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APRESENTAÇÃO 

 

O Governo do Estado do Amapá, através da Secretária de Estado da Saúde (SESA), 

concentra seus esforços para o fortalecimento das redes temáticas de Atenção à Saúde (RAS) 

em todos os níveis de complexidade em seu território, por entender que a organização e o 

fortalecimento das redes representam um avanço na organização do Sistema Único de Saúde, 

nos seus resultados e na sua avaliação pela população.  

Além de evidências mundiais e brasileiras do custo efetividade da implantação das RAS, 

há o convencimento de que a busca do princípio constitucional da integralidade só tem chance 

de ser conquistada a partir das RAS e seus pontos de atenção organizados e operantes nos 

diversos territórios, construindo regiões de saúde articuladas de forma supramunicipal.  

Entende-se por pontos de atenção, locais de prestação de serviços de igual hierarquia, 

entre os quais estão: as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Cuidados Intensivos, 

Hospitais-dia, Ambulatórios de Cirurgia, Ambulatórios de Atenção Especializada e Serviços de 

Atenção Domiciliar, entre outros. Além dos pontos de Atenção à Saúde, a estrutura operacional 

de uma RAS é constituída por sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, assistencial-

farmacêutico e de informação em Saúde; sistemas logísticos de identificação dos usuários, de 

prontuário clínico, de acesso regulado à atenção e de transporte em Saúde; e sistemas de 

governança da rede. 

Destaca-se que a histórica fragmentação do sistema de saúde brasileiro, da concorrência 

dos serviços e de sua ineficiência, precisa e pode ser rompida com as RAS. Além disto, a 

orientação dos usuários no uso dos serviços é um ativo a ser buscado. 

Neste contexto, o processo de elaboração de diagnósticos territoriais de condições de 

vida e situação de saúde deve estar relacionado tecnicamente ao trinômio estratégico 

informação-decisão-ação. 

Posto isto e considerando os termos previstos no plano de trabalho do Projeto da 

Portaria/MS nº 1812/2020, que vem sendo conduzido no Estado do Amapá pela Coordenadoria 

de Planejamento (COPLAN) e Coordenadoria de Políticas de Atenção à Saúde (CPAS) ambas 

pertencentes a estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA, 

que os articuladores das RAS – CPAS estiveram “in locu” nos territórios para coleta de dados 

e elaboração deste manuscrito. 
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SVS   Superintendência de Vigilância em Saúde 

UBS   Unidade Básica de Saúde 

UM   Unidade Mista 

UPA   Unidade de Pronto Atendimento 

USG   Ultrassonografia 

DEA   Desfibrilador Externo Automático 

 

 

 



13 
 

 
 

 

SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 7 

2 JUSTIFICATIVA .............................................................................................................................. 9 

3 OBJETIVOS .................................................................................................................................... 10 

3.1 OBJETIVO GERAL................................................................................................................... 10 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................................... 10 

4 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: UMA FERRAMENTA NO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO EM SAÚDE ........................................................................................................... 11 

5 INDICADORES DEMOGRÁFICOS, AMBIENTAIS, SOCIOECONÔMICOS E DE 

MORBIMORTALIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ ................................................................... 15 

6 DADOS DA COVID-19 NO ESTADO DO AMAPÁ .................................................................... 55 

7 REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ ..................................................................... 64 

8.1 O MUNICÍPIO DE MACAPÁ ................................................................................................... 66 

8.1.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis ..... 79 

8.1.2 Rede Materno-Infantil ...................................................................................................... 87 

8.2 O MUNICÍPIO DE SANTANA ............................................................................................... 110 

8.2.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis ... 119 

8.2.2 Rede Materno-Infantil .................................................................................................... 123 

8.3 O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI ............................................................................. 127 

8.3.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis ... 139 

8.3.2 Rede Materno-Infantil .................................................................................................... 143 

8.4 O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE.............................................................................................. 147 

8.4.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis ... 156 

8.4.2 Rede Materno-Infantil .................................................................................................... 161 

8.5 O MUNICÍPIO DE MAZAGÃO.............................................................................................. 164 

8.5.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis ... 174 

8.5.2 Rede Materno-Infantil .................................................................................................... 178 

8.6 O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE ................................................................................... 180 

8.6.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis ... 188 

8.6.2 Rede Materno-Infantil .................................................................................................... 192 

8.7 O MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES ................................................................................ 194 

8.7.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis ... 203 

8.7.2 Rede Materno-Infantil .................................................................................................... 207 

8.8 O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO ........................................................................... 210 

8.8.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis ... 218 

8.8.2 Rede Materno-Infantil .................................................................................................... 221 

8.9 O MUNICÍPIO DE ITAUBAL ................................................................................................ 224 

8.9.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis ... 233 



14 
 

 
 

8.9.2 Rede Materno-Infantil .................................................................................................... 236 

8.10 O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA .......................................................................................... 238 

8.10.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis . 245 

8.10.2 Rede Materno-Infantil .................................................................................................. 249 

8.11 O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO ............................................................................... 251 

8.11.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis . 259 

8.11.2 Rede Materno-Infantil .................................................................................................. 263 

8.12 O MUNICÍPIO DE CUTIAS ................................................................................................. 266 

8.12.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis . 274 

8.12.2 Rede Materno-Infantil .................................................................................................. 278 

8.13 O MUNICÍPIO DE CALÇOENE ........................................................................................... 280 

8.13.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis . 288 

8.13.2 Rede Materno-Infantil .................................................................................................. 291 

8.14 O MUNICÍPIO DE AMAPÁ ................................................................................................. 293 

8.14.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis . 301 

8.14.2 Rede Materno-Infantil .................................................................................................. 305 

8.15 O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI ........................................................ 307 

8.15.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis . 315 

8.15.2 Rede Materno-Infantil .................................................................................................. 319 

8.16 O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI................................................................................ 321 

8.16.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis . 329 

8.16.2 Rede Materno-Infantil .................................................................................................. 332 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................................... 334 

APÊNDICES .................................................................................................................................... 337 

APÊNDICE 1 - INSTRUMENTO TÉCNICO DE COLETA DE DADOS DA REDE DE 

DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 338 

 

 

 

 



7 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As redes de Atenção à Saúde (RAS) são fundamentais para a coordenação e a integração 

dos serviços e ações de Saúde, assim como para a integralidade e a qualidade do cuidado à 

saúde. A organização dos serviços e recursos em redes em diversos países tem demonstrado o 

alcance de melhores resultados em Saúde, menos internações, maior satisfação dos usuários, 

melhor uso dos recursos, serviços mais custo-efetivos e de melhor qualidade, maior cooperação 

entre gestores de diferentes serviços, entre outras vantagens (MENDES, 2011; OPAS, 2010).  

Brasil (2010) e Brasil (2011) destacam que as RAS representam a organização do 

conjunto de serviços e ações de saúde com diferentes densidades tecnológicas, estruturas de 

apoio técnico, logístico e de gestão que visam garantir a integralidade do cuidado às populações 

de uma região de saúde, que por sua vez define-se como um espaço geográfico contínuo, 

delimitado, com redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados e que 

permitem o planejamento e a execução de ações e serviços necessários à população do território. 

Um grande desafio atual para as equipes de Atenção Básica e dos demais níveis de 

complexidade é a Atenção em Saúde para as doenças crônicas. Estas condições são muito 

prevalentes, multifatoriais com coexistência de determinantes biológicos e socioculturais, e sua 

abordagem, para ser efetiva, necessariamente envolve as diversas categorias profissionais das 

equipes de Saúde e exige o protagonismo dos indivíduos, suas famílias e comunidade (BRASIL, 

2014). 

Nesse contexto, considerando a Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014 que redefine a 

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado, o Ministério 

da Saúde vem desenvolvendo diretrizes, metodologias e instrumentos de apoio às equipes de 

Saúde e realizando um esforço para que se organize a Rede de Atenção às Pessoas com Doenças 

Crônicas. Esta rede visa qualificar o cuidado integral, unindo e ampliando as estratégias de 

promoção da saúde, de prevenção do desenvolvimento das doenças crônicas e suas 

complicações, e de tratamento e recuperação (BRASIL, 2014). 

Considerando a Portaria Nº 2.048 – 5/11/2002 que regulamenta, normatiza, regionaliza 

e hierarquiza as atribuições voltadas às Urgências e Emergências nas esferas governamentais e 

a Portaria Nº 1.600 – 7/07/2011 que Reformula a Política de Atenção às Urgências e Institui às 

RAS (RUE) que consiste na Promoção e prevenção; Atenção Primária: Unidades Básicas de 

Saúde; Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outros serviços com funcionamento 24 horas; 

Samu 192; portas hospitalares de atenção às urgências; leitos de retaguarda; Atenção Domiciliar 
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e hospitais-dia. Isto implica em um desafio muito grande para o Estado do Amapá dadas suas 

características, dispersão territorial e demográfica, dificuldade de acesso, comunidades 

ribeirinhas quilombolas questões culturais, mão de obra especializada disponível e entre outros 

aspectos para que se possa ter uma RUE consolidada e resolutiva. 

Com base na Portaria Nº 1.459, de 24 de julho de 2011 que institui, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde - SUS a Rede Cegonha e em vistas aos seus quatro (4) Componentes, 

quais sejam: I - Pré-Natal, II - Parto e Nascimento, III - Puerpério e Atenção Integral à Saúde 

da Criança, IV - Sistema Logístico: Transporte Sanitário e Regulação que o diagnóstico 

situacional ilustra as condições nas quais os quatro componentes vêm sendo conduzidos e os 

impactos epidemiológicos que reverberam nos indicadores de morbimortalidade materno-

infantil. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Os serviços de Saúde, em sua organização, têm a finalidade de garantir acesso e 

assistência de qualidade aos usuários. As organizações, independente do segmento em que 

atuam, devem gerenciar adequadamente seus recursos, a fim de atingir os objetivos com 

eficiência. Dessa maneira, é importante que os processos sejam bem definidos e integrados. 

Esses processos são importantes, pois viabilizam o alcance das metas estabelecidas, as quais 

estão relacionadas aos objetivos organizacionais. 

Dessa forma, para que estratégias e ações de gestão sejam direcionadas para o 

fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde nos territórios, tornou-se necessário a realização 

de um Diagnóstico Situacional, em específico da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas Não-Transmissíveis, Rede Materno-Infantil e Rede de Urgência e 

Emergência dos 16 municípios do Estado do Amapá, objetivando a verificação “in locu” da 

organização e funcionamento dos pontos de atenção, levando-se em conta a distribuição e a 

magnitude dos problemas de saúde, assim como as necessidades e as situações de saúde, 

discutindo acerca do impacto, tanto em nível individual quanto coletivo, a partir do uso de 

planejamento nos serviços e ações de saúde como instrumento de intervenção na comunidade; 

e compreendendo os Sistemas de Informações em Saúde para o planejamento das ações em 

saúde com base no perfil de morbidade e mortalidade, características demográficas e 

informações sobre os serviços, o que justifica e destaca sua relevância social. 

O estudo ainda justifica-se pela disponibilidade de recursos para fortalecimento das 

redes no Estado do Amapá de acordo com a Portaria/MS nº 1812/2020, que institui incentivo 

financeiro de custeio, aos Estados e ao Distrito Federal, para o aprimoramento das ações de 

gestão, planejamento e regionalização da saúde, visando à organização e à governança da Rede 

de Atenção à Saúde, no âmbito do SUS. 

O Diagnóstico Situacional possibilita ainda a discussão entre gestões, sob a ótima 

técnica, pautada em instrumentos técnicos como portarias e outros dispositivos que legitimam 

as ações no serviço público de saúde e pode subsidiar tomadas de decisões a nível municipal, 

regional e estadual fortalecendo a RAS, alocando adequadamente recursos, melhorando as 

condições de assistência e acessos a serviços. Nesse sentido, contribui politicamente para 

construção de uma rede assistencial forte atendendo as demandas regionais baseada no diálogo 

entre os atores e entes envolvidos. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Traçar o Diagnóstico Situacional da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas Não-Transmissíveis (RDCNT), Rede Materno-Infantil (RMI) dos 16 municípios do 

Estado do Amapá. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Verificar como estão organizados os Pontos de Atenção à Saúde que compõem as RAS em 

todos os níveis de complexidade nos municípios; 

- Realizar levantamento de Indicadores de Saúde, Situação Epidemiológica, bem como Situação 

Estrutural e Ambiência de Estabelecimentos de Saúde de cada município; 

- Levantar as principais dificuldades, fragilidades e potencialidades voltadas à assistência aos 

usuários de cada município. 
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4 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: UMA FERRAMENTA NO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO EM SAÚDE 

 
No Brasil, com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), o termo gestão tem 

sido empregado para designar as atividades de comando de macro esferas de ação ou decisão 

no âmbito do sistema de saúde municipal, estadual ou nacional (CHAVES; TANAKA, 2012). 

Silva e Santos (2012) afirmam que a gerência na saúde requer a institucionalização do 

processo de planejamento, a adoção de normas e protocolos, acompanhamento e avaliação 

permanente por meio de metas e indicadores e formação de mecanismos de comunicação e de 

motivação de equipes e usuários.  

Os mesmos autores complementam enfatizando que o ato de gerenciar é definido como 

um processo que visa estabelecer ou interpretar metas, utilizando-se de recursos (físicos, 

financeiros, técnicos e humanos) para o alcance de uma finalidade previamente determinada. O 

gestor deve garantir os resultados por meio da melhor aplicação dos recursos disponíveis, 

compreendendo dentro da gestão o que significa planejar, organizar, dirigir, controlar e avaliar 

as atividades e os recursos de uma organização de forma equilibrada. O seu papel também 

abrange características essenciais para que se possa desempenhar adequadamente a sua função, 

como, facilidade na comunicação, liderança, pensar o futuro de forma estratégica, habilidades 

de viabilizar e estimular a equipe e capacidade de tornar a gestão transparente (SILVA; 

SANTOS; 2012). 

Neste aspecto, Dutra (2011) ressalta que o Diagnóstico Situacional constitui a fase 

inicial do processo de planejamento, e define-se como um método de identificação e análise de 

uma realidade e de suas necessidades, com vista à elaboração de propostas de organização e/ou 

reorganização, isto é, configura-se como um instrumento que fornece informações aos gestores 

públicos sobre as condições referentes a qualidade de vida da população, para a elaboração de 

planos de ação e/ou intervenção que visem a melhoria no acesso aos serviços e condições de 

vida das pessoas. 

