos casos novos de tuberculose.  Em 2020, a taxa de cura foi 25,7% (dados preliminares) e em 2019 

foi de 85,4%. 

19: Taxa de incidência de casos novos de hanseníase. Em 2020 a taxa de incidência foi de 7,4 casos / 100 mil e em 
2019 foi de 13,8/100mil 

20: % de cobertura dos contatos examinados de casos novos de hanseníase nos anos das coortes. Em 2020 foi de 

53,25% (dados preliminares) e 2019 foi de 58,8% 

21: % de cura dos casos novos de hanseníase nos anos das coortes. Em 2020 foi 67,5 (dados preliminares) e 2019 

foi de 84,2%. 

22: Número de Municípios que realizam ações de controle do vírus do Sarampo e Rubéola no Estado. 07 (Sete). 

Por conta do surto de sarampo no Amapá, houve Oficina em VE do sarampo em cada município e a preparação de ação 

de varredura de vacinação nesses sete, ocorrido em Jan/Fev 2021. 
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Elaborar e divulgar 03 boletins epidemiológicos sobre a ocorrência de doenças de transmissão hídrica 

e alimentar aos municípios, sociedade e imprensa. Informe Epidemiológico N° 02/2020 das Doenças 

de Transmissão Hídricas e Alimentar divulgado no 2º quadrimestre. 

Elaborar e divulgar, em parceria com a Unidade de Imunobiológicos e Vigilância Laboratorial, o 

Plano Estadual de Resposta a um Evento de Detecção de Poliovírus e Surto de Poliomielite. O Plano 

Estadual não foi produzido devido à Pandemia Covid-19, adiado para o ano 2021 

Elaborar e disponibilizar à rede de saúde, normativas técnicas e orientadoras para o desenvolvimento 

de ações relacionadas à Vigilância epidemiológica integrada de Toxoplasmose Gestacional e 

Congênita, dando especial atenção à notificação, distribuição de medicamentos para tratamento de 

toxoplasmose e fluxo de rotina dos laboratórios de análises clínicas públicos e conveniados ao SUS. 

A nota técnica não foi produzida devido à Pandemia Covid-19, adiado para o ano 2021. 

Monitorar semanalmente o SINAN-NET quanto ao cumprimento da Meta 6 do PQA-VS nos 16 

municípios do Estado, no que tange ao encerramento oportuno dos casos das doenças de transmissão 

hídrica e alimentar de notificação compulsória imediata (botulismo, cólera, paralisia flácida aguda e 

poliomielite por poliovírus selvagem) e informar aos técnicos e gestores municipais. O 

monitoramento foi semanal até o início da pandemia, depois ocorreu quinzenalmente. 

Avaliar a completitude e consistência das fichas de notificação compulsória das doenças de 

transmissão hídrica e alimentar preenchidas pelos 16 municípios por meio de acesso semanal ao 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET). Feita de forma insipiente por conta 

das atividades em home office, por parte da equipe técnica. 

Monitorar semanalmente o Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica das Doenças 

Diarreicas Agudas (SIVEP-DDA) quanto à alimentação oportuna dos dados referentes aos 

atendimentos por doenças diarreicas agudas em unidades de saúde dos 16 municípios do Estado. Feita 

em regime de trabalho em home office por conta da pandemia da COVID-19. 

Realizar uma oficina para os técnicos municipais de vigilância a respeito da Notificação, fluxo de 

exames laboratoriais e medicamentos para tratamento de toxoplasmose, com o intuito de fortalecer 

as ações de Vigilância Epidemiológica da Toxoplasmose Gestacional e Congênita. Por conta do 

cenário apresentado pela pandemia da COVID-19, não foi realizada a atividade proposta. 

Realizar uma capacitação para os 16 municípios abordando quanto às ações para conter um possível 

surto de Poliomielite a nível local. Evento não realizado e transferido para 2021. 

Orientar os 16 municípios na elaboração do Plano Municipal de Resposta a um Evento de Detecção 

de Poliovírus e Surto de Poliomielite. Evento não realizado e transferido para 2021. 

Realizar campanha para sensibilizar os escolares e a comunidade em geral quanto à importância dos 

hábitos de higiene pessoal na prevenção das doenças de transmissão hídrica e alimentar. Evento não 

realizado e transferido para 2021. 
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Análise da Execução da Programação 

Sobre a análise da completitude e consistência das fichas de notificação compulsória das doenças de 

transmissão hídrica e alimentar preenchidas pelos 16 municípios por meio de acesso semanal ao 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET). 

Verificou-se falta de consistência nas notificações de muitas fichas de doenças de transmissão hídrica 

e alimentar em virtude de a equipe ter dado maior atenção aos casos de covid-19 e também pela 

equipe está trabalhando em home office no ano 2020. A subnotificação de casos pode ter ocorrido, 

pelo número de casos registrados no SINAN. Um caso notificado de tétano neonatal no SINAN, ainda 

está em investigação, especialmente porque contraria a definição de caso confirmado, segundo o 

Ministério da Saúde, é necessário que o paciente tenha dois ou mais sintomas de Tétano Neonatal 

para que seja concluído como positivo no SINAN, portanto ainda está em averiguação.  

Do monitoramento no Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarreicas 

Agudas (SIVEP-DDA) quanto à alimentação oportuna dos dados referentes aos atendimentos por 

doenças diarreicas agudas em unidades de saúde dos 16 municípios do Estado. 

O monitoramento e análise dos dados do SIVEP_DDA evidenciou registro de surtos de diarreia, nos 

municípios de Cutias, Vitória do Jari e Macapá. Não houve identificação etiológica causal dos 

referidos surtos. 

Atividades Realizadas que não Estavam Contempladas na PAS Execução 

Treinamento em SIVEP-DDA para técnica de Itaubal 10/02/2020 

Prestação de contas dos medicamentos da Toxoplasmose às Unidades de Saúde 17/02/2020 

Autorização para dispensação de medicamentos de toxoplasmose ao SAE/CTA 19/02/2020 

Revisão de um óbito por poliomielite aguda no Sistema de Mortalidade (SIM), oriundo de Santana. 

Após averiguação foi constatado que se tratava de erro no preenchimento da Declaração de Óbito e a 

mesma foi corrigida 

20/02/2020 

Pedido de medicamentos do programa de Toxoplasmose do Ministério da Saúde (Espiramicina: 200 

comp.; Sulfadiazina 25.000 comp.; e Pirimetamina: 600 comp.) para abastecimento do estado, o 
qual foi enviado ao estado. 

11/03/2020 

Envio ao Ministério da Saúde, conforme solicitado, planilha com posição de estoque dos 

medicamentos do programa de Toxoplasmose Gestacional e em pacientes imunodeprimidos, para 

reposição. 

02/06/2020 

Produção e envio ao NVE/SVS - Análise situacional 2014-2018 das DDA no estado. 05/06/2020 

Enviada ao Ministério da Saúde 3ª pauta de medicamentos da Toxoplasmose, (Espiramicina: 3.376 

comp., Sulfadiazina: 10.000 comp.) o quantitativo foi autorizado pelo MS para o estado. 
22/06/2020 

Investigação de Caso de Tétano Neonatal no Município de Tartarugalzinho. Ainda em análise pelas 

equipes da VE estadual e do MS. 
30/08/2020 

 

Análise de Indicadores 

de SISPACTO e PQAVS Diretamente Relacionado a UDT 

Dos indicadores cuja responsabilidade do monitoramento, a UDT exerce papel significativo, além da 

participação na obtenção de seus resultados, temos a destacar: 03 Indicadores do SISPACTO (o 6º, 

8º e o 9º) e 04 indicadores do PQAVS (o 9º, 10º, 11º e o 12º), são eles: 

SISPACTO Indicador 6 - Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos 

das coortes = 67,5 %. 
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SISPACTO Indicador 8 - Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de 

idade = 339 casos (disponível no SINAN-referente a 2020, extraído em 10.03.2021) 

SISPACTO Indicador 9 - Número de casos novos de aids em menores de 5 anos = 15 casos 

(disponível no SINAN- referente a 2020, extraído em 10.03.2021) 

PQAVS Indicador 9 – Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase 

diagnosticados nos anos das coortes = 53,2 %. 

PQAVS Indicador 10 - Proporção de contatos examinados de casos novos de tuberculose pulmonar 

com confirmação laboratorial = 25,1 %. 

PQAVS Indicador 11 - Número de testes de sífilis por gestante = 0,30 teste (disponível em 

DATASUS online) 

PQAVS Indicador 12 - Número de testes de HIV realizado = 12.846 testes (disponível em 

DATASUS online) 

META 24: Realizar ações de apoio técnico em caso de surtos. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar ações de Apoio ao combate de surtos em vigilância Epidemiológica - - 

Comentários/Justificativa 

1. Sem informações específicas para a atividade proposta. Ver Informações Complementares na meta 

25. 

META 25: Estruturar o CIEVS Estadual 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Adquirir material gráfico e insumos para as capacitações do CIEVS e NHEs. 1 0 

2. Realizar capacitações técnicas sobre as atividades do CIEVS para profissionais de saúde 
dos municípios por área de saúde. 

3 0 

3. Realizar o Curso de Epidemiologia Aplicada aos Serviços de Saúde para profissionais 

de saúde dos municípios 
1 0 

4. Realizar curso em parceria com o Ministério da Saúde sobre Módulo de Investigação de 

Surtos (atualização) para profissionais da saúde dos municípios.  
1 0 

5. Realizar Curso de Vigilância em Saúde (EVS) para profissionais de saúde dos municípios 

em parceria com Ministério da Saúde 
1 0 

6. Adquirir equipamentos para implantação das ações dos CIEVS. 1 0 

7. Elaborar e divulgar informes epidemiológicos sobre eventos de relevância estadual e 

nacional. 
2 2 

8. Realizar visita técnica à 01 CIEVS de referência nacional com participação de  técnicos 

do serviço para conhecimento e multiplicação da metodologia de trabalho exitosa.  
1 0 

9. Realizar 02 encontros com instituições e áreas afins para aperfeiçoar as respostas às 

emergências epidemiológicas e eventos de relevância estadual e nacional.  
2 0 

10. Participar de 01 evento nacional ou internacional em vigilância estratégica.  1 0 

11. Responder tecnicamente a 100% das demandas de respostas rápidas às emergências 

epidemiológicas e eventos de relevância estadual e nacional.  
100% 100% 

Comentários/Justificativa 

1 a 6 Não realizado devido à pandemia da COVID-19. 

7. Realizado. 
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8 a 10 Não realizado devido à pandemia da COVID-19. 

11. Realizado. 

Informações Complementares: 

Nos últimos anos, a ocorrência de epidemias e pandemias por doenças emergentes ou ré 

emergentes, obrigou a comunidade internacional a aprimorar os serviços de vigilância em saúde. 

Dentre os fatores que contribuíram para esta mudança estão: pressão demográfica, mudanças no 

comportamento social e alterações ambientais. 

A expansão da circulação do vírus de Corona vírus  (COVID19) bem como a pandemia por 

síndrome respiratória aguda grave, mais conhecida por SARS, e o uso de Antraz em atos terroristas 

são alguns exemplos da necessidade de aperfeiçoamento na vigilância em saúde em âmbito 

internacional e nacional (federal, estadual e municipal). 

Nas investigações, a elucidação do agente responsável, fatores de risco e adoção de medidas de 

prevenção e controle em tempo hábil, só é possível a partir da notificação imediata durante a 

suspeita, não sendo necessário aguardar o resultado final das análises laboratoriais. É a integração 

entre os profissionais de saúde do setor público e privado, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

Secretaria Estadual de Saúde (SES) e o Ministério da Saúde (MS) que permite a adoção e 

implementação de medidas de controle e prevenção oportunas. 

Em todas as situações anteriores o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde 

(CIEVS) tem um papel fundamental, atuando da seguinte forma: 

 Identificando emergências epidemiológicas, de modo contínuo e sistemático, por meio de 

notificação telefônica, eletrônica e mineração de informações nos principais meios de 

comunicação. 

 Aperfeiçoando os mecanismos de triagem, verificação e análise das notificações para identificar 

e responder às emergências epidemiológicas. 

 Fortalecendo a articulação entre a SVS/ MS, SES, SMS e outros órgãos e/ou instituições, para o 

desencadeamento de resposta às emergências epidemiológicas. 

 Apoiando as áreas técnicas da SVS e SESA ou SEMSA na formulação de Planos de Respostas às 

emergências epidemiológicas, por meio de: informações epidemiológicas oportunas, fomento a 

estruturação de Unidades de Respostas, dentre outras ações. 

 Monitorando e avaliando a implementação dos planos de respostas às emergências 

epidemiológicas, para os eventos de relevância estadual e nacional, pela análise do Sinan Surtos 

e dos instrumentos de avaliação desenvolvidos pelo CIEVS. 

 Disponibilizando informações oportunas sobre as emergências epidemiológicas de relevância 

estadual e nacional e programas prioritários da SVS/AP-MS. 

O principal objetivo é o acompanhamento de um conjunto de doenças e agravos que, pelo seu elevado 

potencial de disseminação e/ou riscos à saúde pública, necessitam de monitoramento por parte da 

Secretaria de Estado da Saúde Pública de Macapá. Também está incluída a ocorrência de "agravos 

inusitados", que são casos ou óbitos de doença de origem desconhecida ou alteração no padrão 
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epidemiológico de doença conhecida, elencadas periodicamente através de Portarias pelo Ministério 

da Saúde, onde cabe aos profissionais e unidades de saúde comunicar, em até 24 horas do diagnóstico 

inicial para que sejam tomadas as medidas cabíveis para quebra da cadeia de transmissão das doenças 

e agravos. 

Os principais canais de comunicação com o CIEVS/AP são: 4 

 Correio eletrônico cievs@saude.ap.gov.br,  

 Pelo celular e Whatsapp App 981142808 (tim).  

 Formulários eletrônicos disponibilizados no site: www.svs.ap.gov.br, FORMSUS.  

 Disque notifica: 0800-6446645 

META 26: Promover a Implantação de 01 CIEVS Municipal.  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Prestar assessoria técnica e estabelecer cooperação ao município na organização das 

ações inerentes ao CIEVS. 
1 1 

2. Realizar 02 reuniões com os gestores municipais de 04 municípios para incentivar a 

implantação do CIEVS. 
2 2 

3. Realizar supervisão técnica nos Municípios com CIEVS implantado. 1 0 

Comentários/Justificativa 

1 e 2 Realizados 

3. Não realizado devido à pandemia do Covid-19. 

META 27: Promover a Implantação de Núcleos Hospitalares de Epidemiologia 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Incentivar a implantação de Núcleos Hospitalares de epidemiologia. 1 2 

2. Monitorar e avaliar 10 Núcleos Hospitalares de Epidemiologia nas atividades de 

vigilância epidemiológica estadual. 
10 10 

3. Consolidar um relatório anual dos NHE para conhecimento e análise do perfil 

epidemiológico. 
1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Realizado. Articulação junto à UNIMED Macapá e no município de Oiapoque 

2. Realizado. 

3. Não Realizado 

Atividades Realizadas não Planejadas 

 
01 Reunião da SVS/GAB sobre Agroecologia e Saúde. 

02 Participar de Videoconferência/MS sobre atualização do Coronavírus. 

03 Participar de Vídeoconferência/MS sobre Atualização do Último Boletim do COE. 

04 

Elaboração e envio via e-mail ao CIEVS Nacional/MS do Projeto de Fortalecimento das Ações do CIEVS 

no Estado do Amapá de acordo com a Port. 3338 de 11/12/2109. Projeto elaborado e enviado ao Ministério 

da Saúde. 

05 
Reunião/SVS sobre Convocação/Alerta Sanitário do Coronavírus (of Circ. 005). Apresentação da Situação 

do Coronavírus: Infecção Humana pelo Coronavírus 2019—nCoV. 

http://www.svs.ap.gov.br/
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06 
Participar da Capacitação profissional da área da saúde no atendimento à população Travestis, Transexuais 

e Transgêneros nos serviços de saúde do estado do Amapá. 

07 
Reunião/SVS sobre Convocação/Alerta Sanitário do Corona vírus no município de Santana. Apresentação 

da Situação do Corona vírus: Infecção Humana pelo Corona vírus 2019—nCoV. 

08 
Participação na “Palestra: Migrações, Fronteiras e Saúde”. Auditório da SVS. Participação na palestra 

sobre trabalho de Pesquisa sobre Migrações, Fronteiras e Saúde”. 

09 Discussão de diversas pautas. Auditório da SVS. 

10 Reunião com o LACEN sobre ações de vigilância em Saúde  com os laboratórios. 

11 Reunião com os setores da SVS sobre a PAS. 

12 Reunião na SVS com as chefias para análise e encerramento da PAS. 

13 Vídeo Conferência no Ministério da Saúde sobre Corona vírus (situação). 

14 Reunião na SVS com os representantes de cargos. Situação atual do Corona vírus no estado. 

15 Reunião sobre Corona vírus no Município de Oiapoque. 

16 Investigação de possível caso suspeito de Corona vírus em Oiapoque. 

17 Entrevista na Rádio 102 FM sobre Corona vírus. 

18 
Reunião no Palácio do Governo com representantes do Governo do Estado sobre o trabalho desenvolvido 

no Oiapoque. 

19 
Reunião e capacitação de alinhamento das ações da vigilância do COVID-19 com a equipe de saúde do 

município de Calçoene. 

20 Reunião na SESA sobre complementação do Plano de Contingência com a Unidade Reguladora. 

21 
Viagem para o município de Calçoene. Reunião com a vigilância em Saúde do Município para atualização 

e alinhamento sobre o Corona vírus. 

22 Apresentação do Plano de Contingência Estadual sobre o Corona vírus no COSEMS. 

23 Palestra sobre o Corona vírus para os profissionais de saúde do HE. 

24 Reunião sobre Corona vírus com SAMU. 

25 Treinamento em serviço nos NHE. 

26 Capacitação sobre Corona vírus no município de Santana, nas Docas. 

27 Treinamento sobre tratamento COVID-19 para profissionais da Cruz Vermelha – Seccional Brasil. 

28 
Capacitação EAD nos Protocolos de Manejo Clínico do Corona vírus (COVID-19) da Ação Estratégica “O 

Brasil Conta Comigo-Profissionais da Saúde” do Ministério da Saúde. 

29 Treinamento sobre tratamento precoce covid-19 para praças da PM/BM. 

30 Treinamento sobre COVID 19 para militares do Exército. 

31 Atividade de fiscalização de estabelecimentos em parceria com setor de Vigilância Sanitária. 

32 
 Treinamento por videoconferência sobre Tratamento Precoce covid-19 para Profissionais do Estado de 

Mato grosso do Sul. 

33 Treinamento por videoconferência de  sobre tratamento precoce covid-19 para profissionais do Piauí. 

34 
Treinamento videoconferência  de sobre Tratamento Precoce COVID-19 para profissionais do rio Grande 

do Norte. 

35 
Acompanhamento de dados do estado do estado do Amapá e dos 16 municípios, envio de painel ao MS-br e 

consolidado ao COSEMS, CONASS, gabinete SESA/AP, DEVS/SVS diariamente. Realizar o 

acompanhamento de dados e envio dos mesmos. 