Franco e Franco (2004) citam como objetivos do diagnóstico: coletar dados, identificar 

problemas e necessidades em uma instituição ou unidade; identificar as prioridades a partir do 

levantamento de dados, dos problemas e necessidades; identificar os fatores que limitam o 

desenvolvimento de atividades; estabelecer diretrizes para a definição das ações a serem 

implementadas; e, proporcionar experiências de aprendizagem.  
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O Conselho Regional de Enfermagem (2010), por sua vez enfatiza que esse processo 

passa por três fases, a saber: levantamento de dados, análise dos dados obtidos e propostas de 

organização e/ou reorganização com justificativas.  

Silva et al. (2016) salientam que o diagnóstico situacional deve ser construído com 

dados oriundos da participação efetiva das pessoas que atuam no local de estudo e que todos os 

atores devem ser ouvidos e construírem juntos o diagnóstico, pois para planejar e direcionar as 

ações de saúde é necessário conhecer a realidade dos territórios. 

Seguindo esta premissa, Lacerda, Botelho e Colussi (2016) destacam que o 

planejamento constitui-se num instrumento contínuo para diagnosticar a realidade e propor as 

alternativas para transformá-la, os meios para viabilizar que isso aconteça e as oportunidades 

para executar as ações pensadas, o que demandará o reinício do ciclo (Figura 1). 

 

Figura 1 - Ciclo do planejamento. 

Ciclo do planejamento. 

 

Fonte: Lacerda, Botelho e Colussi (2016). 

 

 O planejamento faz parte do que chamamos de ciclo administrativo, que engloba um 

conjunto de tarefas e atividades necessárias para administrar uma organização de maneira 

sequencial e contínua. Este ciclo é composto de pelo menos quatro etapas: o planejamento; a 

organização-desenvolvimento; a execução-direção; e o controle-avaliação (Figura 2) 

(LACERDA; BOTELHO; COLUSSI, 2016). 
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Figura 2 – Ciclo administrativo. 

 
Fonte: Adaptado de Lacerda, Botelho e Colussi (2016). 

 

 O setor saúde, em específico articula diferentes unidades, programas e serviços para 

garantir o cuidado à saúde de toda a sociedade, conformando interesses e conflitos. Isso exige 

um grande esforço e muita competência de gestão, o que é impossível realizar sem 

planejamento (Figura 3) (LACERDA; BOTELHO; COLUSSI, 2016). 

É importante ressaltar que o exercício sistemático do planejamento potencializa o 

alcance dos objetivos por reduzir as incertezas envolvidas no processo decisório. Portanto, 

planejar é uma atividade complexa por ser um processo contínuo de pensar o futuro, o que 

implica em tomada de decisão permanente, dentro de um contexto que sofre influências 

constantes (LACERDA; BOTELHO; COLUSSI, 2016). 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO

- Definir objetivos

- Formular Estratégias

- Analisar a realidade

- Identificar oportunidades e ameaças

- Fechar alianças fortalecedoras

ORGANIZAÇÃO/DESENVOLVIMENTO

- Disponibilizar recursos

- Adquirir espaço físico e equipamentos

- Repor materiais de consumo

- Gerir as competências

EXECUÇÃO/DIREÇÃO

- Tomar decisões

- Executar as ações planejadas

- Adaptar-se ao contexto da ação

CONTROLE/AVALIAÇÃO

- Analisar o impacto da execução na ação
planejada

- Verificar se os objetivos foram alcançados

-Verificar a eficiência das estratégias

- Propor melhorias na eficiência, eficácia e
efetividade
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Figura 3 - Complexidade do Sistema Único de Saúde. 

 

Fonte: Lacerda, Botelho e Colussi (2016). 

 

A riqueza do planejamento está no processo de análise de uma realidade, que permite a 

identificação do que se deseja alcançar e das decisões a serem tomadas para produzir os 

resultados esperados. Isso envolve modos de pensar a realidade, questionamentos para melhor 

compreendê-la e um processo de decisão continuado sobre o quê, como e quando fazer, sobre 

quem são os responsáveis pelas ações e sobre os custos envolvidos (LACERDA; BOTELHO; 

COLUSSI, 2016). 
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5 INDICADORES DEMOGRÁFICOS, AMBIENTAIS, SOCIOECONÔMICOS E 

DE MORBIMORTALIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

O Amapá (Figura 4) situa-se a nordeste da região Norte e tem como limites a Guiana 

Francesa ao norte, o Oceano Atlântico ao leste, o Pará ao sul e oeste e o Suriname a noroeste. 

Contava com uma população estimada no ano de 2020 de 845.731 habitantes e para o ano de 

2021 de 877.613 habitantes. Detém uma das maiores médias nacionais de urbanização (89,8% 

dos habitantes vivem em zonas urbanas). Possui uma área total de 142.828,520 km², sendo uma 

média de 4,69 km² por habitante. A capital, Macapá, abriga mais da metade da população 

estadual: 503.327 habitantes (IBGE, 2021).  

É o Estado amazônico com maior cobertura florestal e mais bem preservada do país. 

Possui 17 unidades de conservação (12 federais e 5 estaduais). Os governos federal e estadual 

buscam manter intacto esse refúgio de belezas naturais temperado por tradições culturais 

únicas. Sua principal característica se dá por respeito à natureza e suas populações tradicionais. 

Um dos grandes desafios que o Estado encontra é aliar a preservação ao crescimento 

econômico. Com 70% do território coberto por áreas protegidas, como: reservas biológicas e 

extrativistas, parques nacionais e terras indígenas que servem de escudo contra o desmatamento 

e outras formas de degradação. O Estado abriga um mosaico de paisagens naturais altamente 

biodiversas, precisa-se criar condições para utilizar esse tesouro florestal como motor do 

desenvolvimento econômico e compromisso social, gerando renda e proporcionando um futuro 

mais promissor para a população, com responsabilidade ambiental. Na imensidão verde do 

Estado tem como base os recursos naturais um modelo de desenvolvimento para se empreender 

(SEBRAE-AP, 2019).  

Quanto ao saneamento básico no Estado do Amapá, este é considerado precário, com 

apenas 14,8% da população tendo acesso a rede de esgoto ou fossa séptica, 52,8% a rede geral 

de água e 89,2% a coleta de lixo.  

Em relação a população indígena, o Amapá é o primeiro estado brasileiro a ter todas as 

terras indígenas demarcadas. Nas duas grandes reservas, que representam 8,6% de todo o 

território estadual, 140.276 km², vivem as etnias - Galibi, Karipuna, Palikur, Waiãpi e Galibi 

Marworno, as quais recebem o apoio governamental da assistência saúde à orientação para 

melhorar a qualidade de vida através de novas alternativas econômicas. 
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Figura 4 - Complexidade do Sistema Único de Saúde. 

 

Fonte: https://www.educaamapa.com.br/p/mapa-n_15.html 

 

O crescimento populacional no Amapá, entre 2000 e 2010, teve uma taxa média anual 

de 3,45% (IPEA, 2020). Salienta-se que a taxa de crescimento populacional é influenciada pela 

dinâmica de três fatores, natalidade, mortalidade e migrações. O Estado do Amapá apresenta 

grandes vazios demográficos, visto que sua densidade demográfica é baixa, apenas 4,7 

habitantes por quilômetro quadrado. No Amapá, no período de 1991 a 2010, a população urbana 

passou de 80,9% para 89,77% (Tabela 1). 

Tabela 1– População total, por gênero e zona rural/urbana. Amapá, 1991-2010. 

 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 
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Entre 2000 e 2010, a razão de dependência1 no Amapá passou de 72,61% para 57,67% 

e a taxa de envelhecimento, de 2,69% para 3,44%. Em 1991, esses dois indicadores eram, 

respectivamente, 92,24% e 2,59%. O crescimento da população idosa está associado à redução 

das taxas de fecundidade e natalidade e ao aumento da esperança de vida ao nascer (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Estrutura Etária da População do Amapá, 1991-2010. 

 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 

 

A população amapaense masculina e feminina está distribuída, de forma equilibrada, até 

a faixa etária entre 35 a 39 anos, ao analisarmos a pirâmide populacional de 2020 e 

compararmos com os dados populacionais do Brasil (Gráfico 1), apontando que a população do 

Amapá é jovem. A projeção populacional do Amapá para 2030 será em torno de 1.010.824 

habitantes (Gráfico 1). E a taxa de crescimento estimada é de 1,4 %, sinalizando uma queda no 

crescimento populacional (Gráfico 2), afetada pela redução da taxa de natalidade nos últimos 

anos. Ao analisarmos a pirâmide etária do Amapá em 2020, observa-se que a população 

amapaense é muito jovem quando comparada com a do Brasil (Gráfico 3). A pirâmide etária 

projetada para 2030 demonstra que a população amapaense se manterá jovem nos próximos 10 

anos (Gráfico 4). Sendo necessário a elaboração de políticas públicas voltadas para este 

segmento populacional, de modo a minimizar os fatores de riscos de adoecimento. 
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Gráfico 1 – População estimada para o Amapá, até 2030. 

 

Fonte: IBGE (2020). 

 

Gráfico 2 – Taxa de crescimento populacional para o Amapá, até 2030. 

 

Fonte: IBGE (2020). 
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Gráfico 3 – Pirâmide Etária, por sexo, da População do Amapá e Brasil, 2020. 

 

Fonte: IBGE (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

Gráfico 4 – Pirâmide Etária por sexo, da População do Amapá e Brasil, 2030. 

 

Fonte: IBGE (2020). 

 

A taxa de natalidade no Amapá vem declinando, acompanhando a tendência no Brasil, 

conforme Gráfico 5. Em relação a taxa de mortalidade, temos uma média que vem se mantendo 

nos últimos dez anos (Gráfico 6).  

 

 

 



21 
 

 
 

Gráfico 5 – Taxa de Natalidade por 1.000 hab. Brasil e Amapá, 2010 a 2030. 

 

Fonte: IBGE (2020). 

 

Gráfico 6 – Taxa mortalidade por 1.000 hab. Brasil e Amapá, 2010 a 2030. 

 

Fonte: IBGE (2020). 
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 É importante destacar que, para analisar as condições de saúde da população, a 

epidemiologia utiliza geralmente dados de morbidade e mortalidade. Apesar de se referirem à 

ocorrência de eventos indesejáveis, como doença e morte, e não propriamente à qualidade de 

vida ou saúde no seu sentido mais amplo, esses indicadores são usados pela facilidade 

operacional e por servirem de alerta para a necessidade de intervenção dos serviços de saúde. 

Nesse sentido, o Quadro 1 apresenta dados publicados em 2019 pela Superintendência 

de Vigilância em Saúde por meio da Coletânea de Indicadores contendo a Série histórica dos 

agravos de notificação compulsória do banco de dados do SINAN-Net, SINAN-Online e SIVEP 

Estado do Amapá - período 2006 à 2018. 

O Quadro 2 por sua vez apresenta a Série Histórica de Indicadores básicos do SIM do 

Estado do Amapá no período de 2007 à 2018. 
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Quadro 1 – Série histórica dos agravos de notificação compulsória do banco de dados do SINAN-Net, SINAN-Online e SIVEP Estado do 

Amapá - período 2006 à 2018. 
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Define-se como morbidade o estado de adoecimento. As informações desta análise 

referem se ao período de 2007 a 2018 com ênfase aos anos em que houve aumento ou redução 

do indicador. Os dados sobre morbidade são obtidos usualmente através dos sistemas rotineiros 

de registro de morbidade – Sistema de Informação e Agravos de Notificação (SINAN) e 

Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIHSUS). O SINAN tem como 

objetivo a coleta e processamento dos dados sobre agravos de notificação em todo o território 

nacional, fornecendo informações para a análise do perfil da morbidade e contribuindo, dessa 

forma, para a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e federal.  

No Brasil, as hospitalizações pagas pelo sistema público de saúde são conhecidas 

através de um instrumento, preenchido nos hospitais, obrigatório para a internação dos 

pacientes e para o posterior recebimento dos pagamentos referentes a essas internações, que é 

a Autorização de Internação Hospitalar (AIH); documento que contém todas as informações 

relativas às internações, como dados demográficos, diagnósticos, procedimentos realizados e 

custos, o que permite o conhecimento do perfil da morbidade atendida por essa parcela do 

sistema e, de maneira importante, o cálculo dos custos das diferentes causas de internação. 

Entre os agravos, os mais relevantes que ocorreram no Estado no período da análise 

compreendem a sífilis em gestante e a sífilis congênita, os casos de tentativas de suicídio e de 

violência sexual. 
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Quadro 2 – Série Histórica de Indicadores Básicos do SIM, Estado do Amapá (2007-2018). 
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Os dados de mortalidade por Doenças Cardiovasculares evidenciados na série 

histórica mostraram-se elevados com um total de 691 óbitos em 2018 e uma taxa de 85,0%), 

doenças metabólicas (com destaque para o Diabetes Mellitus – 178 óbitos em 2018 e uma taxa 

de 21,9%) e neoplasias (432 óbitos em 2018 e uma taxa de 53,1%) conforme o Quadro 2, o que 

aponta para a necessidade de intervenção nos hábitos alimentares e adoção de medidas de 

promoção da melhoria da qualidade de vida, práticas de atividade física e ações de prevenção e 

diagnóstico precoce que possibilitem o rastreamento. 

Dados mais atualizados dos dois últimos anos (2019 e 2020) presentes no Boletim 

Epidemiológico 06/2021 da SVS, que trata da análise da Morbimortalidade por Causas 

Externas no Estado do Amapá, destacam os coeficientes de mortalidade para homicídios, 

acidentes de trânsito, suicídio e afogamento, conforme o Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Coeficiente de Mortalidade por Causas Externas – Amapá/BR, 2019 e 2020. 

 

Fonte: Autoria própria – Dados do SIM/SVS/SESA/AP (2021). 

 

 Os dados mostram um aumento de Homicídios no ano de 2020, se comparado com o 

coeficiente de 2019. Ressalta-se que esta forma de violência ainda figura como primeira causa 

externa de morte, sendo predominante na população do sexo masculino na faixa etária entre 15 

e 29 anos. O meio utilizado pelo agressor predomina a arma de fogo (273 casos em 2020 – 

Gráfico 8) seguido do uso de arma branca. 
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Gráfico 8 – Meio de Agressão nos Óbitos por Homicídio – Amapá/BR, 2019 e 2020. 

 

Fonte: Autoria própria – Dados do SIM/SVS/SESA/AP (2021). 

 

Em 2019 a taxa de homicídios no Brasil teve significativa redução, mas o Amapá segue 

entre os 18 estados com taxa acima da nacional (Atlas da violência - IPEA, 2021, pág 16). 

As taxas dos Acidentes de Trânsito, apesar de constituírem a segunda causa de morte 

violenta, sofreu queda entre o ano de 2019 e 2020. Isso pode ser explicado pelo conjunto de 

ações voltadas para o enfrentamento da covid 19 como o lockdown em 2020, com fechamento 

de muitos serviços e espaços de entretenimento: bares, boates, proibição de festas para evitar 

aglomerações etc. Houve ainda proibição de venda de bebidas alcoólicas (lei seca), redução da 

circulação de pessoas e veículos – medidas que geram repercussão também nos acidentes de 

trânsito. A maioria das vítimas são homens na faixa etária entre 20 e 39 anos. 