36 
Elaboração de consolidado dos municípios de Itaubal, Ferreira Gomes e Cutias que são enviados sempre aos 

finais de semana. 

37 
Acompanhamento de dados do Estado do Amapá e 16 municípios do Estado, envio de painel ao Ministério 

da Saúde e consolidado ao COSEMS, CONASS, Gabinete- SESA/AP, DEVS/SVS diariamente. Realizar o 

acompanhamento de dados e envio dos mesmos. 

38 
Doação de equipamentos de informática e outros: notebook e impressora através do MS pelo Projeto 

FIOCRUZ. Recebimento dos equipamentos aos cuidados do almoxarifado da SVS 

39 
Visitas casa a casa na pesquisa de pacientes com COVID 19 realizada pelos agentes de saúde. Realizar o 

acompanhamento de pacientes com COVID19 

40 
Trabalho Conjunto com ANVISA, na triagem de passageiros que chegavam ao aeroporto de Macapá. 

Realizar o acompanhamento passageiros que chegavam no aeroporto de Macapá. 

41 Participação na Elaboração do Plano de Contingência de Enfrentamento ao COVID19. 

42 Participação na Palestra “Migrações Fronteiras e Saúde”. 

43 Qualificação sobre COVID 19 para profissionais de saúde da Unidade Covid 1. 

44 Qualificação sobre COVID 19 para profissionais de saúde da Unidade Covid 2. 
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45 Reunião no Tribunal de Justiça do Amapá-TJAP. 

46 Palestra sobre  Coronavírus para os técnicos do Tribunal de Justiça do Amapá-TJAP. 

47 Formação da Equipe de Telemedicina. 

48 Formação de equipes para orientação  via telefone sobre Coronavírus. 

49 Treinamento sobre tratamento COVID 19 para profissionais da Vigilância em Saúde dos municípios. 

50 Coordenação de Equipe de Telemedicina clínica da SVS. 

51 

Recebimento de equipamentos de informática e de comunicação fornecido pelo MS em parceria com ao 

FIOCRUZ. ( 2 televisores 65 polegadas 4k; 2 noteboock, 2 tablet com capa e teclado, 2 microcomputadores, 

1 quadro de vidro, suporte fixo ultra slim TV LED, Rack de parede, SWITCH GIGABIT; 

protetor/condicionador de rede; Locking kit,; telefone IP-V3001;, Soundbar JBL Cinema). 

Boletim Epidemiológico com Dados do Corona vírus  no Estado do Amapá,  Março a Dezembro De 2020. 

( MAYLIN RODRIGUEZ ,   REINOLKY ANTONIO PEREZ ) 

Municípios Confirmados Recuperados Óbitos Suspeitos Descartados 

Macapá 32.178 24.749 761 1.576 27.435 

Santana 16.276 7.139 94 289 4.023 

L. Jari 5.588 5.370 51 0 3.085 

Mazagão 2.090 1.872 8 85 1.201 

Oiapoque 3.575 3.315 28 0 857 

Pedra Branca  3.020 2.981 8 0 1.077 

Porto Grande 1.615 1.437 18 103 3.241 

Serra do Navio 909 886 4 22 2.622 

V. Jari 3.213 3.107 14 0 2.735 

Itaubal 356 336 0 6 534 

Tartarugalzinho 1.628 1.530 9 25 1.039 

Amapá 1.053 956 7 30 1.193 

Ferreira Gomes 1.081 1.016 6 8 1.370 

Cutias 801 797 2 21 774 

Calçoene 1.513 1.356 9 67 2.492 

Pracuuba 353 345 6 0 265 

Estado 75.249 57.192 1.025 2.232 53.943 

 
Resultados positivos confirmados do dia 

Municípios TR GAL CE TC *PCR Total 

Macapá 57 48 0 0 0 105 

Santana 13 0 38 0 0 51 

L. Jari 0 0 0 0 0 0 

Mazagão 0 9 0 0 0 9 

Oiapoque 28 0 0 0 0 28 

Pedra Branca  1 0 0 0 0 1 

Porto Grande 0 0 0 0 0 0 

Serra do Navio 0 0 0 0 0 0 

V. Jari 0 0 0 0 0 0 

Itaubal 0 0 0 0 0 0 

Tartarugalzinho 0 0 0 0 0 0 

Amapá 0 0 0 0 0 0 

Ferreira Gomes 1 0 0 0 0 1 

Cutias 0 0 0 0 0 0 

Calçoene 0 0 0 0 0 0 

Pracuuba 0 0 0 0 0 0 

Estado 100 57 38 0 0 195 

META 28: Aumentar a oportunidade do SIM para 90%, nos 16 municípios. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde Projeção 2020 
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Prevista Realizada 

1. Realizar supervisões e busca ativa de óbitos nos 07 municípios (Ferreira, Santana, 

Tartarugalzinho, Calçoene, Mazagão, Porto Grande e Serra do Navio). 
7 2 

2. Realizar treinamento em Vigilância do Óbito para profissionais de saúde 1 - 

3. Realizar treinamento em preenchimento de Declaração Óbito 1 - 

4. Realizar treinamento de TABWIN para monitorar o SIM para os digitadores e outros 

profissionais de saúde dos municípios. 
1 - 

5. Realizar treinamento em sistemas de informação - SIM, para novos digitadores 

municipais. 
2 - 

6. Realizar treinamento de investigação de código Garbage para os profissionais dos NHEs 

em parceria com o CIEVS. 
1 - 

7. Realizar encontro estadual sobre qualidade da informação dos sistemas de saúde. 1 - 

Comentários/Justificativa 

1. Ocorreram supervisões somente aos municípios de Santana e Mazagão. Esta atividade foi 

comprometida em decorrência da Pandemia da COVID-19. 

2 a 7 – Sem informações 

META 29: Ampliar a cobertura do SINASC de 93% para 96% nos 16 municípios do Estado 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar supervisões e busca ativa de nascimentos nos 07 municípios (Ferreira, Santana, 

Tartarugalzinho, Calçoene, Mazagão, Porto Grande e Serra do Navio). 
7 - 

2. Realizar treinamento em preenchimento de Declaração de Nascido Vivo. 1 - 

3. Realizar treinamento de TABWIN para monitorar os principais indicadores de saúde e 
dos sistemas de saúde, SINASC para os digitadores e outros profissionais de saúde dos 

municípios. 

1 3 

4. Realizar treinamento em sistemas de informação - SINASC para novos digitadores 

municipais. 
1 - 

5. Realizar treinamento de investigação de código Garbage para os profissionais dos NHEs 

em parceria com o CIEVS. 
1 - 

6. Realizar encontro estadual sobre qualidade da informação dos sistemas de saúde 

SINASC. 
1 - 

Comentários/Justificativa 

1 Sem informações 

2. Não realizado em virtude do planejamento e ações desenvolvidas na Pandemia do COVID-19.   

3. Realizado três treinamentos para os digitadores dos municípios de Itaubal, Pracuúba e 

Tartarugalzinho, para que não ocorresse solução de continuidade na alimentação dos sistemas. 

4, 5 e 6 Sem informações 

META 30: Manter o envio das notificações (positiva, negativa ou de surto) nas 52 semanas 

epidemiológicas, pelos 16 municípios. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar treinamento em sistemas de informação - SIM, SINAN e SINASC para novos 

digitadores municipais e técnicos da SVS. 
1 4 

Comentários/Justificativa 
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1. Atividade realizada em ambiente virtual para os profissionais de saúde dos municípios de Itaubal, 

Pracuúba, Tartarugalzinho e Santana 

META 31: Aumentar de 42% para 70% a investigação dos óbitos infantis no Estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar supervisões e busca ativa de óbitos nos 07 municípios (Ferreira, Santana, 

Tartarugalzinho, Calçoene, Mazagão, Porto e Serra do Navio). 
7 - 

2. Realizar treinamento em Vigilância do Óbito para profissionais de saúde. 1 - 

3. Realizar treinamento em preenchimento de Declaração Óbito. 1 - 

4. Realizar treinamento de TABWIN para monitorar SIM para os digitadores e outros 
profissionais de saúde dos municípios. 

1 - 

Comentários/Justificativa 

A meta 31 do PES e a Portaria nº 72/MS de 11/01/2010 refere que 95% dos óbitos infantis sejam 

investigados. A partir dos resultados preliminares para 2020, o Estado não alcançou a meta, ficando 

com o percentual de 40,3%, com exceção de Mazagão. As vigilâncias municipais devem estruturar a 

criação de grupos técnicos ou equipe mínima de vigilância do óbito, incentivar investigação nas 

unidades de saúde, fortalecer os Núcleos Hospitalares de Epidemiologia e capacitar médicos no 

preenchimento das Declarações de Óbito. 

META 32: Aumentar de 90% para 95% a investigação dos óbitos de mulheres em idade fértil 

no Estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar supervisões e busca ativa de óbitos nos 07 municípios (Ferreira, Santana, 

Tartarugalzinho, Calçoene, Mazagão, Porto Grande e Serra do Navio). 
7 - 

2. Realizar treinamento em Vigilância do Óbito para profissionais de saúde. 1 - 

3. Realizar treinamento em preenchimento de Declaração Óbito. 1 - 

4. Realizar treinamento de TABWIN para monitorar SIM para os digitadores e outros 

profissionais de saúde dos municípios. 
1 - 

Comentários/Justificativa 

1 a 7 Sem informações 

Atividade não relacionada na PAS, mas considerado no relatório da SVS:  

- Realizar encontro estadual sobre qualidade da informação dos sistemas de saúde (SINASC, SIM, 

SINAN): Não realizado em virtude do planejamento e ações desenvolvidas na Pandemia da COVID-

19 

META 33: Aumentar para 95% o percentual das causas básicas de óbito definidas, no Estado 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar supervisões e busca ativa de óbitos nos 07 municípios (Ferreira, Santana, 

Tartarugalzinho, Calçoene, Mazagão, Porto Grande e Serra do Navio). 
7 - 

2. Realizar treinamento em Vigilância do Óbito para profissionais de saúde 1 1 

3. Realizar treinamento em preenchimento de Declaração Óbito 1 1 
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4. Realizar treinamento de TABWIN para monitorar SIM para os digitadores e outros 

profissionais de saúde dos municípios. 
1 - 

5. Realizar treinamento em sistemas de informação - SIM, para novos digitadores 

municipais. 
2 - 

6. Realizar treinamento de investigação de código Garbage para os profissionais dos NHEs 

em parceria com o CIEVS. 
1 - 

7. Realizar encontro estadual sobre qualidade da informação dos sistemas de saúde. 1 - 

Comentários/Justificativa 

1, 4, 5 e 7 Sem informação 

2. Atividade realizada em 02/12/2020, ocorreu por plataforma digital – MEET, com a presença de 11 

profissionais. 

3. Realizado treinamento na UPA Zona Sul, no município de Macapá (04/03/2020), com a presença 

de 10 médicos. 

6. Não realizado em virtude do planejamento e ações desenvolvidas na Pandemia da COVID-19. 

META 34: Produzir anualmente um painel de monitoramento da situação de saúde e uma 

análise da situação de saúde para orientar a implantação de programas e projetos estratégicos 

da saúde. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Produzir e confeccionar boletins sobre os óbitos materno, infantil, fetal, mal definido e 

de mulheres em idade fértil. 
1 1 

2. Produzir análise dos indicadores de saúde do estado. 1 - 

3. Produzir boletim epidemiológico anual dos indicadores de saúde de agravos e 

morbimortalidade, detalhado por município. 
1 1 

4. Produzir boletim estadual de estatísticas vitais. 1 1 

Comentários/Justificativa 

1. Boletim confeccionado e disponibilizado no site da Superintendência de Vigilância em Saúde.  

2. Atividade desenvolvida por técnicos em home office, amparados pelo decreto Estadual, em 

processo de conclusão para fevereiro de 2021 e publicação no site institucional da SVS. 

3. Boletim confeccionado e disponibilizado no site da Superintendência de Vigilância em Saúde 

4. Boletim confeccionado e disponibilizado no site da Superintendência de Vigilância em Saúde. 

META 35: Efetuar 1 publicação de trabalho científico de interesse em saúde pública 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar e publicar 01 pesquisa em saúde pública de interesse do SUS. 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Em virtude da pandemia não houve possibilidade de execução. 

META 36: Realizar a contratação de uma consultoria para implementação do sistema de gestão 

da qualidade 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 
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1. Elaborar Termo de referência visando licitação do serviço de consultoria especializada 

em serviços, produtos e processos de vigilância em saúde pública no SUS, com contratação 

dentro dos parâmetros legais. 

1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Em razão da pandemia tivemos que priorizar outras atividades. 

META 37: Implantar 01 unidade sentinela da influenza e COVID 19 em municípios 

prioritários: 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Elaborar estudos e projeto visando a pactuação nas CIRs e CIB de 01 município com 

oferta da unidade sentinela. 
  

2. Implantar o serviço de notificação/acompanhamento de caso de SG e SRAG nas novas 

Unidades Sentinelas implantadas. (HLJ e HCA) 
  

3. Monitorar a circulação de vírus respiratórios, com ênfase nos vírus Influenza e COVID-

19, nas unidades implantadas. 
  

4. Divulgar anualmente, através de Boletim Epidemiológico, a circulação de vírus 
respiratórios no estado, com ênfase nos vírus Influenza e COVID-19. 

  

Comentários/Justificativa 

META 38: Adequar o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde - CIEVS 

estadual para o aprimoramento da capacidade de resposta ao novo Corona vírus 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, Anvisa, e outros 

órgãos envolvidos na prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus. 
  

2. Instituir comunicação com as autoridades nacionais de saúde para obter de modo 

oportuno e preciso, as diretrizes dos desdobramentos a serem tomados. 
  

3. Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de saúde    

4. Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências ou 
recomendações da SVS/MS.  

  

5. Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para 

infecção humana pelo novo corona vírus (2019-nCoV).  
  

6. Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e 

monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo novo corona vírus 

(2019-nCoV), conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema de informação 

orientado pelo MS. 

  

7 - Elaboração Confecção do Plano de Contingência de enfrentamento ao COVID19.   

8 – Capacitação para profissionais de saúde sobre Corona vírus nas instituições 

governamentais . 
  

9 – Investigação de caso suspeito de Corona vírus nos municípios.   

10 – Elaboração do Boletim Epidemiológico do Estado sobre Corona vírus.   

11 – Envio do Painel Corona vírus ao Ministério da Saúde.    

Comentários/Justificativa 

1 a 11. Atividades executadas envolvendo as demais metas 
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META 39: Apoiar as vigilâncias municipais e ao COESP em ações voltadas para o 

monitoramento dos óbitos por Covid-19 e da Síndrome multissistêmica inflamatória (SIM-P). 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1 Elaborar e divulgar boletim sobre a COVID-19. 16 boletins 16 16 

2 Realizar o monitoramento diário dos óbitos relacionados a COVID-19 ocorridos nos 16 

municípios. 240 monitoramentos 
240 240 

3 Monitorar e qualificar os dados sobre os óbitos por COVID-19 a partir dos resultados de 
exames, dados de prontuários e sistemas de informações (E-SUS, SIVEP-Gripe, SIM e 

Cartórios) para subsidiar o COE e a painel do coronavírus. 32 monitoramentos 

32 32 

4 Encaminhar planilhas contendo os dados diários sobre os óbitos da COVID-19 ao 

PRODAP (painel coronavírus) e ao MS. 240 planilhas 
240 240 

5 Monitorar e orientar as vigilâncias municipais para a codificação dos óbitos por COVID-

19 no SIM. 32 monitoramentos 
32 32 

6 Atualizar o aplicativo Tabwin das vigilâncias municipais de Macapá, Santana, Laranjal 

do Jari e Mazagão, para geração de relatório de óbitos por COVID-19 conforme protocolo 

do MS. 4 municípios 

4 4 

7 Desenvolver pesquisa sobre as comorbidades associadas a COVID-19 em parceria com a 

UNIFAP. 01 artigo 
1 1 

8 Treinamento sobre identificação da SIM-P e protocolo de manejo de crianças com a 

COVID-19. 01 treinamento 
1 1 

9 Compartilhar semanalmente as planilhas com os dados de óbitos por COVID-19 coma as 

áreas técnicas de monitoramento do SIVEP-Gripe, Grupo interno de monitoramento das 

Região de saúde e gestão da DEVS. 32 planilhas 

32 32 

Comentários/Justificativa 

1. Boletins disponibilizados no site da Superintendência de Vigilância em Saúde. 

2. Diariamente foram informados dados sobre os óbitos por COVID  -19, após investigação realizada 

pelas vigilâncias municipais. 

3. Recebimento diário de dados das Unidades Notificadoras, para consolidação, atualização e 

complementação das informações locais. 

4. Diariamente foi informado os dados sobre os óbitos por COVID-19. 

5. Realizado monitoramento dos óbitos por COVID-19 semanalmente, por meio do SQL Tabwin. As 

inconsistências de codificações, são encaminhadas às vigilâncias municipais para correções no SIM. 

6. Realizado treinamento in loco junto aos técnicos das vigilâncias municipais, quanto a instalação 

do tabulador específico, no aplicativo TabWin, para geração de relatórios sobre os óbitos da COVID-

19.    

7.  Atividade em fase de conclusão, prevista para finalizar em fevereiro de 2021. Os dados 

pesquisados são sobre a relação das comorbidades detectados nos casos de óbitos causado pela 

COVID-19. Esta atividade foi prejudicada pelo adoecimento por COVID-19 de seus executores. 

8. Atividade realizada por meio da plataforma digital – MEET, realizado no dia 27 de outubro, com 

participação de 57 pessoas de vários municípios do Estado.     

9. O banco de dados dos óbitos por COVID-19 é disponibilizado semanalmente para os demais 

setores da SVS para os devidos monitoramentos e análises necessárias.                              

Análise da Execução da Programação 

No ano de 2020, as atividades planejadas tiveram que sofrer algumas alterações e outras foram 

prejudicadas na sua execução, devido a ocorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus. 
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Assim, dentre as alterações ocorridas, foi a inclusão de metas específicas relacionadas a COVID-19, 

detalhada neste relatório na Meta 39: Apoiar as vigilâncias municipais e ao COESP em ações voltadas 

para o monitoramento dos óbitos por COVID-19 e da Síndrome Multissistêmica Inflamatória (SIM-

P). Diferentemente das outras metas planejadas pelo CIASS, as nove atividades planejadas, todas 

foram executadas prioritariamente, mesmo com a redução da equipe, que teve que trabalhar de home 

office e outros por afastamento médico, por ter contraído a COVID-19. 

As Metas de 28 a 30 de 32 a 38, foram planejadas com doze atividades, sendo realizadas sete (58,3%); 

uma parcialmente e quatro não houve como executá-las em decorrência da priorização no 

monitoramento e atividades relacionadas a COVID-19, que atingiu todos os setores da saúde e dos 

diferentes níveis de gestão do SUS (Federal, Estadual e Municipal).  