Em relação à mortalidade por Suicídio os resultados do monitoramento dos dados do 

Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM no ano de 2020 mostrou que a taxa geral de 

suicídio no Amapá melhorou significativamente e encontra-se abaixo da taxa nacional (5,9 

óbitos por 100.000 habitantes), assim, os óbitos por suicídio passam de terceira para a quarta 

causa externa de mortalidade da população. A capital Macapá, que contribuía para a elevação 

do patamar de risco do Estado obteve redução significativa de 9,1 óbitos/100.000hab em 2019 

para 6 óbitos/100.000hab em 2020. 

Mesmo sofrendo redução nos anos seguintes, em 2020 constitui 25% em relação ao sexo 

masculino. Dados preliminares do Sistema SIM/MS/SVS do ano de 2021 até o mês de agosto 
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registrou 33 óbitos por suicídio, sendo 24 do sexo masculino e 09 do sexo feminino, a maioria 

na faixa etária de 20 a 29 anos. 

Conforme constatado em supervisão técnica realizada pela UDNT/DEVS/NVE/SVS as 

portas hospitalares e de urgência e emergência (Hospitais, Unidades Mistas, UPA) e as UBS 

em todo o Estado constatou que 90% dos serviços de saúde de referência não possuem protocolo 

e fluxograma de atendimento às vítimas de violência, inclusive autoprovocada (tentativas de 

suicídio). A articulação interna dos serviços e com a rede intersetorial é fundamental para que 

estas vítimas não venham a concretizar o óbito por suicídio. 

Em relação ao número de notificações de Lesão Autoprovocada no período de 2019 à 

2021 (dados preliminares), houve 201 lesões em 2019, 64 em 2020 e 43 até o mês de agosto de 

2021 (Gráfico 9). A queda nas notificações entre 2019 e 2020 pode ser justificada pela 

pandemia da Covid 19, onde muitos serviços (20 serviços) deixaram de notificar as violências 

em geral, porém não se pode afirmar se as restrições citadas ou a ampliação do atendimento 

psicossocial interferiram nessa redução e na notificação das lesões autoprovocadas e também 

na taxa de óbitos por suicídio – são questões que necessitam de uma avaliação mais específica 

na repercussão na vida das pessoas. 

 

Gráfico 9 – Notificações de lesões autoprovocadas no Estado do Amapá no período de 2019 à 

2021*. 

 

Fonte: Autoria própria – Dados do SIM/SVS/SESA/AP (2021). 2021* Dados preliminares até agosto de 2021 

(05/08/2021). 

 

201 (65%)

64 (21%)

43 (14%)

LESÃO AUTOPROVOCADA - NOTIFICAÇÕES 2019-2021* 

NO AMAPÁ

2019

2020

2021*



34 
 

 

 Por sua vez, os dados referentes à óbitos por Afogamento no Estado do Amapá se 

considerarmos o ano de 2020 (8.4%) comparado à 2019 (5.6%), o aumento da taxa de óbitos 

ocorreu em virtude de um evento isolado – o naufrágio do navio Ana Karoline III.  Os tipos de 

afogamento ocorridos no Amapá quanto à natureza das águas no período, são em sua maioria 

em águas naturais (rios, igarapés, etc).  

No que se refere aos Tipos de Violência mais notificados no período de 2019 à 2021* 

(Dados preliminares até agosto de 2021) estão: a violência física, psicológica, sexual e lesão 

autoprovocada conforme Tabela 3. Na maioria dos casos a vítima é do sexo feminino e o 

agressor do sexo masculino. 

 

Tabela 3 – Principais tipos de violência notificados no SINAN, Amapá/Br, 2019 a 2021*. 

TIPO DE VIOLÊNCIA 2019 2020 2021* 

FÍSICA 600 280 121 

PSICOLÓGICA 224 122 50 

SEXUAL 188 106 78 

LESÃO AUTOPROVOCADA 200 64 43 

NEGLIGÊNCIA/ABANDONO 94 6 7 

VIOLÊNCIA ECONÔMICA 2 8 6 

TORTURA 19 9 10 

TOTAL 1327 595 315 

Fonte: Autoria própria – Dados do SIM/SVS/SESA/AP (2021). 2021* Dados preliminares até agosto de 2021 

(05/08/2021). 

 

Os municípios com maior número de notificações são Macapá, Laranjal do Jari, Porto 

Grande e Santana. Tal dado não representa a maior concentração de violência, mas que estes 

municípios têm a preocupação em registrar as informações no sistema SINAN/MS. 

No que diz respeito aos dados epidemiológicos sobre o Sarampo no Estado, o Boletim 

Epidemiológico nº 04 da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) descreve os casos 

notificados nas Semana Epidemiológica 01 a 27/2021 (03/01 a 14/07/2021), notificados no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Traz as Coberturas Vacinais 

contra o sarampo, primeira e segunda dose (D1 e D2), realizada nos municípios do estado do 

Amapá, nos anos 2021 (até a data deste boletim). Os dados apresentados em 2021, tem 

demonstrado queda na notificação de casos nas últimas 06 semanas epidemiológicas, aponta o 

município de Macapá como principal notificador.  
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Os casos suspeitos de sarampo já chegam aos 548 casos, 394 confirmados (Tabela 4) e 

33 (6,0%) ainda em investigação; os outros foram descartados. Os casos confirmados em 2021 

já excedem em 33% do total de casos confirmados em 2020. 

 

Tabela 4 – Classificação de casos confirmados de sarampo para o período entre as semanas 

epidemiológicas 01-27, Amapá, 2021. 

 

Fonte: UVE/NVE/DEVS/SVS. Atualizado em 15/07/2021. 

 

Dos casos suspeitos de sarampo, notificados nas SE 01 a 27/2021 (548), 71,9% (394) 

foram confirmados e 22,1% (121) descartados. Os primeiros casos confirmados foram 

registrados na SE 01 e segue-se até a 25. Há casos em investigação (Tabela 5) nas SE 15 a 

27/2021 (Gráfico 10). 

 

Tabela 5 – Casos de sarampo em investigação para o período entre as semanas epidemiológicas 

01-27, Amapá, 2021. 

 

Fonte: UVE/NVE/DEVS/SVS. Atualizado em 15/07/2021. 
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Gráfico 10 – Classificação de casos suspeitos de sarampo notificados nas SE 1 a 27. Amapá, 

2021. 

 

Fonte: UVE/NVE/DEVS/SVS. Atualizado em 15/07/2021. 

 

 As crianças menores de 01 ano tem sido as mais atingidas pelo sarampo, com incidência 

de 19,3 casos por 100mil habitantes, seguidos das crianças de 1 a 4 anos. Nos adultos, pessoas 

de 20 a 29 anos tem sido as mais atingidas e casos em maiores de 50 anos apareceram em 2021 

(Gráfico 11). 

 

Gráfico 11– Casos confirmados de sarampo e incidência (por 100.000hab) por faixa etária. 

Amapá, SE 01 a 12/2021. 

 

Fonte: UVE/NVE/DEVS/SVS. Atualizado em 15/07/2021. 
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A vacina tríplice viral recomendada pelo Programa Nacional de Imunizações, para a 

prevenção do sarampo, caxumba e rubéola (SCR) está disponível na rotina dos serviços de 

saúde, conforme indicações do Calendário Nacional de Vacinação. 

As ações de vacinação implementadas, tem melhorado as coberturas da vacina tríplice 

viral (D1 e D2) de rotina (Tabela 6), que continuam em baixa, acompanhando a tendência de 

2020. Resultado do 2º trimestre ainda vem sofrendo influência direta da pandemia da COVID 

19, de acordo com a tabela 3, cujas metas preconizadas pelo programa nacional de imunização 

do Ministério da Saúde são de ≥95%. 

A cobertura do Estado no segundo trimestre de 2021, para a 1ª dose da vacina tríplice 

viral é de 55,67% e da 2ª dose, é de 29,21%. Seis municípios apresentam coberturas abaixo de 

50% para a 1ª dose da vacina tríplice viral, e 13 municípios também estão com coberturas abaixo 

de 50% para a 2ª dose. Sendo que 03 municípios estão abaixo de 10% na D2. 

 

Tabela 6 – Cobertura vacinal da Tríplice Viral D1 e D2, por município de residência. Amapá, 

2020 a 2021*. 

 

Fonte: SIPNI/DATASUS. Extraídos no dia 01 de julho de 2021. 

 

 No que diz respeito aos dados de Dengue, até a 26ª Semana Epidemiológica (27/06/2021 

a 03/07/2021), houve aumento de 81% no número de casos notificados em relação ao mesmo 
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período do ano passado. Já o número de casos confirmados, houve um aumento de 226% em 

relação ao mesmo período de 2020 conforme os Gráficos 12 e 13. 

 

Gráfico 12 - – Casos Notificados de Dengue até a SE Nº26 dos anos 2020 e 2021. Amapá/BR. 

 

Fonte: SVS/SINAN_ONLINE (2021). 

 

Gráfico 13 – Casos Confirmados de Dengue até a SE Nº26 dos anos 2020 e 2021. Amapá/BR. 

 

Fonte: SVS/SINAN_ONLINE (2021).  

 

Quanto às informações sobre a Chikungunya, até a 36º Semana Epidemiológica 

(27/06/2021 a 03/07/2021) houve aumento de 126% no número de casos notificados. Já o 
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número de casos confirmados não houve aumento, pois, apenas 5 casos foram confirmados 

tanto em 2020 como 202, conforme os Gráficos 14 e 15. 

 

Gráfico 14 – Casos Notificados de Chikungunya até a SE Nº 26 dos anos 2020 e 2021. 

Amapá/BR. 

 

Fonte: SVS/SINAN_ONLINE (2021). 

 

Gráfico 15 – Confirmados de Chikungunya até a SE Nº 26 dos anos 2020 e 2021. Amapá/BR 

 

Fonte: SINAN_ONLINE (2021). 
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No que concerne aos dados sobre a Zika, até a 15º Semana Epidemiológica (27/06/2021 

a 03/07/2021) houve aumento de 42% no número de casos notificados em relação ao mesmo 

período do ano passado. Já em relação ao número de casos confirmados houve aumento de 4 

casos confirmados, conforme os Gráficos 16 e 17. 

 

Gráfico 16 – Casos Notificados de Zika até a SE Nº 26 dos anos 2020 e 2021. Amapá/BR. 

 

Fonte: SINAN_ONLINE (2021). 

 

Gráfico 17 – Confirmados Zika até a SE Nº 26 dos anos 2020 e 2021. Amapá/BR. 

 

Fonte: SINAN_ONLINE (2021). 
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 De acordo com o Informe Epidemiológico Nº 001 de 2021, sobre a situação 

epidemiológica da Leishmaniose Tegumentar no Estado do Amapá, na comparação do 1º 

Quadrimestre de 2020 e 1º Quadrimestre de 2021 (Gráfico 18), observou-se a ocorrência de 

maior notificação de casos da doença em 2021, em todos os meses do primeiro quadrimestre, 

em comparação ao ano de 2020, sendo este período o de maior índice pluviométrico. 

 

Gráfico 18 – Casos notificados de Leishmaniose Tegumentar no Estado do Amapá, 

comparando-se o primeiro quadrimestre dos anos de 2020 e 2021. 

 

Fonte: SINAN Net - SVS/GEA, coletado em 18/05/2021. 

 

Destaca-se no Gráfico 19 que os municípios de Oiapoque, Calçoene, Pedra Branca, 

Tartarugalzinho, Laranjal do Jari, Serra do Navio e o CRDT representando Macapá 

apresentaram maior número de notificações. Estes municípios corresponderam a 90% do total 

de notificações de Leishmaniose Tegumentar no primeiro quadrimestre dos anos de 2020 e 

2021. 

Os municípios de Porto Grande, Mazagão, Vitória do Jari, Amapá, Cutias do Araguari 

e Ferreira Gomes conjuntamente somaram 10% dos registros oficiais da doença. 

Identifica-se que Oiapoque e Calçoene apresentaram os maiores índices de notificações 

de LT do Estado no primeiro quadrimestre dos dois últimos anos, 2020 e 2021. 

Laranjal do Jari foi o único município em que o número de notificações do primeiro 

quadrimestre do ano de 2020 foi superior ao ano de 2021. Vale ressaltar que o CRDT notifica 

casos de residentes em Macapá, Santana e também casos dos demais municípios do Estado, por 

demandas espontâneas.  
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Gráfico 19 – Distribuição dos casos de Leishmaniose Tegumentar-LT, por município de 

notificação, no estado do Amapá, no período de janeiro a abril, anos de 2020 e 2021. 

 

Fonte: SINAN Net - SVS/GEA, coletado em 18/05/2021. 

 

 Acredita-se que este aumento nos números de casos da doença tenha sido ocasionado 

pela suspensão do controle vetorial no estado em decorrência da pandemia da COVID 19. 

Ressalta-se que não há ações de controle especifico para o vetor da Leishmaniose Tegumentar 

no estado, mas que o controle para o Anopheles (vetor da malária) e o controle do Aedes aegypti 

(vetor da dengue, vírus da Zyka e Chykungunia) realizado pelos municípios ajudam a controlar 

a população de flebotomineos (SVS, 2021). 

 Já os dados sobre a Mortalidade Materna (MI) no Estado, o Boletim Epidemiológico 

1, através do Centro de Informação e Análise da Situação de Saúde – CIASS publicado no mês 

de maio de 2021 pela SVS/AP, demonstra que houve no Amapá 258 óbitos de Mulheres em 

Idade Fértil (MIF) em 2019 e 378 óbitos em 2020, o que significa um aumento de 32,6% dos 

óbitos.  

Destaca-se que as causas dos óbitos por neoplasia foram as mais incidentes no ano de 

2019, enquanto que as doenças infecciosas e parasitárias foram mais incidentes em 2020, 

provavelmente devido a ocorrência de óbitos por COVID-19, que faz parte dessa classificação. 

As complicações relacionadas à gestação, parto e puerpério (mortalidade materna) ocuparam a 

décima maior causa de MIF em 2019 (excluindo os óbitos por causa mal definida, descrito 

como “Sintomas e sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não 

classificados em outra parte”) e a sexta posição em 2020 (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Número e percentual de óbitos de Mulheres em Idade Fértil (MIF) por causa capítulo 

CID 10, Amapá, 2019 e 2020. 

 

Fonte: Módulo Web de Mortalidade Materna/Datasus - CIASS/DEVS/SVS/AP. 

Nota: Base de dados estadual coletados no dia 16/02/2021. 

 

Ao analisar a série histórica da mortalidade materna, observa-se oscilação durante o 

período, sendo que os anos de 2016 e 2019 registraram o maior e menor número de mortes 

maternas, respectivamente. Para a razão da mortalidade, o mesmo comportamento descrito 

anteriormente foi observado para os anos de 2016 e 2019. Ainda para razão, ao longo da série 

história houve uma redução de 11,8% (2016 a 2020), alguns fatores podem ter contribuído, tais 

como, melhoria da qualidade do pré-natal na atenção básica; disponibilidade de recursos 
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tecnológicos no parto, para o recém-nascido e gestante; profissionais assistenciais mais 

qualificados; reconhecimento precoce das complicações anteparto e durante o parto; 

investimentos em hospitais de referência e vinculação da gestante à unidade hospitalar. 

 

Gráfico 20 – Série histórica do número de óbitos maternos e Razão de Mortalidade Materna 

(RMM), Amapá, 2016 a 2020. 

 

Fonte: Módulo Web de Mortalidade Materna/Datasus e SINASC - CIASS/DEVS/SVS/AP Nota: Base de dados 

estadual coletados no dia 19/05/2021. 

 

 Em relação aos Óbitos Maternos, Nascidos Vivos e Razão de Mortalidade Materna 

(RMM), observou-se que nos anos de 2019 houve cinco óbitos maternos no Estado, 

distribuídos entre os municípios de Macapá (3), Laranjal do Jari (1) e Vitória do Jari (1), 

enquanto que em 2020 subiu para quinze, ocorridos em Macapá, Cutias e Santana. A Razão de 

Mortalidade Materna para 2019 foi de 32,9/100 mil NV, já em 2020 foi de 104,7/100 mil NV, 

um incremento de 218,2%. Ademais, no ano de 2020 houve um baixo registro de nascidos vivos 

e RMM acima de 100 casos para cada 100 mil NV, em todos os cinco municípios, 

demonstrando, possivelmente deficiência na assistência à saúde da mulher em todos os 

aspectos. De acordo com os parâmetros da OMS, o Estado ficou classificado em 2019 com 

RMM Média (20 a 49/100 mil NV) (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Número de óbitos maternos, nascidos vivos e RMM, por município de residência, 

Amapá, 2019 e 2020. 

 

Fonte: Módulo Web de Mortalidade Materna/Datasus e SINASC - CIASS/DEVS/SVS/AP.  

Nota 1: Base de dados estadual coletados no dia 19/05/2021, com dados sujeito à revisão.  

Nota2: Municípios com menos de 100 mil habitantes utiliza-se o número absoluto. 

 

Em 2020, ocorreram quatro óbitos maternos por COVID-19, sendo uma com 29 

semanas de gestação e três puérperas. Na Tabela 9 estão descritas as características destes 

óbitos. 

Tabela 9 – Característica dos óbitos maternos por COVID-19, Amapá, 2020. 

 

Fonte: SIM/Datasus - CIASS/DEVS/SVS/AP. Dados acessados em 19/05/2021. 

 

Salienta-se que a faixa etária predominante dos óbitos maternos foi de 20 a 29 anos 

(60%), seguido de 30 a 39 anos (27%), 7% de 40 a 49 anos e 6% de 15 a 19 anos. 

 Analisando a série histórica de Óbitos Infantis no estado do Amapá no período de 2016 

à 2020 de acordo com o mesmo Boletim Epidemiológico 1 do Centro de Informação e Análise 

da Situação de Saúde – CIASS publicado no mês de maio de 2021 pela SVS/AP, observou-se 

que houve uma redução de 6,4% nos números de casos de óbitos, sendo que a maior incidência 

foi no ano de 2017 (303 óbitos) e a menor em 2020 (265 óbitos). Já no caso dos Óbitos Fetais, 
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no mesmo período analisado observou-se um incremento de 10,3%, sendo que o ano de 2018 

apresentou maior número de óbitos (Gráfico 21) 

 

Gráfico 21 – Número de óbitos infantis e fetais, Amapá, 2016 a 2020. 

 

Fonte: SIM/Datasus - CIASS/DEVS/SVS/AP. Base de dados estadual, coletados no dia 16/02/2021. 

 

Em relação a faixa etária dos óbitos infantis, observou-se que ao longo da série analisada 

as maiores incidências dos óbitos ocorreram no componente neonatal precoce (< 7 dias de vida), 

seguido pelo ocorrido no componente pós-neonatal (28 dias a menores de 1 ano) e em terceiro 

no neonatal tardio (07 a 27 dias) (Gráfico 22). Este dado evidencia a estreita relação entre os 

óbitos infantis e a assistência ao parto e nascimento, que é predominantemente hospitalar, com 

poucas exceções. Esse componente adquire uma importância sem precedentes, pois as ações 

necessárias paras o seu controle são ainda pouco sistematizadas e incipientes, demandando uma 

mobilização e priorização na agenda da saúde (SVS, 2021). 

 

Gráfico 22 – Número de óbitos infantis por faixa etária, Amapá, 2016 a 2020. 

 

Fonte: SIM/Datasus - CIASS/DEVS/SVS/AP. Base de dados estadual, coletados no dia 16/02/2021.  

As causas de óbitos infantil, segundo capítulos da CID 10, têm-se as afecções perinatais 
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(56,25) como a primeira causa. As anomalias congênitas (22,3%) aparecem em segundo lugar, 

em terceiro as doenças infecciosas e parasitárias (7,5%) e as doenças do aparelho respiratório 

representaram a quarta causa de morte infantil. Houve um óbito ocorrido pela Síndrome 

respiratória aguda grave – SARS (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Causas de óbitos nas crianças menores de um ano de vida, Amapá, 2020. 

 

Fonte: SIM/Datasus - CIASS/DEVS/SVS/AP. Base de dados estadual, coletados no dia 16/02/2021.  

 

Dos 265 óbitos infantis ocorridos no ano de 2020, 162 (46,0%) estiveram associados ao 

elevado número de óbitos em prematuros e recém-nascidos com baixo peso (160 óbitos; 60,4 

%), ilustrados na cor verde nos Gráficos 23 e 24. 
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Gráfico 23 – Número de óbitos infantis por semana gestacional, Amapá, 2020. 

 

Fonte: SIM/Datasus - CIASS/DEVS/SVS/AP. Nota: N Inf: não informado. Base de dados estadual coletados no 

dia 16/02/2021. 

 

Gráfico 24 – Número de óbitos infantil por peso ao nascer, Amapá, 2020. 

 

Fonte: SIM/Datasus - CIASS/DEVS/SVS/AP. Nota: N Inf: não informado. Base de dados estadual, coletados no 

dia 16/02/2021.  

 

 Sobre os Acidentes com Animais Peçonhentos que ocorreram no Estado, dados mais 

atualizados do Sinan mostram que em 2019 foram notificados 855 casos. Na tabela 10, são 

apresentados os números de acidentes de acordo com o município. 
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Tabela 10 – Número de acidentes por animais peçonhentos notificados no Estado do Amapá 

no período de janeiro a dezembro, 2019. 

 

Fonte: Ministério da Saúde /SVS –Sistema de Informação de Agravos de Notificação –Sinan Net, 2019. 

 

 Os dados da Tabela 10 destacam que o município de maior incidência de casos 

notificados foi a capital, Macapá, com 27% dos casos, seguido de Laranjal do Jari com 14,3%, 

Mazagão com 14% e os demais 13 municípios 44,7%. 

 De acordo com Silveira, Schmitz e Barth (2020), os acidentes com animais peçonhentos 

são comuns no meio rural, sendo muitas vezes fatal. Porém, os dados evidenciaram que a 

maioria dos casos ocorreram ou foram notificados na capital, o município de maior urbanização.  

Pires (2020) explica que essa passagem dos animais peçonhentos do seu habitat para o 

meio urbano relaciona-se com a invasão dos seres humanos ao ambiente natural destes, 

aumentando o número de acidentes. Por sua vez, Machado (2016) cita a devastação do meio 

ambiente, com mudanças climáticas, como fatores relacionados à invasão desses animais 

peçonhentos ao meio urbano. 

 A Tabela 11 apresenta os dados referentes à distribuição dos casos notificados de acordo 

com o sexo e faixa etária. 
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Tabela 11 – Distribuição de casos de acidentes por animais peçonhentos conforme sexo e faixa 

etária, 2019. 

 

Fonte: Ministério da Saúde /SVS –Sistema de Informação de Agravos de Notificação –Sinan Net, 2019. 

 

Os resultados mostram que 75% (n=64) dos casos notificados são do sexo masculino e 

que 62,7% (n=536) possui idade entre 20 e 39 anos. Percebe-se que há maior número de homens 

acometidos nesse período, o que pode ser decorrente da maior presença destes executando 

trabalhos ou atividades em ambientes onde possa haver presença de animais peçonhentos, o que 

tornam mais vulneráveis a esses acidentes. 

 A Tabela 12 mostra dados referentes à Classificação dos casos, Tipo de acidente, 

Evolução do caso e Tempo entre a picada e o atendimento, evidenciando que 58,4% dos casos 

(n=499) foram de gravidade leve, tendo a serpente como animal mais referido em 57% dos 

casos (n=487). O tempo entre a picada e o atendimento, em 31,1% das notificações (n=265), 

foi de 0 a 1 hora e, em relação à evolução do caso, 83,7% (n= 716) evoluíram para cura. 
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Tabela 12 – Distribuição de casos de acidentes por animais peçonhentos conforme sexo e faixa 

etária, 2019. 

 

Fonte: Ministério da Saúde /SVS –Sistema de Informação de Agravos de Notificação –Sinan Net, 2019. 

 

 O Gráfico demonstra a distribuição dos casos por tipos de serpentes notificadas, 

indicando 413 casos envolvendo as serpentes da espécie Bothrops como gênero predominante. 
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Gráfico 25 – Distribuição dos acidentes ofídicos por tipo de serpente, 2019. 

 

Fonte: Ministério da Saúde /SVS –Sistema de Informação de Agravos de Notificação –Sinan Net, 2019. 

 

 Á esse respeito, ressalta-se que no Brasil, as cobras são encontradas principalmente em 

áreas rurais, tendo como as mais perigosas a Jararaca (Bothrops), Cascavel (Crotalus), Coral 

(Micrurus) e Surucucu (Lachesis) (LOMBA; LOMBA, 2010, p. 77). A Jararaca é responsável 

por 90,5% dos casos de acidentes com animais peçonhentos, causando dor intensa, edema, 

bolhas, necrose, febre, hemorragias, anúria e hematúria, além de tempo de coagulação é 

aumentado. A Cascavel relaciona-se a 7,7% dos casos, causando dor, edema discreto ou 

ausente, visão turva e diplopia, oligúria, hematúria, hemoconcentração, leucocitose e 

neutrofilia. Já a Surucucu é responsável por 1,4% dos acidentes, causando dor, edema, flictena, 

necrose tecidual, bradicardia, hipotensão arterial, visão turva, vômitos e choque. Com menor 

incidência, a Coral responde a 0,4% dos acidentes, ocasionando perturbação visual, salivação 

grossa, dificuldade de deglutir e de falar e paralisia respiratória. 

 Fazendo um comparativo com os anos anteriores de 2017 e 2018 (Tabela 13), conforme 

o Informe Epidemiológico da Superintendência de Vigilância em Saúde - SVS – AP/BR - Nº 

16/2018. Edição 02 - Animais Peçonhentos/ Unidade de Controle de Zoonoses, observou-se 

nestes dois anos, uma frequência acumulada das semanas 06 à 09, com diminuição de 15,73% 

no número de notificações de acidentes por animais peçonhentos no ano de 2018 (Tab1). 

Macapá continua como responsável pela maioria das notificações (57,33%). 
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Tabela 13 – Casos notificados no SINAN de Acidentes por Animais peçonhentos, por 

município de notificação, Amapá/BR, 2017 e 2018. 

 

Fonte: SINAN_NET (2018). 

 

 A Tabela 14 destaca o tipo de acidente por animais peçonhentos distribuídos nos 

municípios do Estado, evidenciando maior ocorrência de acidentes provocados por serpentes 

com um total de 68 casos em 2017 e 49 casos em 2018, seguidos por acidentes por escorpião 

com 15 casos em 2017 e 21 casos em 2018. 

 

Tabela 14 – Tipos de Acidentes por Animais peçonhentos registrados no SINAN, segundo 

município de notificação, Amapá/BR, 2017 e 2018. 

 

Fonte: SINAN_NET (2018). 



54 
 

 

Os acidentes mais comuns com serpentes ocorreram com o gênero Bothrops (jararacas). 

Em 2017, foram 65 acidentes e em 2018 foram 56, seguido por acidentes laquéticos, com 

surucucus, e em menor escala, com serpentes coral e cascavel. Na tabela 15, os acidentes 

ignorados ou em branco correspondem aos casos de acidentes com outros animais peçonhentos, 

não especificados nesta tabela. 

 

Tabela 15 – Acidentes com Serpentes registrados no SINAN, segundo município de 

notificação, Amapá/BR, 2017 e 2018. 

 

Fonte: SINAN_NET Acessado em 22/03/2018. Dados sujeitos a alterações devido atualizações do sistema. 
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6 DADOS DA COVID-19 NO ESTADO DO AMAPÁ 

 

Os dados referentes à Covid-19 são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial 

(GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que 

auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo 

criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19. 

O Estado do Amapá até o dia 06 de setembro de 2021 apresenta um total de 122.540 

casos confirmados de Covid-19, 2.212 em análise laboratorial, 109.360 recuperadas e 1.959 

óbitos. A taxa de imunização da população vacinável é 73,60% para a primeira dose da vacina. 

Até a presente data, ocorreram 32 novos casos confirmados, todos em Macapá. 

Quanto aos óbitos (Gráfico 26), o Estado permanece com 1.959 óbitos nos 16 

municípios.  

 Macapá: 1.481 

 Santana: 182 

 Laranjal do Jari: 95 

 Mazagão: 19 

 Oiapoque: 50 

 Pedra Branca do Amapari: 13 

 Porto Grande: 27 

 Serra do Navio: 5 

 Vitória do Jari: 28 

 Itaubal do Piririm: 3 

 Tartarugalzinho: 13 

 Amapá: 13 

 Ferreira Gomes: 6 

 Cutias do Araguari: 7 

 Calçoene: 11 

 Pracuúba: 6 
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Gráfico 26 – Distribuição de óbitos por município do Estado do Amapá. 