 

O CIASS tem como responsabilidade o monitoramento de 03 Indicadores do PQAVS, 03 indicadores 

do SISPACTO, 02 indicadores previstos na Portaria MS 72 (11/01/2010) e três indicadores estaduais, 

são eles: 

 PQAVS Indicador 1 – Proporção de registros de óbitos alimentados no SIM em relação ao 

estimado, recebidos na base federal até 60 dias após o final do mês de ocorrência; 

 PQAVS Indicador 2 - Proporção de registros de nascidos vivos alimentados no SINASC em 

relação ao estimado, recebidos na base federal até 60 dias após o final do mês de ocorrência; 

 PQAVS Indicador 6 e SISPACTO Indicador 5 - Proporção de casos de doenças de 

notificação compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias após notificação. 

 SISPACTO Indicador 2 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) 

investigados; 

 SISPACTO Indicador 3 - Proporção de registros de óbitos com causa básica definida; 

 Meta 31 da PES e Portaria MS 72 (11/01/2010)  

     - Proporção de óbitos fetais investigados 

     - Proporção de óbitos infantis investigados 

 Indicador Estadual: Número de Painel de monitoramento produzido; 

 Indicador Estadual: Número de Análise de Situação realizada, e 

 Indicador Estadual: Percentual de óbitos de causa COVID-19 definidos. 

 

O indicador 01 do PQAVS trata da inserção dos óbitos em tempo oportuno (60 dias). Em 2020 o 

resultado preliminar indica que 13 municípios estão com percentual igual ou acima da meta de 90%. 

Vitória do Jari, Itaubal e Tartarugalzinho não alcançaram a meta até momento, vale ressaltar que estes 

03 municípios trocaram de digitadores, situação que pode ter contribuído para o não cumprimento de 

rotinas na alimentação do sistema. 

O monitoramento dos dados é realizado mensalmente e repassado via WhatsApp às vigilâncias 

municipais, para que intensifiquem a busca ativa dos óbitos fora do sistema. 

Indicador 1 PQAVS. Proporção de registros de óbitos alimentados no SIM em relação ao estimado, 

recebidos na base federal em até 60 dias após o final do mês de ocorrência - Amapá, 2020* 

Municípios 
Esperado *Resultado 2020 

nº nº % 
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Amapá 22 21 95,5 
Calçoene 33 39 118,2 
Cutias 11 10 90,9 
Ferreira Gomes 22 28 127,3 
Itaubal 11 5 45,5 
Laranjal do Jari 154 222 144,2 
Macapá 2.211 2.752 124,5 
Mazagão 66 62 93,9 
Oiapoque 66 98 148,5 
Pedra Branca do Amapari 22 38 172,7 
Porto Grande 55 54 98,2 
Pracuúba 11 14 127,3 
Santana 495 560 113,1 
Serra do Navio 11 15 136,4 
Tartarugalzinho 44 26 59,1 
Vitória do Jari 44 28 63,6 

Total 3.278 3.972 121,2 
Fonte: SIM/CIASS/SVS. Dados atualizados em 03/02/2021. 
*Dados preliminares, pois os dados de dezembro só são conclusos em março de 2021.  
Meta: (90%). 

O indicador 02 do PQAVS trata da inserção dos nascimentos em tempo oportuno (60 dias). Em 2020, 

de acordo com os dados preliminares, o Estado ainda não alcançou a meta de 90%, apresentando uma 

oportunidade de 86,45%. Os dados indicam que 13 municípios alcançaram a meta; Macapá, 

Oiapoque, Santana e Tartarugalzinho ainda estão pendentes. 

O monitoramento dos dados é realizado mensalmente e repassado via WhatsApp às vigilâncias 

municipais, para que intensifiquem a busca ativa dos óbitos fora do sistema. 

Dentre as medidas recomendadas às vigilâncias municipais estão: acompanhamento rotineiro mensal 

da cobertura do SINASC e a busca ativa das DNV nas unidades de saúde e cartórios a fim de garantir 

a oportunidade de inserção das mesmas no sistema; outra medida é aumentar o controle na 

distribuição e o retorno das DNV para evitar o acúmulo nas unidades de saúde e consequentemente a 

demora no retorno destas para a vigilância municipal. 

Indicador 2 PQAVS. Proporção de registros de nascidos vivos alimentados no SINASC em relação 

ao estimado, recebidos na base federal até 60 dias após o final do mês de ocorrência - Amapá, 2020* 

 

Municípios 
Esperado *Resultado 2020 

nº nº % 
Amapá 143 163 114,3 
Calçoene 209 244 116,7 
Cutias 110 129 117,3 
Ferreira Gomes 143 225 157,3 
Itaubal 110 204 185,5 
Laranjal do Jari 704 693 98,4 
Macapá 8.415 6.964 82,8 
Mazagão 462 424 91,8 
Oiapoque 572 439 76,7 
Pedra Branca do Amapari 275 268 97,5 
Porto Grande 385 406 105,3 
Pracuúba 66 111 168,2 
Santana 2.057 1.373 66,8 
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Serra do Navio 66 163 247,0 
Tartarugalzinho 286 255 89,0 
Vitória do Jari 275 283 102,9 

Total 14.278 12.344 86,45 
Fonte: SIM/CIASS/SVS. Dados atualizados em 03/02/20 
*Dados preliminares, pois os dados de dezembro só são conclusos em março de 2021. 

Meta: (90%). 

O indicador 06 do PQAVS e também indicador 5 do SISPACTO tratam do encerramento oportuno 

(60 dias) das Doenças de Notificação Compulsória Imediata (DNCI). Em 2020 (dados preliminares) 

dos 08 municípios que notificaram DNCI todos alcançaram a meta de encerrar oportunamente. 

O encerramento oportuno das notificações representa a rápida resposta da vigilância epidemiológica 

a eventos de saúde pública e qualifica a informação. 

Indicador 6 do PQAVS e 5 do SISPACTO. Proporção de casos de doenças de notificação 

compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias após notificação - Amapá, 2020* 

Municípios 
Notificados *Resultado 2020 

nº nº % 
Amapá 1 1 100,0 
Calçoene - - - 
Cutias - - - 
Ferreira Gomes - - - 
Itaubal - - - 
Laranjal do Jari - - - 
Macapá 164 148 90,2 
Mazagão 15 12 80,0 
Oiapoque 4 0 0,0 
Pedra Branca do Amapari 5 0 0,0 
Porto Grande 1 1 100,0 
Pracuúba - - - 
Santana 188 186 98,9 
Serra do Navio - - - 
Tartarugalzinho 2 2 100,0 
Vitória do Jari - - - 

Total 380 350 92,1 
Fonte: SINAN/CIASS/SVS, dados atualizados em 03/02/2021. 

*Dados preliminares. 

Meta: (80%) 

(-): ausência de casos 

Considerando a meta de qualificar os sistemas de informação (SIM, SINASC e SINAN) baseado em 

seus principais indicadores de qualidade (Regularidade e Oportunidade) metas da PAS, conforme 

relatório enviado bimestralmente pela Coordenação Geral de Informações e Análises 

Epidemiológicas (CGIAE)/MS nenhum município apresentou situação irregular. 

O indicador 2 do SISPACTO tem como parâmetro 95% dos óbitos de mulheres em idade fértil 

investigados. Em 2020, dados preliminares indicam que 93,3% dos óbitos foram investigados no 

Estado. Os municípios de Calçoene, Mazagão, Oiapoque, Pedra Branca, Porto Grande, Serra do 

Navio e Vitória do Jari não alcançaram a meta até o momento. Os municípios de Itaubal, 

Tartarugalzinho e Pracuúba não investigaram nenhum óbito. 
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Indicador 2 do SISPACTO. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados - 

Amapá, 2020* 

Município de 

Residência 
Total MIF 

MIF não 

investigado 

MIF 

investigado 

% MIF 

investigado 

Amapá 2 2 0 0,0 

Calçoene 2 1 1 50,0 

Cutias 1 0 1 100,0 

Ferreira Gomes 1 0 1 100,0 

Itaubal 1 1 0 0,0 

Laranjal do Jari 16 0 16 100,0 

Macapá 249 6 243 97,6 

Mazagão 5 1 4 80,0 

Oiapoque 14 3 11 78,6 

Pedra Branca do Amapari 2 1 1 50,0 

Porto Grande 4 2 2 50,0 

Pracuúba 3 0 3 100,0 

Santana 52 1 51 98,1 

Serra do Navio 3 2 1 33,3 

Tartarugalzinho 2 2 0 0,0 

Vitória do Jari 3 2 1 33,3 

Total 360 24 336 93,3 
Fonte: SIM/CIASS/SVS. Dados atualizados em 08/02/2021. 

   * Dados preliminares  

   Meta: 95% 

O indicador 3 do SISPACTO tem como parâmetro 95% dos óbitos com causa básica definida. Em 

2020, dados preliminares apontam que 09 municípios atingiram a meta, o Estado não alcançou a 

proporção pactuada. 

Indicador 3 SISPACTO - Proporção de registros de óbitos com causa básica definida - Amapá, 

2020* 

Município de 

Residência 
Nº total de 

óbitos 

Nº de causas 

definidas 

Nº de Mal 

definidas 

% de causa 

básica definida 

Amapá 29 28 1 96,5 

Calçoene 43 36 7 83,7 

Cutias 13 13 0 100,0 

Ferreira Gomes 34 34 0 100,0 

Itaubal 4 3 1 75,0 

Laranjal do Jari 251 240 11 95,6 

Macapá 3.021 2.891 130 95,7 

Mazagão 66 64 2 96,9 

Oiapoque 101 98 3 97,0 

Pedra Branca do Amapari 41 39 2 95,1 

Porto Grande 58 52 6 89,6 

Pracuúba 18 16 2 88,8 

Santana 651 580 71 89,0 

Serra do Navio 17 16 1 94,1 

Tartarugalzinho 36 32 4 88,8 

Vitória do Jari 44 42 2 95,4 

Total 4.427 4.184 243 94,5 
Fonte: SIM/CIASS/SVS. Dados atualizados em 08/02/2021. 
* Dados preliminares  
Meta: 95% 
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A meta 31 do PES e a Portaria nº 72/MS de 11/01/2010 refere que 95% dos óbitos infantis sejam 

investigados. A partir dos resultados preliminares para 2020, o Estado não alcançou a meta, ficando 

com o percentual de 40,3%, com exceção de Mazagão. As vigilâncias municipais devem estruturar a 

criação de grupos técnicos ou equipe mínima de vigilância do óbito, incentivar investigação nas 

unidades de saúde, fortalecer os Núcleos Hospitalares de Epidemiologia e capacitar médicos no 

preenchimento das Declarações de Óbito. 

Meta 31 PES - Proporção de óbitos infantis investigados – Amapá, 2020* 

Município de 

Residência 
Total de óbitos 

infantis 

Nº de óbitos infantis 

não investigados 

Nº de óbitos infantis 

investigados 

% de óbitos infantis 

investigados 

Amapá 1 1 0 0,0 

Calçoene - - - - 

Cutias - - - - 

Ferreira Gomes 4 3 1 25,0 

Itaubal - - - - 

Laranjal do Jari 20 4 16 80,0 

Macapá 172 107 65 37,8 

Mazagão 1 0 1 100,0 

Oiapoque 11 4 7 63,6 

Pedra Branca 5 5 0 0,0 

Porto Grande 6 6 0 0,0 

Pracuúba - - - - 

Santana 34 18 16 47,1 

Serra do Navio 2 2 0 0,0 

Tartarugalzinho 4 4 0 0,0 

Vitória do Jari 3 3 0 0,0 

Total 263 157 106 40,3 
Fonte: SIM/CIASS/SVS. Dados atualizados em 08/02/2021. 

      * Dados preliminares. 
     (-) ausência de óbitos infantis. 

 Número de Painel de monitoramento produzido: Atividade concluída e Painel está 

disponível no site da SVS-AP. 

 Número de Análise de Situação realizada: Devido as atividades relacionadas a pandemia, 

essa atividade será concluída em 2021. 

 Indicador Estadual: Percentual de óbitos de causa COVID-19 definidos. Esse indicador 

refere-se ao percentual de óbitos com causa básica definida por COVID-19, confirmados pós 

investigação pelos municípios. Resultado alcançado até o dia 09/02/2021 foi de 94,5 %. O 

resíduo refere-se aos casos que ainda estão como casos suspeitos no SIM. 

 

Meta local estabelecida: 90%.  

Método de cálculo: 

1.072 (total geral de óbitos por COVID-19 – suspeitos e confirmados no SIM) x 100 

1.086 (total de óbitos confirmados informados à SVS) 

 

Atividades não Planejadas, porém Executadas em 2020 

- Coordenação e planejamento das atividades de trabalho junto ao CIEVS no contexto da COVID-

19; 
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- Elaboração e gestão de escala de servidores da SVS para atendimento à população e profissionais 

da saúde, por meio de telefonia fixa e WhatsApp do setor do CIEVS; 

- Realizada vacinação para H1N1 (200 doses) e Sarampo (90 doses) nos servidores da SVS, ocorreu 

no auditório e as vacinas foram administradas por 04 técnicos do CIASS; 

- Realizado a atividade de elaboração de 2 boletins diários (12 e 18 horas), incluindo finais de semana 

e feriados, com encaminhamento ao Centro de Operacional Especiais de Saúde Pública – COESP; 

-  Elaboração de informes epidemiológicos diários sobre a COVID-19; 

- Divulgação de material técnico sobre a COVID-19, elaborados pelo MS (boletins, guia de vigilância, 

notas técnicas sobre vigilância dos óbitos, ficha de notificação, protocolos e outros) aos técnicos dos 

municípios e das unidades hospitalares; 

- Realizado limpeza do banco de dados do Red Cap para envio ao Ministério da Saúde; 

- Elaboração diária de lista com informações de casos positivos da COVID-19 e encaminhamento ao 

grupo da Telemedicina da SVS para monitoramento; 

- Elaboração de fluxos dos casos confirmados, descartados e óbitos para encerramento no eSUS-VE 

pelos técnicos da SVS em apoio à vigilância municipal de Macapá; 

- Elaboração de recomendações de resposta rápida para profissionais da saúde ao enfrentamento do 

COVID 19; 

- Elaboração de fluxos dos dados obtidos pelo CIEVS para encaminhamento aos setores da 

comunicação, COESP, PRODAP, CIASS, DEVS entre outros; 

- Elaboração de lista com informações de profissionais da saúde, positivos para COVID-19 e 

encaminhados para o Núcleo de Doenças Transmissíveis para acompanhamento por telefone desses 

profissionais; 

- Coleta diária, com informações sobre a ocorrência de profissionais da saúde positivos para COVID-

19 juntos as unidades de saúde a serem encaminhadas semanalmente ao CEREST e DEVS; 

- Assessoria aos municípios e profissionais das diversas áreas da saúde sobre: a notificação dos casos 

(suspeitos/confirmados) de COVID-19 no e-SUS, manejo de corpos suspeitos ou confirmados por 

covid-19, procedimentos funerários; declaração de óbitos, codificação dos óbitos, condições para 

encerramento de isolamento social, teste rápido, etc; 

- Apoio ao CIEVS na elaboração de boletim diário dos casos suspeitos, confirmados e recuperados; 

do nº de leitos clínico e UTI ocupados (tanto público como privado), assim como dos óbitos ocorridos 

nas unidades de saúde do Estado, para ser encaminhado ao COESP, Assessoria de comunicação do 

palácio, SESA e DEVS; 

- Envio diário ao MS dos dados confirmados e de óbitos do Estado, além do número de hospitalizados 

até as 12 horas via Painel Corona vírus e Correio eletrônico; 

- Coleta e organização de informações sobre o Corona vírus SARS-CoV-2 nos sistemas Gerenciador 

de Ambiente Laboratorial - GAL, e-SUS e Sistema de Informações de Mortalidade - SIM, com 

repasses das informações diariamente à DEVS/SVS; 

- Monitoramento diário dos óbitos relacionados a COVID-19 preenchidas com informações contidas 

nas Declarações de Óbitos, resultados de exames, contatos com familiares de falecidos e averiguação 

nas mídias; 

- Assessoramento ao PRODAP para elaboração do Painel Corona vírus do Estado; 

- Assessoramento ao PRODAP para elaboração do sistema de notificação estadual do COVID-19; 

- Encaminhamento de dados sobre o COVID-19 à SEPLAN; 
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- Encaminhamento de dados sobre casos de óbitos geral à SEPLAN para destinar ao programa 

Médicos Sem Fronteiras; 

- Participação na Web conferência Vinculação de Dados E-SUS Notifica e SIVEP GRIPE: Nordeste 

e Norte; 

- Suporte técnico operacional dos sistemas de informação (SIM, SINASC e SINAN) demandados 

pelos municípios de Amapá, Macapá, Santana, Porto Grande, Oiapoque, Vitória do Jari, 

Tartarugalzinho, Laranjal do Jari, Pedra Branca do Amaparí, Ferreira Gomes e Itaubal; 

- Participação de ação de enfrentamento a COVID-19 na aldeia Kumenê, município de Oiapoque, em 

parceria com o DSEI/AP; 

- Participação na Web conferência com a equipe do CONASS para discutir o novo fluxo de envio de 

dados de casos confirmados e óbitos por COVID-19; 

- Participação na Web conferência com a equipe do CONASS  e MS sobre as notificações dos óbitos 

por COVID-1, e envio diário ao CONASS e ao MS; 

- Participado de um encontro para o planejamento do novo Plano de Contingência para o Corona vírus 

(COVID-19); 

- Suporte técnico na tabulação do CARD dos casos de COVID- 19 – DEVS; 

- Linkage dos bancos SISREG e SIVEP GRIPE; 

- Visita técnica nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari – Monitoramento local de óbitos 

COVID-19 com capacitação de SQL e TABWIN para correção de causas básicas de óbitos; 

- Treinamento das novas digitadoras do município de Itaubal e Cutias sobre SINAN; 

- Suporte técnico sobre SINAN para técnica do DSEI-Amapá; e 

- Capacitação on line sobre o SIM e SINASC, para técnicos dos municípios de Santana.  