 

Fonte: http://painel.corona.ap.gov.br/ 

 

 O Gráfico 27 demonstra a distribuição do número de óbitos por faixa etária, com maior 

ocorrência nos indivíduos de 60 à 69 anos com 448 casos, seguido de indivíduos de 70 à 79 

anos com 412 casos, 50 à 59 anos com 341 casos, 40 à 49 anos e 80 à 89 anos ambos com 253 

casos, 30 à 39 anos com 116 casos, 90 anos ou mais com 80 casos, 20 à 29 anos com 45 casos, 

06 à 19 anos com 8 casos e crianças de 0 à 5 anos com 3 casos. 

 

Gráfico 27 – Ocorrência de óbitos Covid-19 por faixa etária. 

 

Fonte: http://painel.corona.ap.gov.br/ 
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 Caracterizando os óbitos de Covid-19 no Amapá e a presença de comorbidades, o 

Gráfico 28 destaca que a maioria desses óbitos não apresentou nenhuma informação do 

histórico de saúde desses indivíduos (1.114). No entanto, os óbitos com informações de 

comorbidades definidas destacou as doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) como as 

principais doenças envolvidas, com destaque para a Hipertensão Arterial Sistêmica com 474 

óbitos, Diabetes Mellitus com 285 casos, Obesidade com 66 casos, cardiopatia e doença renal 

com 27 casos, doença pulmonar obstrutiva crônica com 26 casos, neoplasias com 23 casos e 

asma com 12 casos. 

 

Gráfico 28 – Ocorrência de óbitos Covid-19 e presença de Comorbidades. 

 

Fonte: Autoria própria – Dados extraídos de: http://painel.corona.ap.gov.br/ 
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Entre os recuperados, estão 109.360 pessoas nos 16 municípios. 

 Macapá: 54.026 

 Santana: 20.552 

 Laranjal do Jari: 8.298 

 Mazagão: 2.646 

 Oiapoque: 5.090 

 Pedra Branca do Amapari: 3.480 

 Porto Grande: 2.067 

 Serra do Navio: 1.301 

 Vitória do Jari: 3.784 

 Itaubal do Piririm: 506 

 Tartarugalzinho: 1.800 

 Amapá: 1.381 

 Ferreira Gomes: 1.545 

 Cutias do Araguari: 867 

 Calçoene: 1.655 

 Pracuúba: 362 

No que se refere às informações de vacinação (Gráfico 29), o Governo do Estado do 

Amapá já distribuiu 799.548 doses de vacinas contra a covid-19 para os 16 municípios. Destas, 

foram aplicadas 565.319 doses. A população vacinável no Estado é de 569.316 pessoas. Deste 

total, até o momento, 73,60% receberam a primeira dose da vacina; e 25,69% foram imunizadas 

com a segunda dose ou dose única. 

 

Gráfico 29 – Doses de vacina Covid-19 distribuídas e aplicadas. 

 

Fonte: Autoria própria – Dados extraídos de: http://painel.corona.ap.gov.br/ 

799.548

(59%)

565.319

(41%)

VACINAÇÃO COVID-19 NO AMAPÁ
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VACINA COVID-19

DOSES APLICADAS DE

VACINA COVID-19
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Dos 122.540 casos confirmados de Covid-19 (Gráfico 30), estes estão distribuídos: 

 Macapá: 60.654 

 Santana: 25.827 

 Laranjal do Jari: 8.398 

 Mazagão: 3.100 

 Oiapoque: 5.313 

 Pedra Branca do Amapari: 3.493 

 Porto Grande: 2.098 

 Serra do Navio: 1.309 

 Vitória do Jari: 3.933 

 Itaubal do Piririm: 537 

 Tartarugalzinho: 1.966 

 Amapá: 1.406 

 Ferreira Gomes: 1.558 

 Cutias do Araguari: 874 

 Calçoene: 1.681 

 Pracuúba: 393 

 

Gráfico 30 – Casos confirmados de Covid-19 por município. 

 

Fonte: http://painel.corona.ap.gov.br/ 
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 A distribuição dos casos confirmados por faixa etária conforme o Gráfico 31, evidencia 

um predomínio do número de casos na faixa etária de 30 á 39 anos com 25.364, seguido pela 

faixa etária de 40 à 49 anos com 21.965 casos e 20 à 29 anos com 20.427 casos. 

 

Gráfico 31 – Casos confirmados de Covid-19 por faixa etária. 

 

Fonte: http://painel.corona.ap.gov.br/ 

 

 Em relação à distribuição dos casos confirmados por sexo (Gráfico 32), há predomínio 

no sexo feminino com 55,07% comparado ao sexo masculino com 44,93%. 

 

Gráfico 32 – Distribuição de casos confirmados por sexo. 

 

Fonte: http://painel.corona.ap.gov.br/ 
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 Quanto à variável raça/cor, o Gráfico 33 demonstra maior número de casos confirmados 

de Covid-19 em indivíduos declarados pardos 75.564 (71%), indígenas 10.068 (9%), brancos 

9.152 (9%), pretos 4.587 (4%) e amarelos 7.094 (7%). 

 

Gráfico 33 – Casos confirmados de Covid-19 por raça/cor 

 

Fonte: Autoria própria – Dados extraídos de: http://painel.corona.ap.gov.br/ 

 

A distribuição dos casos confirmados de acordo com a Etnia Indígena, o Gráfico 34 

demonstra maior ocorrência entre os Karipunas com 26,11%, seguidos pelos Tiriyós com 

21,78%, Apalaís com 17,02%, G. Maruworno com 12,68%, Palikurs com 8,46% e Katxuyana 

com 3,07%. 

 

Gráfico 34 – Distribuição de casos confirmados por Etnia Indígena. 

 

Fonte: http://painel.corona.ap.gov.br/ 
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Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 1.086 sendo:  

 Macapá: 918 

 Santana: 12 

 Laranjal do Jari: 0 

 Mazagão: 53 

 Oiapoque: 0 

 Pedra Branca do Amapari: 0 

 Porto Grande: 6 

 Serra do Navio: 5 

 Vitória do Jari: 0 

 Itaubal: 9 

 Tartarugalzinho: 80 

 Amapá: 1 

 Ferreira Gomes: 0 

 Cutias do Araguari: 0 

 Calçoene: 2 

 Pracuúba: 0 

Por sua vez, o número de pessoas com covid-19 em isolamento hospitalar nas redes 

pública e privada é de 22 pacientes, sendo 18 casos confirmados e 4 suspeitos. 

Entre os casos confirmados, 18 estão no sistema público, sendo 14 em leito de UTI e 4 

em leitos clínicos. Com isso, o percentual de ocupação dos leitos voltados para o atendimento 

da covid-19 no Amapá é de 9,44%, considerando as redes pública e privada. 

No componente da Atenção Básica, os dados referentes a cobertura por cadastros dos 

usuários residentes nos 16 municípios do Estado no Sistema e-SUS/SISAB estão contidos na 

Tabela 16. Destaca-se que os cadastros fazem parte das prerrogativas essenciais do novo 

modelo de financiamento a Atenção Primária em Saúde (Previne Brasil) instituído pela Portaria 

nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. Para efeito de cálculo, têm-se como base a estimativa 

populacional feita pelo IBGE dos municípios (Tabela 17). 

 Os resultados estão relacionados aos anos de 2018 (Quadrimestre 1, 2 e 3), 2019 

(Quadrimestre 1, 2 e 3), 2020 (Quadrimestre 1, 2 e 3) e 2021 (preliminar-Quadrimestre 1). 
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Tabela 16 – Cadastros da população no Sistema e-SUS pelas equipes da Atenção Básica e 

ESF por município do Estado do Amapá. 

Município 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2021 Q1 

AMAPÁ 1.043 1.820 2.118 2.314 2.538 2.711 5.389 6.348 6.647 7.813 

LARANJAL DO JARI 15.705 18.898 23.952 26.808 28.706 30.052 31.742 33.831 34.719 37.926 

CALÇOENE 4.588 5.247 5.707 5.824 6.006 6.127 6.105 6.121 6.440 7.643 

MACAPÁ 17.140 25.173 30.195 37.032 43.917 53.307 62.665 84.333 103.945 155.078 

SANTANA 22.519 25.356 26.982 29.138 31.562 35.667 45.308 55.237 58.405 68.052 

VITÓRIA DO JARI 7.037 7.556 7.771 8.164 8.559 9.019 10.587 9.168 8.901 12.876 

OIAPOQUE 9.071 10.176 10.827 11.802 12.477 13.159 13.853 15.593 16.774 20.755 

PORTO GRANDE 2.592 2.929 3.117 3.569 4.121 4.753 6.092 6.548 6.929 9.875 

PRACUÚBA 1.068 1.386 1.458 1.644 1.810 1.951 2.807 3.238 3.322 3.864 

SERRA DO NAVIO 1.633 1.767 1.975 2.202 2.252 2.321 3.247 3.771 3.962 4.934 

ITAUBAL 1.723 2.080 2.539 2.751 2.920 3.098 3.825 4.959 5.567 6.268 

MAZAGÃO 3.327 3.634 3.904 4.222 4.521 5.285 7.829 8.619 9.406 10.930 

TARTARUGALZINHO 5.065 5.561 6.100 6.336 6.714 6.296 6.637 7.433 8.296 11.462 

CUTIAS 993 1.312 1.443 1.549 1.659 1.738 2.779 3.245 3.492 4.591 

PEDRA BRANCA DO 

AMAPARI 

3.949 4.796 5.043 5.924 6.660 7.101 7.541 7.952 8.776 10.348 

FERREIRA GOMES 2.290 2.595 2.796 3.004 3.363 3.741 4.407 4.811 4.858 5.537 

Fonte: https://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorCadastro.xhtml 

 

Tabela 17 – Estimativa populacional por município do Estado do Amapá – 2019 e 2020. 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO (2019) POPULAÇÃO (2020) 

MACAPÁ 503.327 512.902 

SANTANA 121.364 123.096 

LARANJAL DO JARI 50.410 51.362 

OIAPOQUE 27.270 27.906 

PORTO GRANDE 21.971 22.452 

MAZAGÃO 21.632 22.053 

TARTARUGALZINHO 17.315 17.769 

PEDRA BRANCA DO AMAPARI 16.502 17.067 

VITÓRIA DO JARI 15.931 16.254 

CALÇOENE 11.117 11.306 

AMAPÁ 9.109 9.187 

FERREIRA GOMES 7.780 7.967 

CUTIAS 5.983 6.101 

ITAUBAL 5.503 5.617 

SERRA DO NAVIO 5.397 5.488 

PRACUÚBA 5.120 5.246 

Fonte: IBGE (2021). 

 

Destaca-se que a capital Macapá tem a maior concentração da população, com 512.902 

habitantes (um aumento de 1,9% em relação a 2019); seguida por Santana (123.096 habitantes); 

e Laranjal do Jari (51.362 habitantes). 

A maior taxa de crescimento populacional foi registrada no município de Pedra Branca 

do Amapari: 3,4% (no ano passado, esse município também teve a maior variação do estado, 

3,6%). O número de moradores saiu de 16.502 para 17.067 em um ano. A menor variação é do 

município de Amapá: 0,9%, passando de 9.109 para 9.187 habitantes. 
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7 REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

O Sistema de Serviços de Saúde amapaense conforme o Plano Estadual de Saúde, 

vigência 2020-2030, está organizado em três regiões de saúde: norte, central e sudoeste (Figura 

5). 

 

Figura 5 – Regiões de Saúde do Estado do Amapá. 

 

Fonte: CIR-Amapá. Acesso em: 08/09/2021. 

 

A região norte de saúde é constituída por cinco municípios: Tartarugalzinho, Pracuúba, 

Amapá, Calçoene e Oiapoque, com uma baixa capacidade instalada de recursos tecnológicos, 

uma insuficiência de recursos humanos e uma atenção primária deficiente. 

Os municípios de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Ferreira 

Gomes, Cutias do Araguari, Itaubal do Piririm e Macapá, constituem a região central de saúde, 
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onde está concentrada a maioria dos estabelecimentos de saúde, recursos humanos 

especializados e uma capacidade tecnológica mais elevada. 

Da região sudoeste fazem parte os municípios de Vitória do Jari, Laranjal do Jari, 

Mazagão e Santana, que apresenta baixa capacidade tecnológica e deficiência de recursos 

humanos. 

O decreto nº 7.508/2011 menciona a região de saúde como espaço que tem a finalidade 

de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. O contrato 

Organizativo da Ação Pública em saúde (COAP) passa a ser o instrumento de colaboração 

firmado entre os entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços 

de saúde na rede regionalizada (BRASIL,2011). 

O Planejamento Regional Integrado tem uma dimensão de planejamento estratégico que 

envolve a formulação estratégica da qual resultam ações coordenadas de longo, médio e curto 

prazos. E tem como objetivo fazer uma análise do entorno político, institucional e sanitário, 

com o envolvimento de diferentes atores que atuam, na organização das redes de atenção à 

saúde (MENDES, 2019). 
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8 DESCRIÇÃO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POR MUNICÍPIO 

 

8.1 O MUNICÍPIO DE MACAPÁ 
 

Antes de receber o nome de Macapá, a cidade recebeu dois nomes antes, o primeiro de 

Adelantado de Nueva Andaluzia, em 1544, nome dado pelo então Rei da Espanha, Carlos V, e 

o segundo mais tarde, na época de sua fundação, de São José de Macapá. 

 

Figura 6 – Fortaleza de São José de Macapá. 

 

Fonte:https://www.amapa.gov.br/noticia/1403/aniversario-da-fortaleza-de-sao-jose-de-macapa-tera-

apresentacoes-artisticas-e-culturais  

 

A cidade foi criada a partir de um destacamento militar criado em 1738. A história do 

nome Macapá iniciou como vila e foi oficializada assim no dia 4 de fevereiro de 1758, pelo 

então governador do Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Nesse momento da 

história, a cidade era habitada por casais de açorianos, e a economia, cultura e política eram 

ligadas ao estado do Pará. Só em 1859 que a vila foi elevada à categoria de cidade, por 

intermédio do tenente coronel Henrique Rolan. De acordo com o historiador Edgar Rodrigues, 

“A memória da cidade cresceu em torno de dois símbolos, a igreja de São José de Macapá, 

inaugurada em 1761, e da Fortaleza de São José de Macapá, inaugurada em 19 de março de 

1782. Foram esses dois monumentos que se concentraram, respectivamente, a religião e cultura, 

e o outro com a política e governo”. 

Nesse período, o domínio dos portugueses era predominante no Brasil. Todos os 

comandantes eram nomeados pela coroa portuguesa e todas as decisões na cidade precisavam 

da aprovação e orçamento de Portugal. Anos mais tarde, a cidade, que foi criada como 

destacamento militar, recebeu o prédio da antiga Intendência de Macapá, hoje em dia é o Museu 
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Histórico Joaquim Caetano da Silva. A data da inauguração deste prédio é de 15 de novembro 

de 1895, quando Coriolano Jucá era Intendente. O prédio, em estilo neoclássico, foi usado desde 

o período de Vila até o extinto Território Federal do Amapá. 

 

- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos 

 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE (2020), 

a capital Macapá possui uma população estimada em 512.902 habitantes. A população estimada 

para o ano de 2021 é de 522.357 habitantes. A área da unidade territorial é equivalente a 

6.563,849 Km² e a densidade demográfica de 62,14 (hab/km²). O IDHM - Índice de 

desenvolvimento humano municipal é de 0,733 e o PIB per capita de 22.181,72 R$. 

Sobre a Bandeira da Cidade de Macapá, de acordo com o site da Prefeitura Municipal 

de Macapá, a bandeira (Figura 7) foi criada por José Henrique da Silva Costa, sendo escolhida 

como representação social da cidade em 1992, pelo Decreto nº 264/92-PMM no governo de 

João Alberto Rodrigues Capiberibe. Por este decreto também foi escolhido o Brasão do 

Município de Macapá. 

 

Figura 7 – Bandeira da cidade de Macapá 

 

Fonte: https://www.portal.ap.gov.br 

 

Seu desenho consiste em um retângulo dividido em cinco faixas horizontais de 

diferentes larguras. A primeira, a terceira e a quinta são de mesma largura e mais largas que as 

demais e estão em vermelho, amarelo e verde, respectivamente. A segunda e a quarta, que são 

mais estreitas, estão em branco. No centro da bandeira está a representação de uma guarita da 

Fortaleza de São José de Macapá, na cor prata. O mesmo desenho também está presente do 
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escudo do brasão municipal. Em relação às cores, o vermelho representa o sol equatorial 

emitindo raios, que são representados pelas faixas. O amarelo tem a representação da vocação 

mineira predominante em quase todo o Estado, além do misticismo das grandes religiões que 

existem na capital do Estado, convivendo harmonicamente. A cor verde representa as nossas 

florestas preservadas. A cor branca lembra a presença afro, predominante na nossa população, 

e cujo matiz está sempre presente na indumentária das danças e festas de matriz africana. A 

união do amarelo e do branco é a viva presença do Espirito Santo e da Santíssima Trindade, 

que norteiam a dança do Marabaixo, autêntico evento nascido dentro dos limites de Macapá. 

No que se refere ao Brasão de Armas da Cidade de Macapá (Figura 8), o referido 

símbolo social foi criado, pelo artista plástico Herivelto Maciel. Caracteriza-se pelo escudo em 

cores verde, vermelho e branca, com contornos negros [...] os dois guarás, ou flamingos, 

representados na parte superior do escudo, representam a fauna de Macapá. Esta espécie já 

serviu de inspiração para vários compositores locais, e os guarás podem ser observado com 

maior frequência na área de proteção ambiental do rio Curiaú, um dos santuários ecológicos da 

capital do Amapá. As faixas vermelhas, também predominantes na bandeira do município, 

representam os raios do Sol Equatorial, todos concentrados no maior monumento do Estado, 

que é a Fortaleza de São José de Macapá, representada por uma guarita em cor branca. A cor 

verde é a representação da nossa mata, e os ramos laterais são de bacaba, fruto que deu origem 

ao próprio nome Macapá. 

 

Figura 8 – Brasão da cidade de Macapá. 

 

Fonte: http://www.macapa.ap.gov.br/portal/simbolos.php. 
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- Mapa do Município de Macapá 

 

 O município de Macapá (Figura 9) pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental (PDDUAM, 2004), está dividido em 10 distritos administrativos (Figura 10): 

Macapá, Bailique, Carapanantuba, Fazendinha, São Joaquim do Pacuí, Santa Luzia do Pacuí, 

Coração, Pedreira, Maruanum e Curiaú. A sede de Macapá possui um total de 63 bairros (Figura 

11). 

 

Figura 9 – Localização do Município de Macapá. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA/AP, 2015). 

 

Figura 10 – Distritos do Município de Macapá. 

 

Fonte:https://macapa.ap.gov.br/arquivos/publicacoes/consulta_publica/iluminacao/3%20%20191009_IP_MCP_

E3_FT05_Rel%20Engenharia_v(12).pdf 

https://macapa.ap.gov.br/arquivos/publicacoes/consulta_publica/iluminacao/3%20%20191009_IP_MCP_E3_FT05_Rel%20Engenharia_v(12).pdf
https://macapa.ap.gov.br/arquivos/publicacoes/consulta_publica/iluminacao/3%20%20191009_IP_MCP_E3_FT05_Rel%20Engenharia_v(12).pdf
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Figura 11 – Bairros de Macapá. 

 

 

Fonte: https://josealbertostes.blogspot.com/2020/09/os-bairros-da-cidade-de-macapa.html 

https://josealbertostes.blogspot.com/2020/09/os-bairros-da-cidade-de-macapa.html
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- Estabelecimentos de Saúde de Macapá 

 

 Os Estabelecimentos de Saúde de Macapá (Tabela 18) que constam no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 483, com destaque para 

aqueles pertencentes à administração pública: 08 Hospitais, 17 Postos de Saúde, 36 UBSs 

(sendo 1 UBS Fluvial), 03 Bases do SAMU, 02 UPAS, 03 CAPS (CAPS Gentileza, CAPS 

Álcool e Drogas (Espaço Acolher) e CAPS para a Infância), 01 Departamento de Assistência 

Farmacêutica Municipal e 01 Central de Assistência Farmacêutica Estadual (CAF), 01 Centro 

Especializado em Reabilitação Municipal e 01 Centro de Reabilitação do Amapá (CREAP), 01 

Centro Municipal de Diagnóstico, 03 Centros de especialidades Odontológicas (Centro de 

Especialidade Odontológica CEO 1 – Estadual, Centro de Especialidade Odontológica CEO 2 

– Estadual e Centro de Especialidades Odontológicas de Macapá), 01 Laboratório Central de 

Saúde Pública-LACEN (Estadual), 01 Centro Municipal COVID Santa Inês, 01 Centro de 

COVID Zona Norte, 01 Hemocentro – Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá 

(Hemoap), 01 Centro de Referência em Doenças Tropicais (CRDT), 01 Centro de Referência 

em Saúde do Trabalhador – CEREST, 01 Centro de Referência em Práticas Integrativas – 

CERPIS, 01 Central Estadual de Rede de Frio – CERF, 01 Central de Imunobiológicos 

Municipal e 01 Unidade Casa de Saúde do Índio Casai. 

 

Tabela 18 – Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município do Macapá/2021. 

MACAPÁ 

 

 

 

01 

 

 

 

HOSPITAIS 

Hospital de Amor de Macapá 

Hospital de Campanha Centro Covid 

Universitário 

Hospital São Camilo e São Luís 

Hospital da Mulher Mãe Luzia 

Hospital Unimed 

Hospital da Criança e do Adolescente 

Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima 

Hospital de Emergências Oswaldo Cruz 

 

 

 

 

 

 

Posto de Saúde Ariri 

Posto de Saúde Arraiol do Bailique 

Posto de Saúde Bacaba 
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02 

 

 

 

POSTOS DE SAÚDE 

Posto de Saúde Corre Água do Piririm 

Posto de Saúde do Cantazal 

Posto de Saúde Maruanum II 

Posto de Saúde Foz do Macacoari II 

Posto de Saúde Ipixuna Miranda 

Posto de Saúde Liberdade do Pacuí 

Posto de Saúde Limão do Curuá 

Posto de Saúde Nossa Senhora do Desterro 

Posto de Saúde São Benedito do Pacuí 

Posto de Saúde São Francisco do Alto 

Posto de Saúde São Pedro do Caranã 

Posto de Saúde São Sebastião da Boa Vista 

Posto de Saúde São Tomé 

Posto de Saúde Torrão do Matapi 

 

 

03 

 

 

UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS Abacate da Pedreira 

UBS Álvaro Corrêa 

UBS Brasil Novo 

UBS Carapanatuba 

UBS Carmo do Maruanum 

UBS Cidade Nova 

UBS Conceição Rosa Moita 

UBS Congós 

UBS Coração 

UBS Curiaú 

UBS Ilha Redonda 

UBS Infraero II 

UBS Leozildo Fontoura 

UBS Marabaixo 

UBS Mariana Souza Pereira 

UBS Dr. Marcelo Cândia 

UBS Novo Horizonte 

UBS Pedrinhas 

UBS Pérpetuo Socorro 
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UBS Dr. Rubim Aronovitch 

UBS Santa Luzia do Pacuí 

UBS Santo Antônio da Pedreira 

UBS do Lontra 

UBS São Joaquim do Pacuí 

UBS São Pedro dos Bois 

UBS Tessalônica  

UBS Tracajatuba 

UBS Vila Progresso 

UBS BR 2010 

UBS Marco Zero 

UBS Pantanal 

UBS São Pedro 

UBS Cabralzinho 

UBS Pacoval 

UBS Unifap 

UBS Fluvial Dra Célia Trasel - inoperante 

 

04 

 

UPA 

UPA Zona Sul 

UPA Zona Norte 

 

05 

 

SAMU 

SAMU PMM USB Zona Sul 

SAMU PMM USB Zona Norte 

SAMU SESA USA 

06 CAPS CAPS Gentileza 

CAPS Álcool e Drogas 

CAPS para a Infância 

07 CEO Centro de Especialidade Odontológica CEO 1 - 

Estadual 

Centro de Especialidade Odontológica CEO 2 - 

Estadual 

Centro de Especialidades Odontológicas de 

Macapá 

08 CER Centro Especializado em Reabilitação 

Municipal 
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Centro de Reabilitação do Amapá - CREAP 

09 ACADEMIA DA SAÚDE Não há 

10 LABORATÓRIO MUNICIPAL Centro Municipal de Diagnóstico – Não 

operante 

11 LABORATÓRIO ESTADUAL Laboratório Central de Saúde Pública-LACEN 

12 AMBULANCHA USA Ambulancha 203 SAMU 192 – Não 

operante 

13 HEMOCENTRO Instituto de Hematologia e Hemoterapia do 

Amapá - Hemoap 

14 DSEI Casa de Saúde do Índio Casai Macapá 

15 POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

Não há 

16 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Centro de Especialidades Municipal Dr Papaléo 

Paes 

17 CARRETAS MÓVEL Carreta Móvel Saúde da Mulher 

18 ODONTOMÓVEL Não há 

19 CENTRO DE REFERÊNCIA 

EM DOENÇAS TROPICAIS 

Centro de Referência em Doenças Tropicais -

CRDT 

20 CENTRO DE SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

- CEREST 

21 CENTRO DE PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS 

Centro de Referência em Práticas Integrativas - 

CERPIS 

22 ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

Departamento de Assistência Farmacêutica 

Municipal (DAFA) 

Central de Assistência Farmacêutica Estadual 

(CAF) 

23 REDE DE FRIO - 

IMUNOBIOLÓGICOS 

Central Estadual de Rede de Frio – CERF 

Central de Imunobiológicos Municipal 

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 
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- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 

 

 O município de Macapá possui cadastrados no CNES, 9.951 profissionais de saúde. 

Possui 84 Equipes da Estratégia Saúde da Família que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e 

territórios de abrangência, sendo 74 ESFs atuantes na zona urbana da cidade e 14 equipes 

atuantes na zona rural distribuídas nos 10 distritos, das 84 equipes, 09 configuram-se como 

arranjo Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS). No geral as ESFs contam com 

um total de 712 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

 Neste aspecto, apresenta uma coberta pela ESF de 48,67% e cobertura pela Atenção 

Básica de 63,06%. 

 O município ainda possui 01 Equipe de ESF na modalidade Ribeirinha, 01 UBS Fluvial 

que no momento está inoperante, 08 Equipes que compõem o antigo arranjo do Núcleo de 

Apoio ao Saúde da Família (NASF) e hoje configuram-se como equipe multiprofissional, 37 

Equipes de Saúde Bucal (ESB), 02 Equipes de Consultório na Rua e 03 Equipes 

Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD). 

 Sobre a equipe multiprofissional, estas são compostas pelas categorias profissionais: 

nutricionista, psicólogo, assistente social, educador físico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e 

terapeuta ocupacional. 

 Sobre as Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), estas possuem em sua 

composição os profissionais: enfermeiro, médico, técnico de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde. 

 Por sua vez, as Equipes de Saúde Bucal são compostas pelos profissionais: cirurgião 

dentista, auxiliar de saúde bucal ou técnico em saúde bucal. 

 

- Indicadores Previne Brasil 

 

O programa Previne Brasil é o novo modelo de financiamento da Atenção Primária à 

Saúde (APS), e foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, levando em 

conta três componentes para fazer o repasse financeiro federal a municípios e ao Distrito 

Federal: capitação ponderada (cadastro de pessoas), pagamento por desempenho (indicadores 

de saúde) e incentivo para ações estratégicas (credenciamentos/adesão a programas e ações do 

Ministério da Saúde). 
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Sobre o pagamento por desempenho, a definição do valor a ser transferido neste 

componente leva em consideração os resultados alcançados em um conjunto de indicadores que 

serão monitorados e avaliados no trabalho das equipes (ESF/Equipe de Atenção Primária). 

Esse modelo tem como vantagem o aumento, no registro, das informações e da 

qualidade dos dados produzidos nas equipes. É importante, portanto, que as equipes se 

organizem para registrar e enviar periodicamente seus dados e informações de produção, por 

meio do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), bem como para 

planejar o processo de trabalho para melhorar o desempenho. Para o ano de 2020, foram 

elencados e pactuados de forma tripartite 7 (sete) indicadores (Figura 12). 

 

Figura 12 – Sete Indicadores do Previne Brasil (2020). 

 

Fonte: https://aps.saude.gov.br/gestor/financiamento/pagamentodesempenho/ 

 

Considerando o exposto e a última atualização quadrimestral (Q1/2021), a capital 

Macapá vem apresentando desempenho abaixo das metas estabelecidas, conforme a 

representação a seguir dos 7 indicadores. 
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 No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Macapá atingiu no 1º 

Quadrimestre de 2021 um percentual de 5%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 34%, e a meta estabelecida 

é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 4%, e a meta estabelecida é de 

maior ou igual a 60%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

6%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 91%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 2%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 6%, e a meta estabelecida é de 

maior ou igual a 50%. 
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8.1.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) (2020) define as patologias crônicas como 

doenças com desenvolvimento lento e com longa duração, podendo acompanhar a pessoa 

durante a vida. Normalmente, os problemas persistem por período superior a seis meses e 

requerem tratamentos e terapias longas ou complexas. 

Mundialmente, as DCNTs correspondem a 70% dos óbitos. No Brasil, essas doenças 

estão relacionadas a 72% das causas de morte e mais de 45% da população adulta (54 milhões) 

relata ser portador de alguma condição crônica (WHO, 2020; ALLEN; COBIAC; 

TOWNSEND, 2017; MALTA et al., 2019; BRASIL, 2020). 