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2651 - Vigilância Epidemiológica, Subações 000522 a 000530 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de municípios com a Linha de Cuidado ás PVHIV implantadas no ano. Atividades não realizadas 

2. Quantitativo de Redução dos Óbitos por AIDS em relação ao ano anterior. 7,14% das Atividades realizadas 

3. Percentual de Redução da incidência dos casos novos de Sífilis congênita em 

relação aos casos de Sífilis em gestantes. 
26,6% das Atividades realizadas 

4. Número de Testes rápidos distribuídos no ano. 8,3 % das Atividades realizadas 

5. Número de ações de Prevenção ás IST/AIDS/HIV executadas no período  Atividades não realizadas 

6. Percentual de redução do número de óbitos precoces (30 a 69 anos) por DCNT. 5% das Atividades realizadas 

7. Número de unidades de saúde realizando RCBP regularmente. 17,6% das Atividades realizadas 

8. Percentual de ampliação de notificações de violências e acidentes no ano. 23,8% das Atividades realizadas 

9. Número de municípios com plano de ação em DANT implementados. 45,4% das Atividades realizadas 

10. Observatório de análise de suicídio implantado. Atividades não realizadas 

11. Percentual de redução do número de vítimas fatais em acidentes de transito, 

na região metropolitana do estado. 
4,7% das Atividades realizadas 

12. Número de municípios desenvolvendo ações de Promoção e Prevenção em 
DCNT, acidentes e violências. 

31,4% das Atividades realizadas 

13. Número de Vacinas com Cobertura Vacinal adequada. 82,1% das Atividades realizadas 

14. Número de salas de vacinas com Sistemas E-SUS/AB SIPNI atualizados. 36,2% das Atividades realizadas 

15. Número de municípios com Unidade Sentinela da Influenza e COVID -19 

implantadas/ano. 
200% das Atividades realizadas 

16. Taxa de incidência de casos novos de Tuberculose. 23,5% das Atividades realizadas 

17. Taxa de incidência de óbitos por tuberculose. Atividades não realizadas 

18. Percentual de cobertura dos contatos examinados de casos novos de Tubercu 25% das Atividades realizadas 

19. Taxa de incidência de casos novos de hanseníase. Atividades não realizadas 
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20. Percentual de cobertura dos contatos examinados de casos novos de 

Hanseníase, nos anos das coortes. 
15% das Atividades realizadas 

21. Percentual de cura dos casos novos de Hanseníase, nos anos das coortes. 48,4% das Atividades realizadas 

22. Número de municípios que realizam ações de controle do vírus do sarampo e 

rubéola, no estado. 
110% das Atividades realizadas 

23. Número de municípios prioritários com VDTHA implementada. Atividades não realizadas 

24. Número de ações de apoio técnico em caso de surtos, realizadas. Atividades não realizadas 

25. Percentual de estruturação do CIEVS Estadual. 14,2% das Atividades realizadas 

26. Número de CIEVS Municipais implantados 75% das Atividades realizadas 

27. Número de NHE’s implantados 100% das Atividades realizadas 

28. Número de municípios que atingiram 90% de oportunidade do SIM 14,2% das Atividades realizadas 

29. Percentual de cobertura do SINASC 25% das Atividades realizadas 

30. Número de municípios que enviaram notificações (positiva, negativa ou de 

surto) nas 52 semanas epidemiológicas. 
100% das Atividades realizadas 

31. Percentual de investigação de óbitos infantis no Estado. Atividades não realizadas 

32. Percentual de investigação de óbitos de mulheres em idade fértil no Estado. Atividades não realizadas 

33. Percentual de causas básicas de óbito definidas, no Estado. 22,2% das Atividades realizadas 

34. Número de instrumentos técnicos de análise da situação de saúde produzidos. 75% das Atividades realizadas 

35. Trabalhos científicos de interesse em saúde pública publicados Atividades não realizadas 

36. Consultoria para implementação do sistema de gestão da qualidade contratada 

e realizada. 
Atividades não realizadas 

37. Unidade sentinela da influenza e COVID 19 implantado em município prioritário: Atividades não realizadas 

38. CIEVS adequado com capacidade de respostas ao novo Corona vírus 100% das Atividades realizadas 

39. Apoio as vigilâncias dos 16 municípios no monitoramento dos óbitos por 

COVID-19 e da Síndrome multissistêmica inflamatória (SIM-P). 
Meta do ano atingida 
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Ação PPA 2653 - Vigilância Sanitária 
 

Diretriz: Desenvolver ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos sanitários relativos 

à produção e à circulação de bens e prestação de serviços de interesse da saúde da população. 
 

Objetivo: Prevenir e controlar danos, perigos e agravos à saúde coletiva, por intermédio do 

monitoramento dos fatores de risco oriundos da prevenção da produção e consumo de bens e 

serviços. 

META 1: Promover atividades educativas que visem orientar a população e o setor regulado 

como usuários do Sistema de Vigilância Sanitária. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Promover a participação de técnicos em eventos promovidos pelo Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária com foco na regulação.  
2 0 

2. Realizar evento de capacitação em regulação com foco na vigilância sanitária. 1 0 

3. Promover ações em estabelecimentos sujeitos à regulação sanitária sobre educação 

sanitária voltado para a população, sobre as medidas de prevenção da infecção pelo novo 

Corona vírus (COVID-19). 

10.984 10.984 

Comentários/Justificativa 

1 e 2. Atividades não executadas como previstas em virtude da Pandemia do novo Corona vírus – 

COVID-19. 

3. Atingiu em 100% a meta prevista em razão da contratação de Agentes de Saúde e disponibilização 

de mais veículos que ficaram à disposição da Superintendência de Vigilância em Saúde. 

META 2: Promover a capacitação de 10 técnicos do Sistema de Vigilância Sanitária (Estado e 

Municípios) 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar capacitação para técnicos da vigilância sanitária dos municípios com foco em 

processo e serviços 
3 0 

2. Promover a participação dos técnicos do NVS em seminários e/ou congressos com foco 

em processo e serviços 
3 0 

Comentários/Justificativa 

1. Atividades não  executadas como previstas em virtude da Pandemia do novo Corona vírus – 

COVID-19. 

META 3: Promover o processo de descentralização das ações básicas e de média complexidade 

pactuadas nas Comissões Intergestoras Regionais – CIR. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Elaborar estudos e projeto visando a pactuação nas CIRs e CIB de12  municípios com 

serviços de ações básicas na área  de vigilância sanitária 
12 0 

2. Elaborar estudos e projeto visando a pactuação nas CIRs e CIB de 02 municípios com 

serviços de média complexidade na área de vigilância sanitária 
2 0 
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Comentários/Justificativa 

1 e 2 Atividades não  executadas como previstas em virtude da Pandemia do novo Corona vírus – 

COVID-19. 

META 4: Monitorar, com inspeções, 175 estabelecimentos classificados de média e alta 

complexidade, que sejam produtores, distribuidores e prestadores de serviços de interesse da 

saúde humana. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos produtores 15 10 

2. Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos distribuidores 30 30 

3. Inspeção sanitária em estabelecimentos de serviços de interesse da saúde humana 65 93 

4. Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos que realizam tratamento e transporte de 
produtos perigosos 

2 2 

5. Realizar inspeção sanitária em empresas que trabalham com produtos químicos - 

Empresas especializadas na prestação de serviços de controle de pragas urbanas. 
8 8 

6. Realizar inspeção sanitária em empresas de coleta, transporte e tratamento de RSS 2 2 

7. Realizar inspeção em empresas saneantes - Prestadora de serviços de zeladoria, limpeza 

e sanitização de ambiente hospitalar. 
4 4 

8. Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos que comercializam produtos 

farmacêuticos em municípios com ação não descentralizada 
49 24 

Comentários/Justificativa 

1. Diante da pandemia, que ainda estamos enfrentando, e do apagão ocorrido em 3 de novembro, foi 

necessário inovar as ferramentas de trabalho adequadas ao tal momento, de forma que déssemos 

continuidade nas inspeções sanitárias, pois é um documento imprescindível tanto para os 

estabelecimentos que precisam adquirir produtos quanto para a população que precisa ter a segurança 

sanitária do que está sendo consumido. No entanto, mesmo diante das inovações, retomamos com as 

atividades somente em julho/2020 após a publicação da Portaria n° 006/2020 que iria dar 

embasamento legal das nossas ações de inspeção, mas não sendo possível alcançar a meta prevista 

para o ano de 2020, o que apresentou o percentual de 66,66% da atividade prevista, diante do 

fechamento de empresa e da complexidade dos estabelecimentos considerados produtores, além de 

que tivemos servidores considerados do grupo de risco e que foram infectados pela  COVID-19, 

impactando diretamente nas ações. 

2. O alcance em 100% da atividade prevista para esta ação foi possível pela menor complexidade das 

atividades das empresas distribuidoras, bem como foram empresas que, assim como as outras, 

precisam da Licença Sanitária regularmente para adquirir produtos, tiveram uma alta demanda do 

mercado externo à procura de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, sendo assim 

contribuindo mais para que as equipes de fiscalização pudessem dar maior celeridade nos processos 

de concessão ou renovação da Licença Sanitária. 
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3. A atividade programada para o ano de 2020 foi alcançada em 143%. Foram alcançadas por meio 

da integração das unidades, programando suas atividades de forma ordenada para melhor eficiência 

e eficácia do resultado esperado. Houve várias ações integradas com as forças de segurança pública 

de inspeções em estabelecimentos comerciais, além de averiguação de denúncias no atendimento 

assistencial do Sars-CoV-2. 

Esta Unidade atendeu os requerimentos dos hospitais de campanha e de empresas que não estavam 

contempladas nos Decretos de renovação automática da validade das licenças estaduais, porém 

necessitavam da Licença para aquisição de medicamentos e insumos junto aos seus fornecedores para 

a assistência ao paciente. 

Ainda realizamos muitos atendimentos de denúncias provocadas pelo Ministério Público Estadual e 

Federal, além da Defensoria Pública Estadual e Federal sendo que o desdobramento originava nova 

inspeção no Estabelecimento Assistencial de Saúde. 

Mesmo com a pandemia pelo SARS-CoV-2 e o pane no sistema elétrico que atingiu 13 municípios, 

esta Unidade ainda conseguiu realizar a inspeção em estabelecimentos in loco e também em 06 (seis) 

municípios: Oiapoque, Laranjal do Jari, Amapá, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes e Porto Grande. 

4. O serviço foi executado em 100% como previsto para o ano de 2020. 

5. Mesmo diante da pandemia causada pelo novo Corona vírus cumpriu-se a atividade estabelecida 

com 100% de aproveitamento. 
 

6. O serviço foi executado em 100% como previsto para o ano de 2020. 

 

7. Concluiu-se em 100% a meta estabelecida para o ano de 2020.  
 

8. Com a pandemia e o apagão, as viagens foram suspensas por um longo período durante o ano de 

2020, visto que os estabelecimentos em questão são situados no interior do Estado, logo precisamos 

deslocar equipes de fiscalização para realizar a inspeção sanitária. Contudo, somente no mês de 

dezembro conseguimos deslocar equipe para 6 municípios, sendo possível alcançar a atividade em 

48,98%. 

META 5: Controlar e monitorar, por intermédio de 244 coletas, de produtos através da análise 

laboratorial. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar coleta de medicamentos do Programa Nacional de Verificação da Qualidade de 

Medicamentos (PROVEME) para controle e monitoramento através da análise laboratorial. 
12 0 

2. Realizar coleta de alimentos do Programa de Monitoramento da Qualidade Sanitária de 

Alimentos para controle e monitoramento através da análise laboratorial. 
72 0 

3. Realizar coleta de água de Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS)  para controle 

e monitoramento através da análise laboratorial. 
160 0 

Comentários/Justificativa 
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1 e 2. Diante da pandemia causa pela COVID-19 e pela falta de insumos para realizar a análise dos 

produtos em questão, não foi possível realizar a coleta tão quanto o alcance da atividade prevista. 

3. Atividade não foi executada como previsto em virtude da Pandemia do novo Corona vírus – 

COVID-19. 

META 6: Efetuar publicações de 1 trabalho científico de interesse em saúde pública 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar e publicar 01 pesquisa em saúde pública de interesse do SUS. 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Atividade não foi executada como previsto em virtude da Pandemia do novo Corona vírus – 

COVID-19. 

META 7: Realizar a contratação de uma consultoria para implementação do sistema de gestão 

da qualidade. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Elaborar Termo de referência visando licitação do serviço de consultoria especializada 
em serviços, produtos e processos de vigilância em saúde pública no SUS, com contratação 

dentro dos parâmetros legais 

1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Atividade  não executada como previsto em virtude da Pandemia do novo Corona vírus – COVID-

19. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2653 –Vigilância Sanitária, Subações 000501 a 000505, 000507 e 000508 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de atividades educativas realizadas para o setor regulado 99% das Atividades realizadas 

2. Número de técnicos capacitados. Atividades não realizadas 

3. Número de Municípios que pactuaram o processo de descentralização das Ações 

Básicas e de Média complexidade em VS 
Atividades não realizadas 

4. Número de estabelecimentos com  Inspeções realizadas. 104% das Atividades realizadas 

5. Número de Coletas realizadas. Atividades não realizadas 

6. Número de trabalhos científicos de interesse em saúde pública publicados. Atividades não realizadas  

7. Consultoria para implementação do sistema de gestão da qualidade contratada e 

realizada. 
Atividades não realizadas 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

334 
 

Ação PPA 2659 - Vigilância Ambiental 
 

Diretriz: Fortalecer a Vigilância Ambiental no estado e municípios através de 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. 
 

Objetivo: Desenvolver ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos 

fatores determinantes e condicionantes na interação entre seres humanos, animais e meio ambiente, 

que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle 

dos fatores de riscos relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde. 

META 1: Reduzir em 5% o Número de casos autóctones de Malária do Estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Acompanhar e monitorar as instalações de Mosquiteiros Impregnados de Longa duração 

no município prioritário de Santana, conforme quantidade disponibilizada de 35.000 
2 0 

2. Acompanhar e monitorar as instalações de Mosquiteiros Impregnados de Longa duração 

no município prioritário de Porto Grande, conforme quantidade disponibilizada de 7.500 
2 0 

3. Acompanhar e monitorar as instalações de Mosquiteiros Impregnados de Longa duração 

no município prioritário de Mazagão, conforme quantidade disponibilizada de 7.500 
2 0 

4. Acompanhar e monitorar a instalação em 05 municípios prioritários (Pedra Branca, Serra 
do Navio, Calçoene, Oiapoque e Tartarugalzinho) 40.000 Mosquiteiros Impregnados de 

Longa Duração cedidos pelo Ministério da Saúde. 

5 0 

Comentários/Justificativa 

1. As atividades em Porto Grande, Santana e Mazagão programadas para o primeiro trimestre não 

foram realizadas devido à falta de transporte para deslocamento da equipe aos municípios; 

2 a 4 Suspensão das atividades programadas em virtude da pandemia de COVID-19, conforme 

decreto de 17/03/2020. 

META 2: Ampliar a meta de 70% dos casos de malária com tratamento iniciado até 48h depois 

do aparecimento dos primeiros sintomas. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar reunião técnica sobre o novo guia de tratamento de malária no Brasil, 

preconizado pelo Ministério da Saúde. 
1 1 

2. Supervisionar as ações emergenciais e de rotina nas atividades de detecção ativa nos 

municípios. 
8 0 

3. Capacitar os técnicos municipais responsáveis pelo diagnóstico e tratamento da malária. 4 9 

4. Supervisionar os Postos de Notificação de Malária e encaminhar relatório técnico aos 

municípios. 
16 0 

5. Pactuar com os 16 municípios a ampliação da Rede de diagnostico através da 

implantação de novos Postos de Notificação de malária. 
16 0 

6. Pactuar com os 16 municípios o funcionamento dos Postos de Notificação e diagnostico 

de malária ativos dentro dos padrões de controle estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 
16 0 

Comentários/Justificativa 

1. Foi realizada através de mídia eletrônica; 
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2.  Não foi realizada devido à falta de transporte para deslocamento da equipe aos municípios e por 

falta de orçamento; 

3. Foram capacitados: Ferreira Gomes e Porto Grande, pois estes municípios disponibilizaram 

combustível para o deslocamento da equipe estadual. Em seguida foram capacitados: Amapá. 

Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Tartarugalzinho, Calçoene e o DSEI; 

4. Suspensão das atividades programadas em virtude da pandemia do COVID-19, conforme decreto 

de 17/03/2020; 

5. Não foi possível a Pactuação em virtude das medidas de isolamento social devido á Pandemia por 

COVID-19, conforme decreto do dia 17/03/2020, mesmo assim a ampliação da rede foi recomendada 

aos municípios; e 

6. Não foi possível a pactuação em virtude das medidas de isolamento social em decorrência da 

Pandemia por COVID-19, conforme decreto do dia 17/03/2020, mesmo assim o funcionamento dos 

postos dentro dos padrões estabelecidos foi recomendado aos municípios. 

META 3: Pactuar com os 16 municípios a realização de 03 ciclos de Borrifação Residual 

Intradomiciliar (BRI) para controle de Anopheles em 80% das localidades prioritárias/ano 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar reunião técnica para elaborar em conjunto com os municípios o Plano de Ação 

Municipal de combate a malária. 
2 0 

2. Pactuar o Plano de Ação Municipal nos respectivos Conselhos Municipais de Saúde e 

CIB. 
16 0 

Comentários/Justificativa 

1. A atividade programada para o primeiro quadrimestre não foi realizada por indisponibilidade de 

recursos. A atividade programada para o terceiro quadrimestre não foi realizada em virtude das 

medidas de isolamento social devido á Pandemia por COVID-19, conforme decreto do dia 

17/03/2020. 

2. Não foi possível a pactuação por não ter sido elaborado o plano e em virtude das medidas de 

isolamento social devido á Pandemia por COVID-19, conforme decreto do dia 17/03/2020, que 

impossibilitou participação na CIB. 

META 4: Realizar manutenção preventiva e corretiva de 64 bombas para BRI e/ou 

termonebulização da malária/ano. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Adquirir peças necessárias para manutenção de 64 bombas de borrifação intradomiciliar 

e termonebulização do estado e municípios (ponta do bico, conexões, ruela de borracha, 

caixa do bico, bucha de couro...) 

64 0 

Comentários/Justificativa 

1. Atividade não foi realizada por indisponibilidade de recursos. 
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META 5: Pactuar com os 16 municípios, a realização de 4 ciclos de visitas domiciliares para o 

controle do Aedes aegypti em 80% dos imóveis/ano. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Pactuar com os 16 municípios a realização de 4 ciclos de visitas domiciliares para o 

controle do Aedes aegypti em 80% dos imóveis / ano. 
16 0 

2. Promover encontro de avaliação anual das ações desenvolvidas pelos Programas 

Municipais de Controle do Aedes  
1 0 

3. Elaborar o Plano de Ação dos Municípios para Controle do Aedes. 1 0 

4. Pactuar em CIB dos Plano de Ação dos Municípios para Controle do Aedes. 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Não foi possível a pactuação em virtude das medidas de isolamento social devido á Pandemia por 

COVID-19, conforme decreto do dia 17/03/2020, além de portaria ministerial que suspendeu as 

atividades de campo. As orientações foram realizadas por mídia eletrônica; 

2. Não foi possível o encontro em virtude das medidas de isolamento social devido á Pandemia por 

COVID-19, conforme decreto do dia 17/03/2020; 

3. As atividades de campo de controle do Aedes foram suspensas através de portaria ministerial; e 

4. Não foi possível a pactuação em virtude das medidas de isolamento social devido á Pandemia por 

COVID-19, conforme decreto do dia 17/03/2020, 

META 6: Pactuar com os 16 municípios a realização de 4 levantamentos de índice entomológico 

de infestação do Aedes aegypti/ano. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar Supervisão e Capacitação Técnica aos Programas Municipais de Controle das 

Doenças Transmitidas pelo Aedes Aegypti das atividades de levantamento de índice 

entomológico 

16 2 

2. Pactuar em CIB os Plano de Ação dos Municípios para Controle do Aedes. 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Realizada nos municípios de Oiapoque e Amapá em atendimento as solicitações das SEMSAs 

municipais; e 

2. Não foi possível a pactuação em virtude das medidas de isolamento social devido á Pandemia por 

COVID-19, conforme decreto do dia 17/03/2020, além de portaria ministerial que suspendeu as 

atividades de campo. As orientações foram realizadas por mídia eletrônica. 

META 7: Reduzir o Índice de Infestação Predial do Aedes aegypti no Estado de 2,3 para menor 

ou igual a 0,9. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar atividades de Educação em Saúde para o Controle do Aedes. 6 0 

2. Realizar o Seminário de controle das doenças do Aedes 1 0 
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3. Publicar Informes visando à divulgação da situação entomo-epidemiológica dos 

municípios acerca do controle vetorial. 
3 3 

4. Confeccionar material educativo para atividades de educação em saúde.  3 0 

Comentários/Justificativa 

1, 2 e 4. Atividades suspensas em virtude do surgimento da Pandemia do COVID-19; e 

3. Realizado e publicado no site da SVS. 

META 8: Implementar os serviços de Controle Vetorial em municípios prioritários (Macapá, 

Santana e Oiapoque) do Estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Capacitar os municípios prioritários (Macapá, Santana e Oiapoque) nos Programas de 

Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes Aegypti, assim como em atividades de 

campo (LIRA e visitas domiciliares). 

3 0 

2. Capacitar 04 municípios prioritários do Programa Municipal de Controle da Malária em 

técnicas de Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI). 
4 0 

3. Capacitar os técnicos municipais dos sistemas de informação de controle de vetor (Sivep 

malária, Lira, Sivep vetores, Amapá sem Aedes) 
1 0 

4. Monitorar e supervisionar os munícipios com serviço de controle vetorial 16 2 

Comentários/Justificativa 

1 e 3 Atividade suspensa em virtude do surgimento da Pandemia do COVID-19; 

2. A atividade não foi realizada em virtude das medidas de isolamento social em decorrência da 

Pandemia por COVID-19, conforme decreto do dia 17/03/2020; 

4. Realizada nos municípios de Oiapoque e Amapá. 

META 9: Pactuar com os municípios a realização da coleta e entrega das amostras de água ao 

LACEN, para o cumprimento do programa VIGIAGUA. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Pactuar nas CIRs e CIB as quantidades fixadas pelo Ministério da Saúde, buscando 

estratégias de atendimento do programa. 
2  

2. Receber e distribuir do hipoclorito de sódio para tratamento de água aos municípios 

visando tratamento adequado. 
31.200 31.200 

3. Adquirir kits e insumos para análise de água de consumo para distribuir para os 5 

Municípios prioritários ( Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Oiapoque, Tartarugalzinho e 

Amapá). 

672 0 

Comentários/Justificativa 

1. Muitas ações foram suspensas devido a pandemia do COVID -19. A UCRA estava em organização 

para levar a pauta na CIB, quando o estado entrou em quarentena. A equipe da UCRA ficou destacada 

para atuar na COVID; 

2. Atividade cumpridas e ultrapassada, pois houve distribuição excessiva de hipoclorito de sódio em 

virtude do apagão e os munícipes de Macapá estavam consumindo água impropria para o consumo 

humano; e 
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3. A UCRA, realizou as solicitações aos setores responsáveis, (DEA/NL), mas não obteve as respostas 

em tempo hábil, devido a morosidade do processo licitatório. 

META 10: Implementar em 5 municípios (Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Oiapoque, 

Tartarugalzinho e Amapá) as ações de controle ambiental do programas VIGIAGUA com seu 

respectivo sistemas de informação. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar capacitação técnica de equipes municipais  4 0 

2. Monitorar a implantação dos programas 4 0 

Comentários/Justificativa 

1 e 2.  A UCRA estava organizando estas atividades, mas suspendeu devido a pandemia do COVID 

-19. 

META 11: Implantar no  município prioritário Macapá o programa VISPEA. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Executar a portaria ministerial do Programa VISPEA. 1 0 

2. Realizar o Seminário de Agroecologia e Saúde. 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Ainda não foi disponibilizado a SVS o valor referente a portaria para que o Programa possa 

executa-la.; e 

2. O Projeto do Seminário de Agroecológico estava sendo finalizado para execução, realizamos 

pesquisa de campo, reuniões com técnicos multiprofissionais da SVS, assim como intersetoriais, mas 

devido ao decreto estadual de isolamento, essa atividade foi suspensa.  

META 12: Implantar em 01 município prioritário, Laranjal do Jarí o programa VIGIAR 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Monitorar as doenças respiratórias prioritárias (asma, bronquite e IRA). 2 0 

Comentários/Justificativa 

1. Atividade da unidade foi suspensa devido a pandemia do COVID 19. 

META 13: Implementar as ações de Controle e Vigilância das Leishmanioses em 10 Municípios 

do Estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Estruturar o programa da Leishmaniose Visceral (Humana e Canina) em 01 município 

do Estado 
1 1 

2. Realizar Coleta de material para diagnóstico laboratorial de leishmaniose visceral canina 

nos municípios do Estado. Exceto nos quais já foram realizadas tal ação: municípios de 

Macapá e Santana.  

14 5 



 
 

339 
 

3. Realizar em parceira com os municípios Ações de Educação e Saúde voltadas à 

Leishmaniose Visceral Humana e Canina 
3 2 

4. Realizar treinamento de equipes municipais para coleta de material para diagnóstico 

laboratorial de leishmaniose visceral canina. 
3 2 

5. Pactuar nas CMS e CIB a estruturação e funcionamento descentralizado de um município 

prioritário com vigilância em Leishmaniose Visceral (humana e canina) 
1 2 

6. Implantar o fluxo de atendimento ao paciente de Leishmaniose Tegumentar a ser seguido 

em todos os municípios do Estado e na Referência do Estado (CRDT) e pactuar na CIB 

com os municípios que ainda não realizam (oito municípios). 

8 0 

7. Implantar o  uso da Pentamidina como droga de primeira escolha no tratamento de 

pacientes de LT em 10 municípios do Estado 
10 0 

8. Promover capacitação para os agentes prescritores da medicação para todos os 

municípios do Estado e responsáveis municipais para implementação do novo fluxo. 
1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Programa implantado no município de Ferreira Gomes; 

2. Após o retorno das atividades, no 3º quadrimestre, a atividade não foi realizada em apenas 1 dos 5 

municípios previstos devido ter sido reduzida a equipe de trabalho e dificultar a coleta do material 

para diagnóstico da LVC junto com a vacinação antirrábica; 

3. Atividades realizadas nos municípios de Ferreira Gomes e Mazagão; 

4. Treinamento de equipes realizado nos municípios de Ferreira Gomes e Mazagão; 

5. Pactuação não foi realizada, porem as ações foram descentralizadas ao município de Ferreira 

Gomes; 

6 e 7.  Atividades não realizadas devido a pandemia de COVID-19; e  

8. Atividade suspensa em virtude do surgimento da Pandemia do COVID-19. O monitoramento dos 

casos notificados e distribuição de insumos continuou sendo realizada pelos programas estaduais 

específicos. 

META 14: Promover a Vacinação de 80% de cães e gatos na campanha de Vacinação 

Antirrábica Animal do Estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Elaborar anualmente em parceria com técnicos dos 16 municípios, plano estratégico de 

ação para subsidiar a execução das Campanhas de Vacinação Antirrábica Animal (cães e 

gatos) e pactuar em CIB. 

16 5 

2. Treinar equipes municipais para aplicação da vacina antirrábica e preenchimento de 

formulários de imunização antirrábico.   
1 5 

3. Pactuar na CIB a realização da campanha de vacinação antirrábica animal, coordenada 

pelo Estado, nos 7 municípios que não possuam Médico Veterinário em seu quadro técnico 

(Pracuúba, Cutias, Mazagão, Itaubal, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio e Porto 

Grande). 

7 5 

Comentários/Justificativa 

1. O plano estratégico não foi elaborado e pactuado, entretanto as ações de vacinação ocorreram nos 

municípios de Porto Grande, Pedra Branca do Amaparí, Itaubal, Cutias e Serra do Navio; 

2. Treinamento de equipes dos municípios de Porto Grande, Pedra Branca do Amaparí, Itaubal, Cutias 

e Serra do Navio; e 
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3. As campanhas de vacinação antirrábica não foram pactuadas na CIB, porém foram realizadas em 

5 municípios que não possuem Médico Veterinário (Porto Grande, Pedra Branca do Amaparí, Itaubal, 

Cutias e Serra do Navio). 

META 15: Implementar ações de Vigilância e Controle da Raiva em 4 municípios (Macapá, 

Santana, Ferreira Gomes e Porto Grande) do Estado 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Pactuar na CIB a estruturação municipal através da construção e/ou adequação de prédios 

e contratação de servidores, inclusive Médicos Veterinários, e aquisição de materiais e 

equipamentos para a implantação de Unidades de Controle de Zoonoses para controle de 

raiva descentralizado 

1 0 

2. Realizar a coleta e encaminhar amostras de encéfalos caninos ao LACEN/AP, para 

diagnóstico laboratorial, visando monitorar a circulação do vírus da Raiva na população 

canina em pelo menos 4 municipios do Estado, como preconizado pelo Ministério da 

Saúde. 

0,02% 

da 

populaçã

o canina 

0 

3. Realizar a captura de morcegos em municípios de risco (Mazagão, Porto Grande, Pedra 

Branca do Amapari, Calçoene e Tartarugalzinho) para controle da população de morcegos 

e monitoramento da Raiva em animais, com envio de amostras ao LACEN para o 
diagnóstico laboratorial. 

5 1 

4. Adquirir materiais permanentes (kit de necropsia e EPI´s) para subsidiar as ações de 

coletas de materiais e animais (encéfalos e morcegos).  
2 2 

Comentários/Justificativa 

1. Atividade suspensa em virtude do surgimento da Pandemia do COVID-19; 

2. Apesar de ser uma meta preconizada pelo MS, o Estado não possui estrutura para realizar tal ação. 

Em parceria com o município de Macapá e com clínicas particulares, os encéfalos de animais 

suspeitos são encaminhados ao LACEN para diagnóstico da Raiva; 

3. O DISEI realizou a captura de morcegos em área indígena do município de pedra Branca do 

Amaparí. A equipe da UCZ orientou quanto ao fluxo a ser seguido e a amostra capturada foi 

encaminhada para o LACEN; e 

4. A UCZ recebeu os dois kits de necropsia em fevereiro de 2020 

META 16: Implantar ações de Vigilância Epidemiológica das Zoonoses e Acidentes por 

Animais Peçonhentos em  4 municípios (Macapá, Santana, Ferreira Gomes e Porto Grande). 

do Estado. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Encerrar 80% das fichas de notificação de Atendimento Antirrábico Humano no período 

máximo de 60 dias. 
80% 90% 

2. Instituir fluxograma eficaz para preenchimento de fichas de Atendimento Antirrábico 
Humano no Hospital de Emergências de Macapá.  

1 0 

3. Capacitar técnicos dos 16 municípios na alimentação do SINAN e SIES, objetivando o 

preenchimento adequado, completo e oportuno das fichas de notificações de Atendimento 

Antirrábico Humano e Acidentes por Animais peçonhentos, visando aumento do 

fornecimento de imunobiológicos ao Estado. 

1 0 

4. Realizar Supervisão e Monitoramento das Ações de Vigilância Epidemiológica da Febre 

Amarela, Leptospirose, Doença de Chagas, Raiva, Leishmanioses e demais zoonoses, 

visando a melhoria da qualidade das ações de vigilância. 

4 1 
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5. Realizar o encerramento oportuno de 80% das DNC imediatas (Febre Amarela, 

Leptospirose, Doença de Chagas) 
80% 28% 

6. Realizar o encerramento oportuno e preenchimento correto de 90% das fichas de 

notificação de Acidentes por Animais Peçonhentos no período máximo de 30 dias pós 

notificação. 

90% 67,70% 

7. Implantar o atendimento aos acidentes por animais peçonhentos no município de 

Pracuúba e Itaubal. 
2 2 

8. Treinar equipe de assistência médica para tratamento de acidentes por animais 

peçonhentos com Médico de Referência do MS e Médicos de Referência no Estado do 

Amapá.  

1 0 

9. Implantar fluxograma de atendimento nos casos emergenciais para transferência de 

pacientes e/ou remanejamento de antivenenos nos municípios  
16 0 

10. Realizar Oficina anual de atualização nas Ações de Vigilância Epidemiológica das 

Zoonoses (Raiva Humana, Leishmaniose Tegumentar, Leishmaniose Visceral, 
Leptospirose e Febre Amarela), Atendimentos Antirrábicos Humanos e dos Acidentes por 

Animais peçonhentos, aos profissionais de vigilância dos municípios do Estado e NHE, 

visando melhorar a qualidade nas informações das notificações inseridas no sistema. 

1 0 

11. Confeccionar material educativo para atividades de educação em saúde.  3 0 

Comentários/Justificativa 

1. Através do monitoramento realizado pelo estado foi possível atingir a meta com encerramento de 

mais de 90% das fichas, visto que só liberamos os imunobiológicos após este encerramento; 

2 e 3. Atividades suspensas em virtude do surgimento da Pandemia do COVID-19; 

4. Realizada de forma on line através do monitoramento do sistema de informação; 

5. Fichas não encerradas devido os técnicos de inserção e encerramento os casos terem sido 

deslocados para realização das atividades da epidemiologia da COVID-19; 

6. Fichas não encerradas devido os técnicos de inserção e encerramento dos casos serem deslocados 

para realização das atividades da epidemiologia da COVID-19; 

7. Os municípios estão realizando atendimentos após envio dos imunobiologicos; e 

8 a 11. Atividades não realizadas devido a pandemia de COVID-19. 

META 17: Promover atualização de 10 Técnicos na área de Vigilância Epidemiológica das 

Zoonoses. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Participar em Reuniões Técnicas do Ministério e Eventos Nacionais / Internacionais. 4 0 

Comentários/Justificativa 

1. Atividade não realizada devido a não realização de eventos. 

META 18: Realizar ações de Apoio técnico nos municípios em caso de surtos. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Prestar Apoio em caso de surtos em vigilância ambiental 5 1 

Comentários/Justificativa 

1. Em decorrência do Apagão ocorrido no Estado do Amapá, a UCRA realizou atividade de 

monitoramento das DDAs e trabalho de Educação em saúde relacionada ao tratamento e qualidade 
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da agua de consumo ‘a população dos municípios de Porto Grande, Ferreira Gomes, Mazagão pelos 

Agentes de Saúde Pública do Estado do Amapá. Ressaltamos ainda a distribuição de hipoclorito pelos 

agentes de saúde pública do Estado nestes municípios. 

META 19: Promover publicações de 1 trabalho científico de interesse em saúde pública. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar e publicar 01 pesquisa em saúde pública de interesse do SUS 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Não foi realizada pesquisa em nenhum dos setores. Ressaltamos que tivemos uma diminuição de 

técnicos disponibilizados ao LACEN e outros que foram aposentados, sem ocorrer substituição dos 

mesmos, o que vem prejudicando a realização das ações para atingir as metas. 

META 20: Contratar uma consultoria para implementação do sistema de gestão da qualidade. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Elaborar Termo de referência visando licitação do serviço de consultoria especializada 

em serviços, produtos e processos de vigilância em saúde pública no SUS, com contratação 

dentro dos parâmetros legais. 

1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Não foi realizada pesquisa em nenhum dos setores. Ressaltamos que tivemos uma diminuição de 

técnicos disponibilizados ao LACEN e outros que foram aposentados, sem ocorrer substituição dos 

mesmos, o que vem prejudicando a realização das ações para atingir as metas. 

Atividades não Planejadas, porém Executadas em 2020 

Elaboração de malariômetro do Estado. 

Acompanhamento dos casos de COVID-19 para subsidiar a confecção o boletim epidemiológico. 

Notificação e investigação de casos positivos de COVID-19. 

Inserção no E-SUS dos casos positivos de COVID-19. 

Realização de testes rápidos de COVID-19 nos servidores da saúde do estado. 

Realização de atividades de educação em saúde em portos e aeroportos. 

Articulação intersetorial e capacitação/conhecimento sobre certificação orgânica para subsidiar o Seminário de 

Agroecologia, assim como pesquisa de campo. 

Participação na Oficina da Região Norte para discussão da Minuta de revisão do Anexo XX da Portaria de 

Consolidação nº 5/2017 (Portaria MS 2.914/2011) onde foi apresentado e discutido a Norma de potabilidade da água 

para o consumo humano. 

Orientação técnica aos municípios, quando solicitado, por meio eletrônico (Vitoria do Jari e Santana). 

Pesquisa de campo e aplicação de questionário para os casos do surto de DDA no município de Macapá, em virtude de 

apagão. 

Levantamento epidemiológico e coleta de agua nos municípios de Calçoene, Amapá, Porto Grande, Ferreira Gomes e 

Tartarugalzinho de acordo com a ação programada após o apagão, apoiando as ações do Ministério da Saúde. 

Organização de logística e estoque do deposito de insumos da SVS. 

No período de março a outubro, a equipe foi destacada para as atividades de coleta de dados e boletim epidemiológico 

do Covid 19, junto a equipe do CIEVS. 

Apoio as atividades laborais do COESP. 

Análise da Execução da Programação 
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No decorrer do ano de 2020, as atividades planejadas tiveram que sofrer algumas alterações e outras 

foram prejudicadas na sua execução, em decorrência da pandemia causada pelo novo Corona vírus. 

Todos os servidores do Núcleo de Vigilância Ambiental que estavam aptos a desenvolver suas 

atividades foram disponibilizados as atividades relacionadas ao enfrentamento da pandemia da 

COVID-19, o que prejudicou ainda mais a execução das atividades planejadas e cumprimento das 

metas. 

Ressaltamos ainda a diminuição do quadro de Técnicos do NVA, que ao longo dos últimos dois anos 

disponibilizou, somente a DEVL, 4 servidores de Nível superior e aposentaram-se 4 servidores, 

dificultando execução de muitas atividades. 

 
Indicadores SISPACTO e PQAVS - 2020 

 
Indicador 05 do SISPACTO e 07 do PQAVS: Encerramento oportuno (60 dias) Febre Amarela, 

Hantaviroses, Raiva Humana, Febre do Nilo Ocidental, e no caso da Dengue, chikV e ZikV 

somente óbitos. (Meta: 80%). 

OBS: não consta no sistema notificações a ocorrências destas doenças assim como de óbitos para 

Dengue, Chikungunya e Zika. 

Indicador 07 do SISPACTO: Número de casos autóctones de Malária. 

 

Município 
Comparativo 2019 e 2020 

Município 
Comparativo 2019 e 2020 

2019 2020 2019 2020 

Amapá 4 0 Oiapoque 870 479 

Calçoene 503 294 Pedra Branca 1025 605 

Cutias 5 0 Porto Grande 1122 481 

Ferreira Gomes 25 24 Pracuuba 3 0 

Itaubal 0 0 Santana 1382 168 

Laranjal do Jari 198 29 Serra do Navio 214 129 

Macapá 805 130 Tartarugal 137 24 

Mazagão 1316 202 Vitoria do Jari 5 6 

Total Geral 7.614 2.571 

Redução de 66,23% dos casos autóctones no estado do Amapá.  

Acreditamos que a redução ocorreu devido a população ter se mantido em casa, ficando longe das 

áreas de principal transmissão da doença (garimpos, matas...). Ressaltamos que o a Borrifação 

Intradomiciliar, atividade imprescindível de controle do vetor, não atingiu a meta no estado devido a 

suspensão desta atividade em decorrência da pandemia do COVID-19. 