Destaca-se que os quatro principais grupos de doenças crônicas são: 

 Doenças Circulatórias; 

 Neoplasias; 

 Doenças respiratórias crônicas; 

 Diabetes Mellitus e seus fatores de risco em comum modificáveis (tabagismo, álcool, 

inatividade física, alimentação não saudável e obesidade). 

A Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

(RDCNT) é validade pelos seguintes instrumentos legais: a Lei nº 8.080/90 que dispõe sobre a 

criação do SUS e as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde; a Portaria nº 

252/2013 que institui a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS); a Portaria nº 483/2014 que redefine a Rede de Atenção à 

Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado; o Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no 

Brasil, 2011-2022 e o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas 

e Agravos Não Transmissíveis 2021-2030. 

São objetivos específicos da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas: 

I - Ampliar o acesso dos usuários com doenças crônicas aos serviços de saúde; 

II - Promover o aprimoramento da qualidade da atenção à saúde dos usuários; 

III - Propiciar o acesso aos recursos diagnósticos e terapêuticos adequados em tempo 

oportuno; 

IV - Promover hábitos de vida saudáveis com relação à alimentação e à atividade física, 

como ações de prevenção às doenças crônicas; 
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V - Ampliar as ações para enfrentamento dos fatores de risco às doenças crônicas, tais como 

o tabagismo e o consumo excessivo de álcool; 

VI - Atuar no fortalecimento do conhecimento do usuário sobre suas doenças e ampliação 

da sua capacidade de autocuidado e autonomia; e 

VII - Impactar positivamente nos indicadores relacionados às doenças crônicas. 

A Rede é estruturada pelos seguintes componentes: 

I - Atenção Básica: Porta de entrada para o cuidado integral e contínuo. 

II - Atenção Especializada, que se divide em: a) ambulatorial especializado; b) hospitalar; 

e c) urgência e emergência; 

III - Sistemas de Apoio: constituem sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, tais como 

patologia clínica e imagens e de assistência farmacêutica. 

IV - Sistemas Logísticos: constituem soluções em saúde relacionadas às tecnologias de 

informação, o registro eletrônico em saúde, os sistemas de transporte sanitários e os sistemas 

de informação em saúde. 

V – Regulação: constitui o componente de gestão para qualificar a demanda e a assistência 

prestada, otimizar a organização da oferta e promover a equidade no acesso às ações e serviços 

de saúde. 

VI – Governança: constitui a capacidade de intervenção que envolve diferentes atores. 

A capital Macapá não possui levantamento epidemiológico unificado sobre as Doenças 

Crônicas Não-Transmissíveis, pois não há centralização de informações do Sistema e-SUS na 

Secretária Municipal de Saúde (SEMSA), as informações são descentralizadas, isto é, a 

produtividade das equipes da Estratégia Saúde da Família e Equipes de Atenção Básica são 

alimentadas nos computadores das Unidades Básicas de Saúde. Ressalta-se que cada equipe 

possui um computador disponível para digitação das fichas de atendimento, porém o serviço de 

internet não está disponível para todas. Cabe neste sentido enfatizar sobre necessidade de 

investimentos em informatização e modernização no setor responsável pelo Sistema e-SUS na 

SEMSA com a instalação de um centralizador geral que consolide as informações de saúde. 

Os dados disponibilizados das DCNT dizem respeito ao número de atendimentos 

realizados desses usuários no ano de 2020 acessados no SISAB (Tabela 19). 
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Tabela 19 – Dados de atendimentos de usuários com DCNT no Município de Macapá (2020). 

 

Asma 

 

Diabetes 

Mellitus 

 

Hipertensão 

Arterial 

Sistêmica 

 

Obesidade 

 

Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica 

(DPOC) 

 

Tabagismo 

1.009 5.332 12.249 2.558 353 576 

Fonte: DAB/eSUS /MACAPÁ (2021) – janeiro à dezembro de 2020. 

 

 Os dados acima revelam uma queda no atendimento aos doentes crônicos que podem 

estar relacionados com a pandemia da Covid-19 no ano de 2020, em que as Unidade Básicas 

de Saúde suspenderam seus atendimentos por um período, bem como a realização de visitas 

domiciliares pelas Equipes da Estratégia Saúde da Família que fazem o acompanhamento destes 

pacientes no território. 

 Mas, apesar do município de Macapá não ter informações do quantitativo de usuários 

com DCNT, há informações oficiais nacionais, entre os quais está o relatório do Vigitel 

publicado em versão preliminar em 2021 - Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico de 2020 envolvendo os indicadores: tabagismo, 

excesso de peso, obesidade, etilismo, e referência ao diagnóstico médico de hipertensão arterial 

sistêmica e o diabetes mellitus. 

 Em relação à ocorrência de adultos >18 anos fumantes, Macapá apresenta um 

percentual de 6,2%, sendo o fumo mais prevalente em homens com 10,7% do que em mulheres 

com 2,0%. 

Quanto à ocorrência de adultos ≥ 18 anos com excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m2), 

Macapá apresenta uma frequência de 56,2%, com predomínio em homens com 58,6% do que 

em mulheres com 54%. 

Já no que se refere a adultos ≥ 18 anos com obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2), Macapá 

possui um percentual de 22,6%, com maior ocorrência entre as mulheres com 22,7% do que em 

homens com 22,5%. O relatório mostra ainda que as mulheres que residem em Macapá são 

mais inativas que os homens com uma taxa de 16,0% de inatividade física enquanto os homens 

possuem uma taxa de 9,8%. 

Sobre a ingestão de bebidas alcoólicas por adultos ≥ 18 anos de forma frequente dentro 

de um período de 30 dias, Macapá apresenta uma taxa de 17,0%, sendo que os homens (25,1%) 

ingerem mais bebidas alcoólicas do que as mulheres (9,5%). 
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A taxa para hipertensão arterial sistêmica em adultos > 18 anos observada em Macapá 

foi de 19,1%, sendo mais prevalente em mulheres (21,4%) do que em homens (16,6%). Por sua 

vez, a taxa de diabetes mellitus foi de 4,7%, com maior ocorrência em mulheres (5,9%) do que 

em homens (3,6%). 

 No que diz respeito aos dados de neoplasias, o Instituto Nacional do Câncer – INCA 

(2019), e a estimativa no triênio 2020-2022 destaca que o Amapá deverá ter, em média, 860 

novos casos de câncer, sendo 52,3% em homens e 47,7% em mulheres. O câncer de próstata é 

o que deve apresentar maior incidência: 100 novos registros por ano, seguido por colo do útero 

(90), estômago (80) e mama (70) (Gráfico 35). 

 

Gráfico 35 – Estimativa de novos casos de câncer no triênio 2020-2022 no Amapá. 

 

Fonte: INCA (2019). 

 

 Por ter a maior concentração populacional do Estado, a capital Macapá deve concentrar 

690 casos anualmente, o equivalente 80% do total conforme a Tabela 20, sendo visualizada a 

distribuição por sexo conforme a Tabela 21. 
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Tabela 20 – Estimativas para o ano de 2020-2022 das taxas brutas e ajustadas de incidência 

por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização 

primária*. 

TIPO DE CÂNCER ESTIMATIVA 

Próstata 80 

Mama feminina 50 

Cólon e Reto 20 

Traqueia, Brônquio e Pulmão 40 

Estômago 60 

Colo do Útero 70 

Cavidade Oral 20 

Sistema Nervoso Central 20 

Leucemias 20 

Esôfago 20 

Linfoma não Hodgkin 20 

Glândula tireoide 20 

Bexiga 20 

Laringe 20 

Corpo do Útero ** (número de casos menor que 20) 

Pele Melanoma 20 

Ovário ** (número de casos menor que 20) 

Linfoma de Hodgkin 20 

Outras localizações 110 

Todas as neoplasias, exceto Pele 

não Melanoma 

640 

Pele não Melanoma 50 

TODAS AS NEOPLASIAS 690 

Fonte: INCA (2019). 
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Tabela 21 – Estimativa de Casos Novos por Sexo – Comparativo do Estado do Amapá e a 

capital Macapá (2020-2022). 

 

Fonte: INCA (2019). 

Nota: *Números arredondados para múltiplos de 10. **Número de casos menor que 20. 

 

Os dados da Tabela 21 mostram que o câncer mais prevalente em homens estimado para 

o período é o de próstata e em mulheres o de colo do útero. 

No que se refere ao componente apoio diagnóstico, o município de Macapá oferta 

exames de forma deficiente aos usuários com DCNT’s nos laboratórios de algumas UBSs, entre 

as quais estão: UBS Congós, UBS Marcelo Cândia, UBS Lélio Silva, UBS Rubim Aronovitch, 

UBS Perpétuo Socorro e UBS BR 210. Esses laboratórios não estão ofertando o exame de 

Hemoglobina Glicada direcionado ao usuário com Diabetes Mellitus e alguns em específico 

apresentam dificuldades em ofertar exames de rotina como os de urina (EAS), fezes (EPF), 

colesterol frações e bacterioscopia de secreção vaginal. Ressalta-se que o exame de preventivo 

de câncer do colo do útero (PCCU) é coletado nas UBS’s e encaminhado para análise em 

laboratório terceirizado credenciado e as mulheres aptas para a coleta do exame também podem 

se direcionar para o Hospital do Amor que possui convênio com o Governo do Estado do 

Amapá.  
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Cabe salientar, que o Hospital do Amor oferta ainda em sua carteira de serviços, exames 

de Ultrassonografia mamária e Mamografia e configura-se como referência para atendimento à 

saúde da mulher. 

Os exames de imagem podem ser realizados no Centro de Especialidades Doutor 

Papaleo Paes, que oferta ultrassonografia (abdômen total, abdômen superior, tireoide, próstata, 

renal-vias urinárias, transvaginal, obstétrica, pélvica e de mama), raio-X e desintrometria óssea. 

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Macapá ofertam 

medicamentos básicos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus 

após um período em desabastecimento no Departamento de Assistência Farmacêutica (DAFA). 

Entre os medicamentos disponíveis destacam-se: anti-hipertensivos orais (losartana, enalapril, 

captopril, metildopa, levodopa, atenolol), Diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida), anti-

diabéticos orais (cloridrato de metformina e glibenclamida), além da distribuição de insulina 

NPH e Regular em algumas UBS’s como Rubim Aronovitch, Lélio Silva, São Pedro e Perpétuo 

Socorro. 

A atenção especializada, no que se refere ao acesso à consultas dos doentes crônicos 

com especialistas, a RDCNT de Macapá através da Secretaria Municipal de Saúde oferta os 

serviços no Centro de Especialidades Doutor Papaléo Paes contando com algumas 

especialidades médicas, entre as quais estão: oftalmologia, gastrologista clínico, 

gastropediátrico, dermatologista, alergologista, hematologista, ortopedista, uroginecologista e 

as consultas por serviço de Telemedicina em parceria com o Hospital Albert Einstein contando 

com as especialidades: cardiologia, endocrinologia, neurologia, neurologia pediátrica, 

pneumologia, psiquiatria e reumatologia. Vale ressaltar como reforço especializado pelo 

Governo do Estado, o ambulatório do Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL).  

 As portas de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos 

na capital são as Unidades de Pronto de Atendimento (UPAS) da Zona Norte e Zona Sul, 

Unidades Básicas de Saúde com serviço de Pronto atendimento (UBS Perpétuo Socorro, UBS 

Doutor Marcelo Cândia, UBS Congós) e Hospital de Emergência Oswaldo Cruz (HE). 

 As internações clínicas e em Unidades de Terapia Intensiva, cirurgias, e outros 

procedimentos pelo SUS quando indicados são realizadas no próprio HE, HCAL, Hospital da 

Criança e do Adolescente e Hospital da Mulher Mãe Luzia e pela rede privada no Hospital 

Unimed e Hospital São Camilo e São Luís. 

 A assistência oncológica pelo SUS é realizada na Unidade de Tratamento de Alta 

Complexidade em Oncologia (UNACON) pertencente ao complexo hospitalar do HCAL, 
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recentemente reformada para atender as demandas do tratamento oncológico com oferta da 

modalidade de tratamento com quimioterápicos e internações. 

 A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é realizada pela Unidade de Nefrologia do complexo do HCAL e por serviço 

terceirizado com a Uninefro, além do serviço ser disponibilizado na rede privada pela unidade 

de nefrologia do Hospital São Camilo e São Luís. 

 Os serviços de reabilitação voltados ao usuário com DCNT de Macapá incluem: Centro 

Municipal de Reabilitação (CER) III (visual, físico e intelectual), ofertando as especialidades 

de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, neurologia, nutrição e 

gastropediatria. e o Centro de Reabilitação do Amapá-CREAP (CER III auditivo, físico e 

intelectual) ofertando as especialidades: Fisioterapia neurológica, Fisioterapia adulta, infantil e 

Geriátrica, Terapia ocupacional adulto e infantil, Fisioterapia respiratória, Fisioterapia precoce, 

Fisioterapia em traumatologia, Fisioterapia em órteses e próteses, Fisioterapia em 

hidrocinesioterapia, Grupo Coluna/Enfermagem, Serviço de audiologia, Serviço de 

fonoaudiologia, Serviço de psicologia, Serviço Social, Serviço de nutrição, Serviço de Órteses, 

Próteses e meios de locomoção. Consulta médica em neurologia, otorrinolaringologista e 

clínico geral. É importante salientar que esses serviços encontram-se atualmente com agendas 

superlotadas, ou seja, não conseguem atender a demanda da capital, além de atenderem as 

especialidades elencadas acima, ainda atendem os pacientes sequelados Pós-Covid 19, o que 

influenciou significativamente na lotação dos serviços. 

 Outros serviços complementares são ofertados aos usuários com DCNT dependendo da 

necessidade da demanda, entre os quais estão: Centro de Referência em Práticas Integrativas e 

Complementares (CERPIS), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Referência à 

Saúde do Trabalhador (CEREST). 
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8.1.2 Rede Materno-Infantil 

 

A Atenção Materno-Infantil (Rede Cegonha) é uma das temáticas mais relevantes no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, de forma que são vastas as políticas, ações e outras 

estratégias voltadas a este seguimento, com destaque para o componente pré-natal. 

Estruturar a Rede Cegonha é um desafio e deve ser compreendida como estratégia 

indispensável para melhoras de indicadores de saúde. Essa estruturação exige envolvimentos 

de diversos entes a fim de promover planejamento adequado das ações, de forma sistematizada 

e totalmente integrada na estrutura de gestão conforme se observa na Figura 13. 

 

Figura 13 – Instrumentos de Planejamento e Programação da Atenção à Saúde Materna-

Infantil. 

 

Fonte: Instituto Fernandes Figueira – RJ. 