 
Indicador 10 do SISPACTO:  

Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros 

coliformes totais, cloro residual livre e turbidez* (Meta:80%) 

Somente o município de Macapá realizou a vigilância da agua de consumo distribuída para população. 

Segue a porcentagem dos valores atingidos: 

Cloro:                  0,56% 

Turbidez:             0,56% 

Coliforme total: 10,37% 
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Assim, o Estado não atingiu a meta estipulada de 80% pelo Ministério da Saúde. Os números estão 

descritos abaixo: 

Cloro:                  0,12% 

Turbidez:             0,12% 

Coliforme total:   2,23% 

Quando comparamos os resultados com anos anteriores verificamos que este resultado não se 

diferencia tanto, demonstrando que o Programa VIGIAGUA necessita de implementação no Estado 

e implantação em todos os seus municípios. 

 
Indicador 22 do SISPACTO: Número de ciclos de cobertura de imóveis visitados para controle 

vetorial da dengue* 

 

Município Total de ciclos realizados 

Amapá 0 

Calçoene 6 

Cutias 6 

Ferreira Gomes 1 

Itaubal 0 

Laranjal do Jari 5 

Macapá 5 

Mazagão 0 

Oiapoque 0 

Pedra Branca 0 

Porto Grande 1 

Pracuuba 0 

Santana 4 

Serra do Navio 0 

Tartarugalzinho 0 

Vitoria do Jari 0 

Total 28 

 

Informamos que os dados foram enviados pelos municípios através de mídia eletrônica. Assim, se faz 

necessário a realização de supervisão a todos os municípios para verificação dos boletins diários de 

campo pela equipe técnica do Programa Estadual de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes. 

Ressaltamos ainda que o MS publicou Nota Técnica que suspendeu as ações de campo no combate 

ao vetor em decorrência da Pandemia do COVID-19. 

 

Indicador 5 do PQAVS: Percentual de amostras analisadas para o Residual de Agente Desinfetante 

em água para consumo humano (cloro residual livre). Meta 75% 

 
Somente o município de Macapá realizou a vigilância da agua de consumo distribuída para população 

e amostras para identificação de cloro. 

Segue a porcentagem dos valores atingidos: 

Cloro: 0,56% 

Assim, o Estado não atingiu a meta estipulada de 80% pelo Ministério da Saúde. Os números estão 

descritos abaixo: 

Cloro: 0,12% 
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Quando comparamos os resultados com anos anteriores verificamos que este resultado não se 

diferencia tanto, demonstrando que o Programa VIGIAGUA necessita de implementação no Estado 

e implantação em todos os seus municípios. 

 
Indicador 8 do PQAVS: Proporção de casos de malária que iniciaram tratamento em tempo oportuno 

(Meta: 70%). 

Município Total de casos notificados % que iniciaram tratamento em tempo oportuno 

Amapá 33 - 

Calçoene 53 54,15 

Cutias 7 - 

Ferreira Gomes 51 100 

Itaubal 0 - 

Laranjal do Jari 151 90,67 

Macapá 83 66,42 

Mazagão 44 51,06 

Oiapoque 79 62,39 

Pedra Branca 52 50,68 

Porto Grande 47 49,44 

Pracuuba 17 - 

Santana 44 55,09 

Serra do Navio 39 39,39 

Tartarugalzinho 41 83,33 

Vitoria do Jari 26 21,43 

Total 767 57,94 

 
*data da avaliação: 14.01.2021 (sujeito a alteração). 

 
O tratamento adequado e em tempo oportuno, preferencialmente em até 48 horas do início dos 

sintomas para os casos autóctones, evita o surgimento de casos graves e auxilia na quebra da cadeia 

de transmissão, uma vez que impede a formação das formas infectantes do parasito.  

No entanto para que se alcance 70% dos casos autóctones tratados em até 48 horas do início dos 

sintomas é necessário que haja eficiência na gestão de medicamentos e insumos, com garantia de 

acesso e disponibilidade. 

 
Indicador 9 do PQAVS: Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis 

visitados para controle vetorial da dengue (Meta: 4 ciclos com 80% de cobertura em cada ciclo). 

 
Município Total de ciclos realizados 

Amapá 0 

Calçoene 2 

Cutias 6 

Ferreira Gomes 1 

Itaubal 0 

Laranjal do Jari 4 

Macapá 0 

Mazagão 0 

Oiapoque 0 

Pedra Branca 0 

Porto Grande 0 

Pracuuba 0 

Santana 2 
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Serra do Navio 0 

Tartarugalzinho 0 

Vitoria do Jari 0 

Total 15 

 
Informamos que os dados foram enviados pelos municípios através de mídia eletrônica. Assim, se faz 

necessário a realização de supervisão a todos os municípios para verificação dos boletins diários de 

campo pela equipe técnica do Programa Estadual de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes. 

Ressaltamos ainda que o MS publicou Nota Técnica que suspendeu as ações de campo no combate 

ao vetor em decorrência da Pandemia do COVID-19. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2659 –Vigilância Ambiental em Saúde, Subações 000509 a 000516 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Percentual de Redução de casos autóctones de Malária no estado Atividades não realizadas 

2. Percentual de Casos de malária tratados até 48h a partir do início dos 

sintomas. 
14,7% das Atividades realizadas 

3. Número de Municípios que pactuaram a realização 3 ciclos e atingiram 

mínimo de 80% de BRI para controle vetorial do Anopheles/ano 
Atividades não realizadas 

4. Número de bombas de BRI para uso no controle vetorial do Anopheles, que 

tiveram manutenção preventiva e corretiva/ano 
Atividades não realizadas 

5. Número de municípios que realizaram 4 ciclos de visitas domiciliares para o 

controle do Aedes aegypti  em 80% dos imóveis/ano. 
Atividades não realizadas 

6. Número de municípios que realizaram 4 levantamentos de índice 
entomológico de infestação do Aedes aegypti/ano. 

11,8% das Atividades realizadas 

7. Índice de Infestação Predial por Aedes aegypti/ município/ano. 23,1% das Atividades realizadas 

8. Número de municípios com serviços de Controle Vetorial implementados. 8,3% das Atividades realizadas 

9. Número de municípios realizando coleta e envio das amostras de água, para 

análises no LACEN-VIGIAGUA. 
97,8% das Atividades realizadas 

10. Número de municípios com o programa VIGIÁGUA implementado. Atividades não realizadas 

11. Número de ações realizadas para a implantação do programa VISPEA. Atividades não realizadas 

12. Número de ações realizadas para a implantação do programa VIGIAR. Atividades não realizadas 

13. Número de municípios com ações de Controle e Vigilância das 

Leishmanioses implementadas.  
29,3% das Atividades realizadas 

14. Percentual de cobertura vacinal Anti Rábica de Cães e Gatos por município. 62,5% das Atividades realizadas 

15. N° de municípios com ações de Vigilância e Controle da Raiva 

implementadas 
37,5% das Atividades realizadas 

16. N° de municípios com ações de Vigilância Epidemiologica das Zoonoses e 

Acidentes por Animais Peçonhentos implantadas. 
33,3% das Atividades realizadas 

17. Número de técnicos que participaram de eventos.  Atividades não realizadas 

18. Número de apoio técnicos realizados em caso de surtos. 20% das Atividades realizadas 

19. Número de trabalhos científicos de interesse em saúde pública publicados. Atividades não realizadas 

20. Consultoria contratada e realizada. Atividades não realizadas 
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Programa 0002 – Gerenciamento Administrativo 
Manter toda a estrutura de Saúde sob gestão do Estado e as diversas unidades gestoras, 

garantindo remuneração e encargos da força de trabalho e contratação de empresas 

prestadoras de serviços continuados para o pleno funcionamento de toda assistência e da 

gestão.  
 

Ação PPA 2629 - Manutenção Administrativa Remuneração do Setor Saúde 

FES/SESA 

 

Diretriz: Remuneração e encargos do setor saúde do Estado do Amapá. 
 

Objetivo: Garantir o pagamento da remuneração e o recolhimento e repasses dos encargos dos 

servidores da saúde. 

META 1: Assegurar o pagamento das parcelas de salários dos Servidores do Estado lotados na 

SESA. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Manter Remuneração de Servidores Efetivos  13 13 

2. Manter Pagamento de Contratos Administrativos  13 13 

3. Manter Pagamento de Cargos Comissionados 13 13 

4. Manter Pagamento de Residência em Enfermagem – Bolsas 12 12 

Comentários/Justificativa 

1 a 4 No período foi garantido o pagamento de todas as parcelas salariais. Abaixo detalhamento da 

folha de pagamento, observando que o 13° salário está previsto nos meses de Junho e Dezembro de 

2020.  

Unidades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

SESA 44.127.243,89 43.682.405,20 42.901.632,40 42.903.942,73 46.544.306,48 49.812.490,59 

HEMOAP 654.946,98 638.247,93 634.912,49 639.265,10 645.589,30 725.650,89 

CREAP 66.049,03 54.401,66 53.979,45 53.750,38 53.750,38 84.433,47 

SVS 154.514,73 143.329,74 155.449,82 149.244,51 155.810,92 216.523,33 

LACEN 2.290,75 2.290,75 2.290,75 2.290,75 2.290,75 3.436,13 

Total 45.005.045,38 44.520.675,28 43.748.264,91 43.748.493,47 47.401.747,83 50.842.534,41 

 

Unidades Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

SESA 50.650.190,60 51.805.635,06 49.400.173,63 50.605.257,34 46.944.689,47 47.283.878,18 

HEMOAP 638.848,22 550.893,24 559.520,76 540.375,91 571.669,58 578.443,48 

CREAP 54.217,96 55.113,06 54.888,37 56.955,28 115.291,10 73.741,21 

SVS 151.053,03 153.301,93 152.226,07 153.262,07 275.487,86 154.495,53 

LACEN 2.290,75 6.413,75 6.413,75 6.413,75 15.464,50 13.173,75 

Total 51.496.600,56 52.571.357,04 50.173.222,58 51.362.264,35 47.922.602,51 48.103.732,15 

Totalizando no período R$ 576.896.540,47 (quinhentos e setenta e seis milhões oitocentos e noventa 

e seis mil quinhentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos). 

META 2: Assegurar o pagamento das parcelas referente aos plantões de profissionais da SESA, 

lotados nas unidades hospitalares.  

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 
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1. Manter Remuneração dos Plantões Médicos 12 12 

2. Manter Remuneração dos Plantões de Enfermagem 12 12 

3. Manter Remuneração dos Plantões de Técnico de Enfermagem 12 12 

4. Manter Remuneração dos Plantões de outros profissionais de nível superior 12 12 

Comentários/Justificativa 

1 a 4 No período foi garantido o pagamento de todos os plantões dos profissionais Médicos, 

Enfermagem, Profissionais de Nível Superior e Profissionais de Nível Médio. Abaixo detalhamento 

os valores mensais das remunerações de plantões por categoria de profissionais:  

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Médico Presencial 6.449.000,00 6.623.066,67 6.700.575,50 6.677.528,57 6.630.868,57 6.290.628,57 

Médico Sobreaviso 2.631.500,00 2.631.150,00 2.474.000,00 2.249.200,00 2.696.900,00 2.484.900,00 

Nível Superior 1.063.480,00 994.450,00 918.750,00 910.850,00 972.000,00 973.850,00 

Nível Médio 2.100.900,00 2.053.600,00 1.821.400,00 1.845.100,00 1.868.300,00 2.063.100,00 

Total 12.244.880,00 12.302.266,67 11.914.725,50 11.682.678,57 12.168.068,57 11.812.478,57 

 

Descrição Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Médico Presencial 6.785.128,57 7.171.128,57 6.933.128,57 7.247.200,00 7.278.200,00 7.219.700,00 

Médico Sobreaviso 2.453.800,00 2.534.117,64 2.475.200,00 2.620.000,00 2.444.500,00 2.541.000,00 

Nível Superior 1.095.300,00 975.200,00 1.017.900,00 1.080.000,00 1.268.600,00 1.314.000,00 

Nível Médio 2.016.300,00 1.865.900,00 1.870.900,00 1.946.200,00 2.240.800,00 2.303.400,00 

Total 12.350.528,57 12.546.346,21 12.297.128,57 12.893.400,00 13.232.100,00 13.378.100,00 

Plantões totalizando no período R$ 148.822.701,23(cento e quarenta e oito milhões oitocentos e vinte 

e dois mil setecentos e um reais e vinte e três centavos), o que correspondeu a 25,80% do total da 

Folha de pagamento do período. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2629 - Remuneração e Encargos do Setor Saúde, Subação 000549 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número parcelas de salários de servidores efetuadas. Meta executada 

2. Número parcelas de  Plantões pagas aos Servidores  Meta executada 
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Ação PPA 2658 - Manutenção de Serviços Administrativa – FES/SESA 
 

Diretriz: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Estado da Saúde – 

SESA/FES. 
 

Objetivo: Garantir a manutenção administrativa do Fundo Estadual de Saúde e da Secretaria de 

Estado da Saúde. 

META 1: Assegurar os 60 repasses de Suprimentos de Fundos as unidades assistenciais sob 

gestão da SESA. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Manter os Repasses ao HE 3 3 

2. Manter os Repasses ao HCAL 3 3 

3. Manter os Repasses ao HCA 3 3 

4. Manter os Repasses ao HMML 3 3 

5. Manter os Repasses ao HES 3 3 

6. Manter os Repasses ao HELJ 3 3 

7. Manter os Repasses ao HEO 3 3 

8. Manter os Repasses a UPA Zona Norte 3 3 

9. Manter os Repasses ao CEO 3 3 

10. Manter os Repasses ao CRDT 3 3 

11. Manter os Repasses ao CRTN 3 3 

12. Manter os Repasses ao SAMU 3 3 

13. Manter os Repasses as 8 UMS 24 24 

Comentários/Justificativa 

1 a 13 Os repasses foram efetivados por quadrimestres sendo o total no ano de 2020 de R$ 

15.360.000,00 (quinze milhões trezentos e sessenta mil reais). Todos com as devidas prestação de 

contas 

Relação de Fundo Rotativo 1º Quadrimestre 2020 e Prestação de Contas (Capital) 

N° Processo de Liberação Nome da Unidade Port. 
Repassado por 

Rubrica 
Proc. Prestação Contas 

300101.0005.1862.0003/2020 Hospital da Mulher  0027 
33.90.30:400.000,00 
33.90.39:200.000,00 

300101.0005.1862.0070/2020 

300101.0005.0055.0007/2020 Hospital da Criança  0026 
33.90.30:400.000,00 
33.90.39:200.000,00 

300101.0005.1862.0067/2020 

300101.0005.1862.0009/2020 Hospital de Emergência 0025 
33.90.30:400.000,00 
33.90.39:200.000,00 

300101.0005.1862.0075/2020 

300101.0005.1862.0004/2020 Hospital Alberto Lima  0024 
33.90.30:400.000,00 
33.90.39:200.000,00 

300101.0005.1862.0073/2020 

300101.0005.0049.0002/2020 
Centro de Esp. 
Odontológicas – CEO  

0031 
33.90.30:  20.000,00 
33.90.39:  20.000,00 

300101.0005.1862.0030/2020 

300101.0005.0083.0004/2020 
Centro de Ref. de Doenças 
Tropicais – CRDT  

0029 
33.90.30:  15.000,00 
33.90.39:  25.000,00 

300101.0005.1862.0060/2020 

300101.0005.1716.0001/2020 CERPIS - C R T N  0030 
33.90.30:  20.000,00 
33.90.39:  20.000,00 

300101.0005.1862.0056/2020 

300101.0005.0056.0005/2020 UPA - Zona Norte  0028 
33.90.30:  40.000,00 
33.90.39:  40.000,00 

300101.0005.1862.0071/2020 

300101.0005.0059.0004/2020 S A M U  0023 
33.90.30:  20.000,00 
33.90.39:  20.000,00 

300101.0005.1862.0064/2020 
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Relação de Fundo Rotativo 1º Quadrimestre 2020 e Prestação de Contas (Municípios) 

N° Processo de Liberação Nome da Unidade Port. 
Repassado por 

Rubrica 
Proc. Prestação Contas 

300101.0005.1862.0002/2020 Hospital de Santana  0019 
33.90.30:400.000,00 

33.90.39: 200.000,00 
300101.0005.1862.0072/2020 

300101.0005.0085.0007/2020 Hospital de L. do Jari 0021 
33.90.30: 440.000,00 
33.90.39: 160.000,00 

300101.0005.1862.0052/2020 

300101.0005.0087.0012/2020 Hospital Est. de Oiapoque 0020 
33.90.30: 300.000,00 

33.90.39: 300.000,00 
300101.0005.1862.0053/2020 

300101.0068.0119.0186/2020 UMS Calçoene 0014 
33.90.30:   40.000,00 

  33.90.39:   40.000,00 
300101.0005.1862.0068/2020 

300101.0005.1862.0001/2020 UMS Amapá 0017 
33.90.30:   55.000,00 
33.90.36:   21.000,00 

  33.90.39:     4.000,00 
300101.0005.1862.0061/2020 

300101.0005.0053.0025/2020 UMS Tartarugalzinho 0015 
33.90.30:   47.500,00 
33.90.36:   30.000,00 

  33.90.39:     2.500,00  
300101.0005.1862.0058/2020 

300101.0068.0119.0208/2020 UMS Ferreira Gomes 0012 
33.90.30:   40.000,00 

  33.90.39:   40.000,00 
300101.0005.1862.0057/2020 

300101.0005.1862.0006/2020 UMS Serra do Navio 0022 
33.90.30:   50.000,00 
33.90.36:   15.000,00 

  33.90.39:   15.000,00 

300101.0005.1862.0069/2020 

300101.0068.0119.0137/2020 UMS Mazagão 0013 
33.90.30:   37.000,00 
33.90.36:   37.000,00 

  33.90.39:     6.000,00 
300101.0005.1862.0063/2020 

300101.0005.1862.0008/2020 UMS Vitória do Jari 0016 
33.90.30:   40.000,00 

  33.90.39:   40.000,00 
300101.0005.1862.0055/2020 

300101.0068.0119.0209/2020 UMS Pedra Branca  0018 
33.90.30:   40.000,00 
33.90.36:   40.000,00 

300101.0005.1862.0054/2020 

 

Relação de Fundo Rotativo 2º Quadrimestre 2020 e Prestação de Contas (Capital) 

N° Processo de Liberação Nome da Unidade Port. 
Repassado por 

Rubrica 
Proc. Prestação Contas 

300101.0005.1862.0037/2020 Hospital da Mulher 0122 
33.90.30:400.000,00 

33.90.39:200.000,00 
300.101.0005.1862.0100/20 

300101.0005.1862.0033/2020 Hospital da Criança 0121 
33.90.30:400.000,00 
33.90.39:200.000,00 

300.101.0005.1862.0101/20 

300101.0005.1862.0048/2020 Hospital de Emergência 0120 
33.90.30:400.000,00 
33.90.39:200.000,00 

300.101.0005.1862.0102/20 

300101.0005.1851.0231/2020 Hospital Alberto Lima 0119 
33.90.30:400.000,00 

33.90.39:200.000,00 
300.101.0005.1862.0103/20 

300101.0005.1862.0023/2020 
Centro de Esp.  
Odontológicas – CEO 

0126 
33.90.30:  20.000,00 
33.90.39:  20.000,00 

300.101.0005.1862.0105/20 

300101.0005.1862.0039/2020 
Centro de Ref. de Doenças 
Tropicais – CRDT 

0115 
33.90.30:  15.000,00 
33.90.39:  25.000,00 

300.101.0005.1862.0106/20 

300101.0005.1716.0039/2020 CERPIS - C R T N 0116 
33.90.30:  20.000,00 
33.90.39:  20.000,00 

300.101.0005.1862.0107/20 

300101.0005.1862.0040/2020 UPA - Zona Norte 0112 
33.90.30:  40.000,00 
33.90.39:  40.000,00 

300.101.0005.1862.0108/20 

300.101.0005.0059.0045/2020 S A M U 
0125 33.90.30:  20.000,00 

33.90.39:  20.000,00 
300.101.0005.1862.0109/20 

 

Relação de Fundo Rotativo 2º Quadrimestre 2020 e Prestação de Contas (Municípios) 

N° Processo de Liberação Nome da Unidade Port. 
Repassado por 

Rubrica 
Proc. Prestação Contas 

300101.0005.1862.0038/2020 Hospital de Santana 0123 
33.90.30:400.000,00 
33.90.39:200.000,00 

300.101.0005.1862.0104/20 
300.101.0005.1862.0122/20 

300101.0005.1862.0034/2020 Hospital de L. do Jari 0124 
33.90.30:440.000,00 
33.90.39:160.000,00 

300.101.0005.1862.0110/20 

300101.0005.1862.0035/2020 Hospital Est. de Oiapoque 0114 
33.90.30:300.000,00 
33.90.39:300.000,00 

300.101.0005.1862.0111/20 

300101.0005.1862.0042/2020 UMS Calçoene 0128 
33.90.30:  40.000,00 

 33.90.39:  40.000,00 
300.101.0005.1862.0112/20 
300.101.0005.1862.0121/20 

300101.0005.1862.0036/2020 UMS Amapá 0113 33.90.30:  55.000,00 300.101.0005.1862.0113/20 
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33.90.36:  22.000,00 
 33.90.39:    3.000,00 

300101.0005.1862.0045/2020 UMS Tartarugalzinho 0127 
33.90.30:  47.500,00 
33.90.36:  30.000,00 

 33.90.39:    2.500,00 
300.101.0005.1862.0114/20 

300101.0005.1862.0041/2020 UMS Ferreira Gomes 0130 
33.90.30:  40.000,00 

 33.90.39:  40.000,00 
300.101.0005.1862.0115/20 

300101.0005.1862.0047/2020 UMS Serra do Navio 0118 

33.90.30:  50.000,00 

33.90.36:  15.000,00 
 33.90.39:  15.000,00 

300.101.0005.1862.0116/20 

300101.0005.1862.0046/2020 UMS Mazagão 0129 
33.90.30:  37.000,00 
33.90.36:  37.000,00 

 33.90.39:    6.000,00 
300.101.0005.1862.0117/20 

300101.0005.1862.0043/2020 UMS Vitória do Jari 0117 
33.90.30:  40.000,00 

  33.90.39:  40.000,00 
300.101.0005.1862.0118/20 

300101.0005.1862.0044/2020 UMS Pedra Branca  0111 
33.90.30:  40.000,00 

 33.90.39:  40.000,00 
300.101.0005.1862.0119/20 

300101.0005.1862.0064/2020 UPA 24 horas L. do Jari 0170 
33.90.30:  20.000,00 

 33.90.39:  20.000,00 
300.101.0005.1862.0120/20 

 

Relação de Fundo Rotativo 3º Quadrimestre 2020 e Prestação de Contas (Capital) 

N° Processo de Liberação Nome da Unidade Port. 
Repassado por 

Rubrica 
Proc. Prestação Contas 

300101.0005.1862.0077/2020 Hospital da Mulher  0278 
33.90.30: 400.000,00  
33.90.39: 200.000,00  

300101.0005.1862.0012/21 

300101.0005.1862.0096/2020 Hospital da Criança  0266 
33.90.30: 400.000,00  
33.90.39: 200.000,00  

300101.0005.1862.0014/21 

300101.0005.1862.0078/2020 Hospital de Emergência 0277 
33.90.30: 400.000,00  

33.90.39: 200.000,00  
300101.0005.1862.0015/21 

300101.0005.1862.0079/2020 Hospital Alberto Lima  0276 
33.90.30: 400.000,00  
33.90.39: 200.000,00  

300101.0005.1862.0016/21 

300101.0005.1862.0084/2020 
Centro de Esp.  Odontológicas 
– CEO  

0254 
33.90.30:   20.000,00  
33.90.39:   20.000,00  

300101.0005.1862.0018/21 

300101.0005.1862.0083/2020 
Centro de Ref. de Doenças 

Tropicais – CRDT  
0253 

33.90.30:   15.000,00  

33.90.39:   25.000,00  
300101.0005.1862.0021/21 

300101.0005.1862.0080/2020 CERPIS - C R T N  0255 
33.90.30:   20.000,00 
33.90.39:   20.000,00 

300101.0005.1862.0023/21 

300101.0005.1862.0082/2020 UPA - Zona Norte  0281 
33.90.30:   40.000,00 
33.90.39:   40.000,00 

300101.0005.1862.0025/21 

300101.0005.1862.0081/2020 S A M U  0279 
33.90.30:   20.000,00 

33.90.39:   20.000,00 
300101.0005.1862.0026/21 

 

Relação de Fundo Rotativo 3º Quadrimestre 2020 e Prestação de Contas (Municípios) 

N° Processo de Liberação Nome da Unidade Port. 
Repassado por 

Rubrica 
Proc. Prestação Contas 

300101.0005.1862.0085/2020 Hospital de Santana  0269 
33.90.30: 400.000,00  
33.90.39: 200.000,00  

300101.0005.1862.0017/21 

300101.0005.1862.0086/2020 Hospital de Laranjal do Jari 
 

0268 
33.90.30: 440.000,00 
33.90.39: 160.000,00 

300101.0005.1862.0027/21 

300101.0005.1862.0087/2020 
Hospital Estadual de 

Oiapoque 

 

0267 

33.90.30: 350.000,00 
33.90.36: 150.000,00 
33.90.39: 100.000,00 

300101.0005.1862.0029/21 

300101.0005.1862.0094/2020 Unidade Mista de Calçoene 0261 
33.90.30:   40.000,00 
33.90.39:   40.000,00 

300101.0005.1862.0030/21 

300101.0005.1862.0093/2020 Unidade Mista de Amapá 0260 
33.90.30:   56.000,00 
33.90.36:   21.000,00 
33.90.39:     3.000,00 

300101.0005.1862.0032/21 

300101.0005.1862.0097/2020 
Unidade Mista de 
Tartarugalzinho 

0264 
33.90.30:   47.500,00 
33.90.36:   30.000,00 
33.90.39:     2.500,00 

300101.0005.1862.0033/21 

300101.0005.1862.0090/2020 
Unidade Mista de Ferreira 
Gomes 

0263 
33.90.30:   40.000,00 
33.90.36:   40.000,00 

300101.0005.1862.0035/21 

300101.0005.1862.0089/2020 
Unidade Mista de Serra do 
Navio 

0259 
33.90.30:   50.000,00 
33.90.36:   15.000,00 

300101.0005.1862.0037/21 
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33.90.39:   15.000,00 

300101.0005.1862.0088/2020 Unidade Mista de Mazagão 0258 

33.90.30:   40.000,00 

33.90.36    25.000,00 
33.90.39:   15.000,00 

300101.0005.1862.0038/21 

300101.0005.1862.0092/2020 
Unidade Mista de Vitória do 
Jari 

0262 
33.90.30:   40.000,00 
33.90.36:   40.000,00 

300.101.0005.1862.0040/21 

300101.0005.1862.0091/2020 
Unid. M. de Pedra Branca do 
Amaparí 

0265 
33.90.30:   40.000,00 
33.90.36:   40.000,00 

300.101.0005.1862.0041/21 

300101.0005.1862.0095/2020 
UPA 24 Horas Laranjal do 
Jarí 

0280 
33.90.30:   50.000,00 
33.90.39:   30.000,00 

300.101.0005.1862.0043/21 

- Relação de Suprimento de Fundo e Prestação de Contas 2020, montante de R$ 26.000,00 (vinte e 

seis mil reais): 

Nº Proc. de  Liberação 

Recursos 

Nº 

Port. 
Nome do Favorecido Prest.de Contas 

Valor Repassado 

Rubrica 

300101.0005.1714.0061/2020 0247/20 
Pablo Ramos Pereira 
Nunes 

300.101.0005.1714.0096/2020 
33.90.30: R$ 2.000,00 
33.90.36: R$ 2.000,00 
33.30.39: R$ 4.000,00 

300101.0005.2698.0049/2020 0273/20 
Sávio Ignácio J. 
Santos Sarquis 

300.101.0005.1862.0126/2020 

33.90.30: R$ 6.000,00 

33.30.39: R$ 1.000,00 
33.90.36: R$ 1.000,00 

300.101.0005.1739.0107/2020 0302/20 
Klinger Fabiano 
Costa Campos 

300.101.0005.1862.0125/2020 
33.90.30: R$ 2.000,00 
33.90.39: R$ 2.000,00 

300.101.0005.0039.0130/2020 0404/20 
Pablo Ramos Pereira 
Nunes 

300.101.0005.0039.0130/2020 33.90.30: R$ 2.000,00 

300.101.0005.02698/200/2020 0411/20 
Sávio Ignácio J. 
Santos Sarquis 

300.101.0005.1862.0127/2020 33.90.30: R$ 4.000,00 

- Relação de Portaria Revogada de 2020 do Suprimento de Fundo 

Nº Proc. de  Liberação 

Recursos 
Nome do Favorecido Port. de Liberação Port. de Revogação 

300.101.0068.0119.4556/2020 Elza dos Santos Góes 0309/2020 0397/2020 

 

META 2: Assegurar a contratação e pagamento de empresas terceirizadas, necessárias para 

apoio e funcionamento de todas as unidades assistenciais e da SESA. 

 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Manter Contrato para Serviço de Limpeza e Conservação das Unidades de Saúde e Sede 12 12 

2. Manter Contrato para Serviços de Vigilância 12 12 

3. Manter Contrato para veículos de uso administrativos e Ambulâncias para transporte de 

pacientes 
12 12 

4. Manter Contrato com empresa de aeronave para transporte de pacientes.(UTI aérea) 12 12 

5. Manter Contrato com agencia de viagens para deslocamento de pacientes. 12 12 

6. Manter Contrato com agencia de viagens para deslocamento de servidores. 12 12 

7. Manter Contratos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares. 12 - 

8. Manter Contratos de manutenção preventiva e corretiva de refrigeração de ambientes. 12 - 

9. Manter Contratos de manutenção preventiva e corretiva da parte elétrica. 12 - 

10. Manter Contratos de manutenção preventiva e corretiva da parte hidráulica. 12 12 

11. Manter Contrato de Lavanderia Hospitalar 12 12 

12. Manter Contrato de Fornecimento de Alimentação aos pacientes e plantonistas nas 
unidades assistenciais. 

12 12 

 

Comentários/Justificativa 

1. ALFHA Comércio e Serviços Ltda. 
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2. New Line Sistemas de Segurança Ltda.; O S Serviços de Vigilância Eireli; e VIGEX Vigilância e 

Segurança Privada Eireli;  

3. COOVAP 

4. Taxi Aéreo Hercules Ltda. 

5. Ética Turismo Viagens Receptivos Ltda. –ME 

6. J.M. Viagens e Turismo 

10. Versatil Eirel 

11. GRIFORT Industria e Serviço de Apoio e Assistência a Saúde Ltda. 

12. Equinócio Hospitalar Ltda. – EPP; Joelson Pimentel dos Santos ME; N & S Alimentos LTDA; 

Correa & Reis Ltda.  

META 3: Assegurar o abastecimento de materiais de consumo para garantir o funcionamento 

de todas as unidades assistenciais e da SESA. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Adquirir materiais de escritório para toda rede assistencial e da sede da SESA. 3 3 

2. Adquirir insumos diversos para uso na rede assistencial e sede da SESA. 3 3 

 

Comentários/Justificativa 

1 e 2 No período a Secretaria de Estado da Saúde e todas as unidades assistenciais sob gestão do 

estado, foram abastecidos com materiais de escritório e insumos necessários para o desenvolvimento 

das atividades burocráticas 

META 4:Realizar aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a SESA. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Equipar as unidades assistenciais e a área administrativa da SESA com equipamentos de 

informática. 
1 1 

Comentários/Justificativa 

1. Foram adquiridos equipamentos para compor o parque tecnológico de informática, para a sede 

administrativa. Ficando projetada a aquisição desses equipamentos para as unidades assistenciais. 

META 5: Assegurar o cumprimento das Ações Judiciais. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Realizar repasses decorrentes de Ações Judiciais relativos à Assistência ambulatorial e 
hospitalar 

12 12 

2. Realizar repasses decorrentes de Ações Judiciais relativos a Medicamentos e insumos 12 12 

3. Realizar repasses decorrentes de Ações Trabalhistas  12 12 

Comentários/Justificativa 
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1 a 3 Conforme determinação judicial, toadas as ações  foram devidamente atendidas, sendo em forma 

de atendimentos assistenciais,  assim como em forma de desembolso financeiro. 

META 6: Assegurar 36 pagamentos das Concessionárias de Serviços Públicos. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Efetivar Pagamento do Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica de toda rede 

assistencial sob Gestão do Estado e da Sede Administrativa 
12 - 

2. Efetivar Pagamento do Serviço de Fornecimento de Água Potável de toda rede 

assistencial sob Gestão do Estado e da Sede Administrativa 
12 - 

3. Efetivar Pagamento do Serviço de Comunicação (telefonia e internet) 12 - 

Comentários/Justificativa 

1 a 3 Sem registros de repasses à concessionárias de Serviços Público 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2658 - Manutenção Administrativa, Subação 000550 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de repasses aos Fundos Rotativos efetuados; 100% das Atividades realizadas 

2. Número de contratação realizada; 75% das Atividades realizadas 

3. Abastecimento de materiais de consumo assegurado; 100% das Atividades realizadas 

4. Processos de aquisição de equipamentos realizados; 50% das Atividades realizadas 

5. Cumprimento de Ações Judiciais assegurados; e 100% das Atividades realizadas 

6. Número de Pagamentos de concessionárias realizados. Atividades não realizadas 
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Ação PPA 2668 - Manutenção de Serviços Administrativos – HEMOAP 
 

Diretriz: Garantindo o funcionamento, por intermédio da aquisição de bens e serviços, materiais 

diversos e equipamentos. 
 

Objetivo: Garantir a manutenção administrativa do Instituto de Hematologia e Hematologia do 

estado do Amapá. 

META 1: Manter 6 contratos de prestação de serviço e manutenção administrativa. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Contratar empresa para serviço de refrigeração 1 0 

2. Contratar empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação 

predial. 
1 1 

3. Contratar empresa de serviço de controle de pragas 1 0 

4. Contratar empresa de locação de veículos 1 0 

5. Contratar empresa de serviço na rede de telefonia fixa 1 0 

6. Contratar empresa de serviço de manutenção do grupo gerador e subestação 1 0 

Comentários/Justificativa 

1. Refrigeração em processo de licitação  

2. Renovado  

3. Em processo de licitação  

4 e 5 Não atendidas em decorrência da pandemia, foi reavaliada a locação de veículos e telefonia fixa. 

Os processos foram arquivados com o objetivo de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro bem 

como focar nas contratações essenciais para o hemocentro. 

6. Em processo de adesão de ata 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2668 - Manutenção Administrativa FES/HEMOAP, Subação 000000486 e 000487 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de contratos mantidos. 16,6% das Atividades realizadas 
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Ação PPA 2697 - Manutenção de Serviços Administrativos – SVS 
 

Diretriz: Garantir a contratação de serviços, pagamento de concessionárias de serviços públicos, 

aquisição de equipamentos e outras atividades necessárias ao funcionamento da SVS/AP. 
 

Objetivo: Garantir a manutenção administrativa da Superintendência de Vigilância em Saúde. 

META 1: Efetivar 30 contratos administrativos. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Elaboração de Termos de referências visando licitação para materiais, serviços e locações 

necessárias ao cumprimento das metas e ações da PAS 2020, com contratações dentro dos 

parâmetros legais 

30 5 

Comentários/Justificativa 

1. Contratação de empresa especializada no serviço de pesquisa, consolidações e comparação de 

preços praticados pela Administração Pública (banco de preços); 

Manutenção de veículos; 

Adesão e ata Vigilância armada; 

Contratação de empresa especializada no serviço de pesquisa, consolidações e comparação de preços 

praticados pela Administração Pública; e 

Aquisição de Material de Consumo (expediente), conforme disposto no Anexo I do Termo de 

Referência, para atender a necessidade da Superintendência de Vigilância em Saúde – SVS conforme 

descrito (s) no anexo do presente Edital. 

META 2: Efetivar 2 Suprimentos de Fundo. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Suprimento de fundo na forma da lei para pequenas despesas caso haja necessidades não 

previstas neste instrumento relativas a vigilância em saúde e sanitária 
2 0 

Comentários/Justificativa 

1. Não foi solicitado por nenhuma unidade Suprimento de Fundo. 

META 3: Efetivar 4 contratos com concessionárias de serviços públicos. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Prover empenhos e/ou contratação, caso necessário, para cobrir despesas com água, 

energia elétrica, telefone e internet, visando oferta a todas unidades da SVS 
4 1 

Comentários/Justificativa 

1. Houve uma regularização de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2020 no Valor de R$ 

5.643,52. 
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META 4: Efetivar recolhimento de 12 Taxas bancárias. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Fazer levantamento e pagamento mensal das transações bancárias da SVS que incidam 

taxas 
12 2 

Comentários/Justificativa 

1. Houve despesas bancárias anuais: 

Tesouro: R$ 3.027,95 (11 meses de 2020); 

Custeio: R$ 502,10 (10 meses de 2020). 

META 5: Regularizar frota de veículos. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Fazer levantamento e pagamento de multas, seguro e licenciamento junto ao DETRAN 

AP de toda frota de veículos da SVS servível  
1 - 

2. Fazer levantamento e pagamento de multas, seguro e licenciamento junto ao DETRAN 

AP de toda frota de veículos da SVS inservível, com posterior baixa no SINATRAN e 

Sistema de Patrimônio 

1 - 

3. Realizar leilão de sucatas de carros regularizadas junto ao Detran que possuam condições 

de reuso 
1 - 

Comentários/Justificativa 

1 a 3 O processo de levantamento dos veículos servíveis e inservíveis, bem como o levantamento e 

quitação das multas foi iniciado no curso do ano de 2020, mas com o agravamento da pandemia a 

partir do mês de maio, todos os nossos esforços foram girados para as ações implementadas pela 

vigilância na contenção da circulação do vírus e ações de monitoramento de casos de infectados, o 

que acarretou na descontinuidade do processo de regularização da frota, que já foi retomada para ser 

concluída no curso de 2021. 

META 6: Assegurar o cumprimento das Ações Judiciais. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Cumprir obrigações de pagamentos por ordem judicial 3 0 

Comentários/Justificativa 

1. No período está Superintendência não respondeu por ações judiciais. 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2697 - Manutenção dos Serviços Administrativos FES/SVS, Subações 000517, 000518, 000519, 000520 e 000521 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de Contratos efetivados. 16,6% das Atividades realizadas 

2. Número de Suprimentos de Fundo efetivado. 100% das Atividades realizadas 

3. Número de Contratos efetivados. 25% das Atividades realizadas 

4. Percentual de Taxas Bancárias Efetivadas. 16,6% das Atividades realizadas 

5. Número de veículos regularizados. Atividades não realizadas 

6. Número de ações judiciais cumpridas. 100% das Atividades realizadas 
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Ação PPA 2698 - Manutenção de Serviços Administrativos - CREAP 
 

Diretriz: Garantir a contratação de serviços, pagamento de concessionárias de serviços públicos, 

aquisição de equipamentos e outras atividades necessárias ao funcionamento do CREAP. 
  

Objetivo: Garantir a manutenção administrativa do Centro de Reabilitação do Estado do Amapá- 

CREAP. 

META 1: Assegurar a contratação e pagamento de empresas terceirizadas, necessárias para 

funcionamento do Centro. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Manter Contrato para Serviço de Limpeza e Conservação das Unidades de Saúde e Sede 12 - 

2. Manter Contrato para Serviços de Vigilância 12 - 

3. Manter Contrato para veículos de uso administrativos e Ambulâncias para transporte de 

pacientes 
12 - 

4. Manter Contratos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares. 12 - 

5. Manter Contratos de manutenção preventiva e corretiva de refrigeração de ambientes. 12 - 

6. Manter Contratos de manutenção preventiva e corretiva da parte elétrica. 12 - 

7. Manter Contratos de manutenção preventiva e corretiva da parte hidráulica. 12 - 

Comentários/Justificativa 

META 2: Assegurar o abastecimento de materiais de consumo para garantir o funcionamento 

do Centro. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Adquirir materiais de escritório para suprir a unidade de assistência e administrativa. 3 - 

2. Adquirir insumos diversos para uso na assistência e na gestão. 3 - 

Comentários/Justificativa 

META 3: Realizar aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Centro. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Elaborar processos para Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso na 

assistência 
3 - 

2. Elaborar processos para Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para usa da 

gestão. 
3 - 

Comentários/Justificativa 

META 4: Assegurar o cumprimento das Ações Judiciais. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Cumprir obrigações de pagamentos por ordem judicial 3 - 

Comentários/Justificativa 

Geral: 
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1. Custeio para contratação de Serv. Terceirizados - Jurídica: 

1.1. Recurso custeio para custear despesas com o serviço de Locação de Máquinas Fotocopiadoras 

pagamento realizado a Empresa JM LOCAÇÕES EIRELLI, no valor de R$15.075,00 (Mês de 

Fevereiro). 

1.2. Recurso custeio para custear despesas com aluguel de veículos ao CREAP para a Empresa J.E 

TAVARES DE SOUZA EPP, no valor de R$16.883,32 (Mês de Fevereiro), R$ 16.883,32 (Mês de 

Fevereiro), R$16.883,32 (Mês de Março), R$ 16.883,32 (Mês de Abril). 

1.3. Recurso custeio para custear despesas com Serviços de Coffe Break para atender as necessidades 

do Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-CREAP (RPP), a Empresa J.E.TAVARES DE 

SOUZA EPP, no valor de R$5.956,50 (Mês de Fevereiro), R$ 7.000,00 (Mês de Fevereiro). 

1.4. Recurso custeio para cobrir despesas com Manutenção preventiva e corretiva de Equipamentos 

de Informática, a EMPRESA DEYSE BYANE MACIEL, no valor de R$6.090,00 (Mês de Março). 

1.5. Recurso custeio para custear despesas com Locação de Imóvel para guarda de veículos oficiais 

e cadeiras de Rodas do CREAP, a Empresa D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA, no valor de R$7.000,00 

(Mês de Março), R$7.000,00 (Mês de Abril). 

1.6. Recurso custeio para custear despesas com Serviços de Material Gráfico, a Empresa ARANHA 

DESIGNE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, no valor de R$3.460,64 (Mês de Abril). 

1.7. Recurso custeio para custear despesas com aluguel de veículos ao CREAP para a Empresa J.E 

TAVARES DE SOUZA EPP, no valor de R$16.883,32 (Mês de Maio), R$ 16.883,32 (Mês de Junho), 

R$16.883,32 (Mês de Julho), R$ 16.883,32 (Mês de Agosto). 

1.8. Recurso custeio para cobrir despesas com Manutenção preventiva e corretiva de Equipamentos 

de Informática, a EMPRESA DEYSE BYANE MACIEL, no valor de R$4.325,00 (Mês de Maio). 

1.9. Recurso custeio para custear despesas com Locação de Imóvel para guarda de veículos oficiais 

e cadeiras de Rodas do CREAP, a Empresa D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA, no valor de R$7.000,00 

(Mês de Maio), R$7.000,00 (Mês de Junho), R$7.000,00 (Mês de Julho), R$ 7.000,00 (Mês de 

Agosto). 

1.10. Recurso custeio para custear despesas com aluguel de veículos ao CREAP para a Empresa J.E 

TAVARES DE SOUZA EPP, no valor de R$16.883,32 (Mês de Setembro), R$ 16.883,32 (Mês de 

outubro), R$16.883,32 (Mês de Novembro), R$ 16.883,32 (Mês de Dezembro), R$ 16.883,32 (Mês 

de Dezembro). 

1.11. Recurso custeio para custear despesas com Locação de Imóvel para guarda de veículos oficiais 

e cadeiras de Rodas do CREAP, a Empresa D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA, no valor de R$7.000,00 

(Mês de Setembro), R$7.000,00 (Mês de Outubro), R$ 7.000,00 (Mês de Novembro), R$7.000,00 

(Mês de Dezembro), R$7.000,00 (Mês de Dezembro). 
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1.12. Recurso custeio para atender as despesas com a Manutenção e calibração de Equipamentos 

audiológicos, a Empresa AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS, no valor de R$ 11.220,00 

(Mês de Setembro). 

1.13. Recurso custeio para custear despesas com o serviço de Locação de Máquinas Fotocopiadoras 

pagamento realizado a Empresa KTECH LTDA ME, no valor de R$7.500,00 (Mês de Outubro), 

R$15.000,00 (Mês de Novembro), R$ 15.000,00 (Mês de Dezembro), R$ 7.500,00 (Mês de 

Dezembro). 

2. Custeio para Material de Consumo: 

2.1. Recurso custeio para custear o abastecimento de veículos do CREAP, Empresa Contratada 

AUTO POSTO TERCEIRO MILENIO LTDA – EPP, no valor de R$3.000,00 (Mês de Fevereiro), 

R$3.010,00 (Mês de Fevereiro), R$750,00 (Mês de Fevereiro), R$ 5.599,90 (Mês de Abril).  

2.2. Recurso custeio para custear despesas com Material de Expediente do CREAP, Empresa 

DARKLE R. ARAUJO-ME, no valor de R$60.000,00 (Mês de Fevereiro), R$22.000,00 (Mês de 

Março), R$18.000,00 (Mês de Abril). 

2.3. Recurso custeio para custear o abastecimento de veículos do CREAP, Empresa Contratada 

AUTO POSTO TERCEIRO MILENIO LTDA – EPP, no valor de R$5.000,00 (Mês de Junho), no 

valor R$ 6.675,00 (Mês de Agosto). 

2.4. Recurso custeio para custear despesas com Material de Expediente do CREAP, Empresa 

DARKLE R. ARAUJO-ME, no valor de R$35.000,00 (Mês de Maio), R$ 35.000,00 (Mês de Julho), 

R$ 29.977,50 (Mês de Agosto). 

2.5. Recurso custeio para custear o abastecimento de veículos do CREAP, Empresa Contratada 

AUTO POSTO TERCEIRO MILENIO LTDA – EPP, no valor de R$9.790,00 (Mês de Outubro), 

R$15.130,00 (Mês de Outubro), R$6.675,00 (Mês de Novembro), R$ 30.350,00 (Mês de Dezembro). 

2.6. Recurso custeio para custear o fornecimento de Material Hospitalar/Correlatos, a Empresa 

BARBOSA E BAIA, no valor de R$ 30.022,50 (Mês de Setembro), R$3.342,30(Mês de Setembro), 

R$ 25.439,10 (Mês de Setembro), EMPRESA PERPÉTUO SOCORRO no valor de R$ 1.586,88 (Mês 

de Novembro), R$ 9.797,16 (Mês de Dezembro). EMPRESA NATEK NATUREZA E 

TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS EIRELI – 

EPP, no valor de R$7.554,00 (Mês de Dezembro). EMPRESA L .A DISTRIBUIDORA LTDA – 

EPP, no valor de R$2.359,45 (Mês de Dezembro). EMPRESA MED7 PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 980,00 (Mês de Dezembro). 

3. Custeio Material de Distribuição Gratuita: 

3.1. Recurso custeio Prestação de Serviços de Material gráfico e serigráfico, a Empresa 

GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA, no valor de R$2.135,57 (Mês de Fevereiro). 

3.2. Recurso custeio para o Fornecimento de Material Hospitalar/Correlatos, a Empresa ORTOMED 

COMERCIO E SERVIÇOS-LTDA, no valor de R$19.370,20 (Mês de Fevereiro). 
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3.3. Recurso custeio Prestação de Serviços de Material gráfico e serigráfico, a Empresa 

GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA, no valor de R$3.101,28 (Mês de Julho). 

3.4. Recurso para despesas com prestação de serviços continuados de apoio operacional e apoio 

técnico, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, a empresa CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES 

LTDA, no valor R$ 62.805,51 (Mês de Setembro), R$ 62.805,51 (Mês de Outubro), R$62.805,51 

(Mês de Novembro),R$ 125.611,02 (Mês de Dezembro). 

 

4-    Custeio para despesas com Diárias:  

4.1. Recurso custeio para cobrir despesas com Diárias Civil para a servidora Thais Luize Bentes 

Monteiro Basto, pelo seu deslocamento até a cidade de São Paulo-SP, para participação no V 

Congresso Internacional de Surdez, Equilíbrio, Implante Coclear, Prótese Auditivas e Implantáveis, 

no período de 10 a 12 de Fevereiro de 2020. Portaria nº 009/2020-CREAP, no valor de R$714,45 

(Mês de Março). 

4.2. Recurso para despesas com prestação de serviços continuados de apoio operacional e apoio 

técnico, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, a empresa CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES 

LTDA, no valor de R$ 62.805,51 (Mês de Maio), valor de R$62.805,51 (Mês de Junho), R$ 62,805,51 

(Mês de Julho), R$ 62.805,51 (Mês de Agosto). 

4.3. Recurso para cobrir despesas com a prestação de serviços de Recarga e manutenção de extintores 

do CREAP, a empresa F.V.TAVARES, no valor de R$ 12.510,00 (Mês de Setembro). 

5. Custeio para Concessionárias e Locação de Mão-de-obra: 

5.1. Recurso para despesas com prestação de serviços continuados de apoio operacional e apoio 

técnico, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, a empresa CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES 

LTDA, no valor R$ 197.222,04 (Mês de Março), R$ 62.805,51 (Mês de Abril). 

5.2. Recurso para cobrir despesas com Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas para atender 

as necessidades do Centro de Reabilitação do Estado do Amapá – CREAP, EMPRESA PATRICIA 

F. M E SILVA-ME, Emissão de Passagens Aéreas no valor de R$6.486,25 (Mês de Novembro). 

 
Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 1056 - Investimento e Infra Estrutura Física e Tecnológica, Subações 000544, 000545 e 000546 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Empresas terceirizadas contratadas 100% das Atividades realizadas 

2. Materiais de consumo garantido 100% das Atividades realizadas 

3. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes realizados Atividades não realizadas  

4. Número de Ações Judiciais asseguradas Sem projeções 
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Ação PPA 2706 - Manutenção Administrativa – Auxilio Jaleco 
 

Diretriz: Assistência Fardamento a todos os servidores lotados nas unidades assistenciais sob 

gestão da SESA. 
 

Objetivo: Garantir o pagamento semestral para todos os servidores, profissionais da saúde, 

atuantes nas Unidades de Assistência sob gestão da SESA. 

META 1: Efetuar 2 repasses das parcelas aos servidores lotados na rede de assistência fixas. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Efetivar pagamento aos servidores lotados nos Hospitais Estaduais (HE, HMML, HCAL, 

HCA, HES, HELAJA, HEO) 
14 0 

2. Efetivar pagamento aos servidores lotados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAzn, 
UPAlj) 

4 0 

3. Efetivar pagamento aos servidores lotados nos Centros de Referência Estaduais (CREAP, 

CERPIS, CRDT, CEO, CAPS, CEREST, HEMOAP, LACEN) 
16 0 

4. Efetivar pagamento aos servidores lotados nas Unidades Mistas (UMSPG, UMSMZG, 

UMSSN, UMSPBA, UMSTAGZ, UMSAP, UMSCAL, UMSVI) 
16 0 

Comentários/Justificativa 

1 a 4 Não houve repasse no período para os servidores lotados nos Hospitais estaduais, nas UPA’s, 

nos Centros de referências e nas Unidades Mistas de Saúde 

META 2: Efetuar 2 repasses das parcelas aos servidores lotados na rede assistência móveis. 

Ação / Atividade Anual da Programação Anual de Saúde 
Projeção 2020 

Prevista Realizada 

1. Efetivar pagamento aos servidores lotados no SAMU 2 0 

Comentários/Justificativa 

1. No período não houve repasses para servidores lotados no Serviço Atendimento Móvel de Urgência 

- SAMU 

Indicadores a Serem Avaliados 

Ação 2706 - Assistência Fardamento aos Profissionais de Saúde do GEA, Subações 000547 e 000548 

Indicadores PES 2020 - 2023 
Resultados 2020 

Metas/Atividades 

1. Número de Servidores da rede fixa pagos. Atividades não realizadas 

2. Número de Servidores da rede móvel pagos Atividades não realizadas 
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Conclusão 

 

Devido ao estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em 

decorrência da Pandemia, o ano de 2020 foi totalmente atípico. Esta Secretaria de  Estado da Saúde, 

teve uma grande dificuldade em trabalhar as Ações e Metas previstas nos Programas destinados a 

Saúde no PPA. 

 

Medidas estruturantes foram tomadas como a criação no Hospital de Clínicas da Unidade de Covid I 

com a disponibilidade de 22 leitos de UTI, adaptação da Maternidade da Zona Norte de Macapá para 

funcionar como Unidade de Covid II com capacidade de 10 Leitos de UTI e 48 Clínicos , no Hospital 

de Santana a Unidade de Covid III com 20 leitos de UTI e 44 leitos Clínicos e no Hospital 

Universitário a Unidade de Covid IV com 34 leitos de UTI e 104 leitos Clínicos. Todos também com 

investimentos com contratações de profissionais de saúde, dos serviços de apoio necessários para 

garantir a assistência hospitalar, conforme protocolos e diretrizes estabelecidas, assim como a 

garantia de todos os serviços de diagnósticos laboratorial e de imagens, e de suporte de medicamentos. 

 

No período foram confirmados 68.201 casos e 2.444 em análise laboratorial. Os testes descartaram 

48.511 de casos suspeitos. O estado registrou lamentáveis 925 mortes no período, onde aqui deixamos 

o registro de nossos sentimentos as famílias com as suas irreparáveis perdas. Registramos também, a 

grande batalha enfrentada pelos profissionais da saúde no seu dia a dia sendo no atendimento direto 

aos pacientes, assim como profissionais das áreas de gestão fazendo que as demandas fossem 

agilizadas, esforço que resultou na recuperação de 52.670 pessoas. 

Devido ao contexto da pandemia o Governo do Estado do Amapá por intermédio de Decretos 

estabeleceu acertadamente de forma preventiva , critérios de restrições tendo como foco a redução 

dos riscos de transmissão do novo Corona vírus.  Medidas necessárias, mas, refletindo na arrecadação 

e por seguinte nos repasses institucionais. 

Mesmo com toda as dificuldades podemos destacar alguns avanços, principalmente na infraestrutura 

onde tivemos a confirmação para o 1° semestre de 2021 da entrega do prédio onde funcionará o 

Complexo Regulador do Estado, a obra da Maternidade da Zona Norte é outro prédio que já foi 

concluído, mas devido a emergência de saúde foi adaptada para funcionar como uma Unidade de 

Covid enquanto perdurar a pandemia. 

Na assistência especializada, houve redução nos atendimentos ambulatoriais decorrentes das medidas 

restritivas que limitou os atendimentos refletindo também na própria procura de consultas e exames. 

Pelo mesmo motivo as cirurgias eletivas foram contidas. Registramos também a redução da procura 

pelo Programa de Tratamento Fora de Domicílio – PTFD.  

Em contra partida, devida ao convênio firmado por essa SESA com a Fraternidade dos Frades 

Capuchinhos do Amapá, onde foi implementado o Programa "Mais Visão" o Estado ampliou a oferta 

de atendimentos na especialidade, passou a ofertar consultas especializadas e procedimentos com 

finalidade diagnóstica em oftalmologia, assim como,  procedimentos cirúrgicos do aparelho da visão, 

totalizando nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, a execução de 100.858 
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procedimentos, proporcionando assim, a assistência mais próxima da população evitando o 

deslocamento para outros centros via PTFD.  

As redes de assistências priorizadas para 2020, Rede Materno Infantil e Rede de Urgência e 

Emergência também tiveram suas ações e atividades a totalmente afetadas, pois em sua maioria a 

necessidade de contatos com os diversos profissionais que desenvolvem suas atividades relacionadas 

as redes e deslocamento dos técnicos aos municípios e seus pontos de atenção se tornam fundamental, 

o que foi impossibilitado na pandemia.  

No período a Vigilância em Saúde (Laboratorial, Epidemiológica, Ambiental, Sanitária e do 

Trabalhador) teve o papel fundamental no impedimento da disseminação da infecção pelo Corona 

vírus no Estado do Amapá, detectando os casos suspeito de Covid-19, exercendo as notificações, 

implantando procedimentos de biossegurança de acordo com o risco biológico, propondo medidas de 

quarentena e medidas de acordo com cada nível de enfrentamento. Mas também teve suas ações e 

atividades previstas na PAS 2020 prejudicadas e com baixa execução. 

Por fim, a SESA para o período de 2021, espera um melhor resultado no desenvolvimento de ações 

da assistência e da gestão, efetivando o pleno funcionamento das redes assistenciais, com 

possibilidade de investimentos estruturais e para ampliação do seu parque tecnológico em saúde, 

possibilitando o aumento de ofertas de serviços especializados, assim como exercer seu papel de 

Gestor da Saúde no estado, conduzindo as políticas de saúde, descentralizando as possibilidades de 

acesso a assistência e ampliando a oferta na Alta Complexidade.  

 