 

Outro ponto que merece destaque quando se fala da Rede Cegonha são as variáveis 

sensíveis a atuação dessa rede e os impactos epidemiológicos que sua implementação e 

adequado funcionamento podem proporcionar, conforme Quadro. 
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Quadro 4 – Variáveis sensíveis da Rede Cegonha. 

 

Fonte: Instituto Fernandes Figueira – RJ. 

 

Essa preocupação é tão evidente que o novo modelo de financiamento altera algumas 

formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com 

base em três critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações 

estratégicas. Este modelo é o programa Previne Brasil que foi instituído pela Portaria nº 2.979, 

de 12 de novembro de 2019. 

A proposta tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado 

em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população 

e equipe, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos 

profissionais pelas pessoas que assistem. Este programa deixa notório o destaque para o 

componente materno infantil de forma que dos 7 indicadores inicialmente avaliados como 

critérios de pagamento, 5 são concernentes a atenção à saúde da mulher e da criança. 

No que diz respeito aos indicadores de saúde da mulher descritos anteriormente, vide 

sistema e-gestor, que trata da produção das equipes de Atenção Básica, se observam indicadores 

negativos. De forma que não observam-se avanços significativos a ponto de causar impacto 

epidemiológico entre o terceiro quadrimestre de 2019 e o primeiro quadrimestre de 2021. 

Mesmo considerando que há dificuldade das equipes no que diz respeito a alimentação do 

sistema, os dados corroboram com os demais indicadores de morbimortalidade, sífilis congênita 

entre outros, e deste modo deve ser parâmetro para que intervenções enérgicas possam ser 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/financiamento/portarias/prt_2979_12_11_2019.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/financiamento/portarias/prt_2979_12_11_2019.pdf


89 
 

 

adotadas, pois resultarão em melhoria na captação de recursos vistas ao Programa Previne 

Brasil que usa tais parâmetros para quantificar os repasses e sobretudo pela melhoria da 

qualidade de vida da população amapaense. 

Nesse contexto, Santos et al. (2019) enfatizam que quando oferecido de forma contínua 

e prolongada, o Planejamento Familiar pode contribuir para a redução do número de gestações 

indesejadas, de abortos ilegais e da mortalidade materna. No que tange ao aborto, a participação 

masculina é de extrema relevância, pois a não aceitação da gravidez ou o abandono do parceiro 

são alguns dos motivos que levam a mulher ao aborto provocado.  

O planejamento familiar permite que as pessoas atinjam o seu número desejado de 

filhos e determinem o espaço de tempo entre as gestações. Ele é alcançado através do uso de 

métodos contraceptivos e do tratamento da infertilidade (esta ficha técnica foca na 

contracepção). A promoção do planeamento familiar - e a garantia do acesso a métodos 

contraceptivos preferidos para mulheres e casais - é essencial para garantir o bem-estar e a 

autonomia das mulheres, apoiando ao mesmo tempo a saúde e o desenvolvimento das 

comunidades. A capacidade da mulher de escolher se e quando engravidar tem um impacto 

direto sobre a sua saúde e bem-estar.  

O planejamento familiar: 

 Permite o espaçamento de tempo entre as gravidezes e pode atrasar a gravidez em mulheres 

jovens com maior risco de problemas de saúde e morte por gravidez precoce. Impede gravidezes 

não desejadas, incluindo as de mulheres mais velhas que têm riscos maiores relacionados à 

gravidez.  

 Permite que as mulheres que desejam limitar o tamanho de suas famílias o façam. As 

evidências sugerem que as mulheres que têm mais de quatro filhos estão em maior risco de 

mortalidade materna. Ao reduzir as taxas de gravidez indesejada, o planejamento familiar 

também reduz a necessidade de aborto inseguro. 

 Pode impedir gravidezes inoportunas e partos com um curto período de tempo entre eles, 

que contribuem para algumas das mais altas taxas de mortalidade infantil do mundo. Filhos de 

mães que morrem ao dar à luz também têm um maior risco de morte e problemas de saúde. 

 Reduz o risco de gravidezes não desejadas entre as mulheres que vivem com o HIV, 

resultando em menos bebês infectados e órfãos. Além disso, preservativos masculinos e 

femininos fornecem dupla proteção contra a gravidez indesejada e contra as DSTs, incluindo o 

HIV. 

 Permite que as pessoas façam escolhas informadas sobre a sua saúde sexual e reprodutiva.  
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 Representa uma oportunidade para as mulheres de prosseguir seus estudos adicionais e 

participar na vida pública, incluindo trabalho remunerado em organizações não-familiares. 

Além disso, ter famílias menores permite que os pais invistam mais em cada criança. Crianças 

com menos irmãos tendem a permanecer mais tempo na escola do que aqueles com muitos 

irmãos. Adolescentes grávidas são mais propensas a ter bebês prematuros ou de baixo peso ao 

nascer. Os recém-nascidos de adolescentes têm maiores taxas de mortalidade neonatal. Muitas 

meninas que engravidam têm de deixar a escola e isto tem implicações de longo prazo para elas 

como indivíduos, para suas famílias e suas comunidades. 

 É a chave para a desaceleração do crescimento insustentável da população e dos impactos 

negativos resultantes sobre a economia, o ambiente e os esforços nacionais e regionais de 

desenvolvimento. 

O uso de contraceptivos pelos homens torna-se um subconjunto relativamente pequeno 

das taxas de prevalência acima. Os métodos contraceptivos modernos para homens estão 

limitados a preservativos masculinos e esterilização (vasectomia). 

Estima-se que 225 milhões de mulheres em países em desenvolvimento gostariam de 

retardar ou parar de engravidar, mas não estão usando qualquer método de contracepção. As 

razões para isso incluem: 

 Escolha limitada de métodos; 

 Acesso limitado à contracepção, sobretudo entre os jovens, os segmentos mais pobres da 

população ou pessoas solteiras; 

 Medo ou experiência de efeitos colaterais; 

 Oposição cultural ou religiosa; 

 Má qualidade dos serviços disponíveis; 

 Erros de princípio dos usuários e provedores; 

 As barreiras de gênero. 

Os dados referentes a gravidez na adolescência no Estado do Amapá (Quadro 5), com 

destaque para o município de Macapá nos remetem a necessidade de uma mudança urgente na 

abordagem dos jovens e também dos adultos. É necessário compreender que o planejamento 

reprodutivo, também conhecido como planejamento familiar (PLAFAM) vai além de cadastrar 

essa mulher em um programa no qual ela recebe anticoncepcionais e orientar para uso de 

preservativos, é saber que de fato se busca orientar para uma forma SEGURA de planejar uma 

Família. Nessa perspectiva se faz necessário uma profunda ressignificação dos arranjos 

familiares existentes em nosso território. 
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Quadro 5 – Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10-19 anos – 

Amapá/Macapá. 

 

Fonte: SINASC (2021). 

 

 Os dados do Quadro 5 destacam que Macapá obteve uma proporção de gravidez na 

adolescência de 22,7% até o mês de agosto de 2021 com um total de 1.142 casos. 

Tal necessidade se ilustra quando em nosso território uma usuária busca o serviço para 

realização de teste rápido, ao ser indagada pelo profissional da motivação para busca daquele 

serviço a usuária relata:  

 

“Sou homossexual, casada com outra mulher, temos vida estabilizada e sempre 

tivemos o desejo de ter um filho, como não temos condições financeiras para fazer 

inseminação artificial, optamos por fazer inseminação caseira, desta forma um amigo 

nos doou o material e eu fiz a introdução caseira usando uma seringa, o procedimento 

deu certo, eu engravidei mas perdi pouco tempo depois. Somente após esse aborto 

espontâneo que me dei conta de que não foi realizado nenhum exame entre nós e agora 

vim fazer os testes rápidos para saber se peguei alguma coisa”. 

 

Este relato ilustra bem a necessidade de se aperfeiçoar o planejamento FAMILIAR de 

modo que possa despertar no usuário adesão, vinculação e retenção do serviço de modo que ele 
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tenha um atendimento humanizado, escuta qualificada, acolhimento de suas necessidades e que 

estas sejam discutidas e que sejam sanadas com vistas a seu bem-estar e sua saúde. 

Mister salientar que no Estado do Amapá os municípios são responsáveis pela execução 

da Política Nacional de Atenção Básica e que desta forma são igualmente responsáveis pelo 

Pré-natal de risco habitual (PNRH) e a rede estadual através do ambulatório do Hospital da 

Mulher mãe Luzia localizado em Macapá que atende as pacientes com pré-natal de alto risco 

(PNAR). 

Desta forma se justifica a importância da congruência entre as ações que envolvem os 

entes, seja entre os próprios municípios seja estes com a rede estadual de saúde, vistas a garantir 

o cumprimento da legislação e sobretudo garantir o acesso a cuidados especializados de maneira 

resolutiva e humanizada. Para isto se faz necessário observar alguns dispositivos levais: 

- Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, sendo o pilar para o desenvolvimento de muitos 

outros dispositivos. 

- Portaria SAS/MS nº371 – 07.05.2012 que institui diretrizes para a organização da atenção 

integral e humanizada ao recém-nascido (RN) no Sistema Único de Saúde (SUS) 

- Portaria GM/MS nº1.153 – 23.05.2014 que redefine os critérios de habilitação da Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança (IHAC), como estratégia de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno e à saúde integral da criança e da mulher, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS) 

- Lei nº 11.108 – 07.04.05 que altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir 

às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-

parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 

- Lei nº 11.634 – 12/03/2018 que dispõe sobre o direito da gestante ao conhecimento e a 

vinculação à maternidade onde receberá assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

- Portaria nº 1.130 05/08/15 que Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

- Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) 

- Portaria/GM/MS nº 1.459 – 24.06.11 que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

a Rede Cegonha, que em seu Art. 4 traz as seguintes diretrizes: 

 I - Garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, 

ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal; 

 II - Garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument
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 III - Garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento; 

 IV - Garantia da atenção à saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses com qualidade 

e resolutividade; e 

 V - Garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo. 

 O alcance dessas diretrizes encontra-se diretamente ligada a organização de processos de 

trabalho, processo este que se encontra fragilizado no estado do Amapá.  

A Rede Cegonha organiza-se a partir de quatro (4) Componentes, quais sejam: 

I - Pré-Natal 

O pré-natal é o acompanhamento que se faz da gestante, desde o momento que se 

confirma a gravidez até o período do parto seguido do acompanhamento puerperal – realizado 

no pós-parto. Tem o objetivo de monitorar a gestante, uma vez que ela passará a ter demandas 

fisiológicas relacionadas a gestação como por exemplo, a pressão arterial, o ganho de peso, a 

alimentação, o crescimento do bebê intrauterino, sua movimentação, ou seja, tudo que pode 

acontecer e trazer algum agravo no período gestacional. 

Desta forma o serviço de atendimento ao pré-natal precisa estar desenhado e obedecer 

ao um fluxo que possa ser seguido de forma padronizada, proporcionando fácil acesso ao 

serviço bem como equidade nos atendimentos. Fluxo este que norteie o serviço, os profissionais 

e usuários para que possam conduzir adequadamente os atendimentos não deixando escapar os 

cuidados que devem ser executados durante a assistência de forma sistematizada e que ainda 

apoie a gestão para o acompanhamento e monitoramento dessas ações. 
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Figura 14 – Fluxograma de Pré-natal. 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2012), Caderno 32. 
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Um dos pontos primordiais do atendimento pré-natal está ligado a adesão/captação, 

vinculação e retenção da gestante com vistas ao território sanitário no qual ela reside. Em tese 

ela deve ter acesso a um serviço organizar e equipado para este atendimento que funcione 

adequadamente dentro da rede de atenção à saúde de forma que ela tenha acesso a serviços 

complementares de acordo com sua necessidade, que seja acolhida, que seja classificada quando 

ao risco gestacional e de maneira oportuna receba os cuidados adequados a cada fase da 

gestação de acordo com a demanda. 

Neste sentido a SESA AP através da CPAS realizou Oficina Estadual (Figura 15) para 

implementação da Ficha de Classificação de Risco Gestacional (Figura 16) com o intuito de 

subsidiar uma melhor avaliação da gestante e promover melhor comunicação entre a APS e o 

serviço especializado, fortalecendo a referência e contra referência. 

 

Figura 15 – Card da 1ª Oficina de Capacitação para Padronização do Fluxo de Pré-natal e 

Classificação de Risco Gestacional na Rede Materno-Infantil do Estado do Amapá. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 16 – Ficha de Classificação de Risco Gestacional. 
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Fonte: Adaptado de Brasil (2012) – Caderno 32. 
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Neste sentido se faz necessário qualificar a equipe para que possa falar em acolhimento 

com classificação de risco (ACCR) na gestação dentro dos pontos de atenção da rede, 

instrumentar acerca de práticas que garantam a adesão, vinculação e retenção dessa usuária e 

sua família (vistas a política de pré-natal do parceiro procedimento 03.01.01.023-4 - 

CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO) a uma unidade de referência com ênfase na 

atuação do agente comunitário de saúde, ampliação do número de maternidades disponíveis e 

qualificação do serviço para se obter assistência ao parto e nascimento em observância às boas 

práticas, fortalecer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento/puericultura na 

atenção primária e sobretudo o desenvolvimentos de ações que busquem a garantia de acesso 

às ações do planejamento reprodutivo, visto os autos índices de gravides na adolescência e 

gestações não desejadas. 

No que diz respeito ao pré-natal se constata uma necessidade URGENTE de ações que 

visem garantir (inclusive por questões de pagamento conforme o Previne Brasil) a captação 

precoce dessas gestantes, aumento no número de consultas (Tabela) realizadas visto que a 

maioria realiza menos de 6 consultas e de igual modo que sejam garantidas consultas de 

qualidade com profissional treinado somado a apoio diagnóstico e terapêutico. 

 

Tabela 22 – Dados sobre Consultas Pré-natal em 2021 no Amapá/Macapá. 

 

Fonte: SINASC (2021). 
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Os dados desta tabela mostram que em Macapá, 35,5% das gestantes fizeram 4 à 6 

consultas de pré-natal de um total de 5.028 gestantes e 172 (3,4%) não fizeram nenhuma 

consulta. 

Há de que se destacar que Macapá com laboratórios descentralizados nas UBS, oferta 

exames de pré-natal para as gestantes, no entanto o acesso ainda é limitado, pela desproporção 

oferta x demanda. Ressalta-se que a dificuldade de acesso a serviços laboratoriais prejudica a 

qualidade da assistência pré-natal reduzindo a potencialidade/capacidade de detecção de 

agravos que podem causar complicações no período gravídico, diminuindo a qualidade da 

assistência pré-natal. 

Chama atenção ainda que a capital, embora ofereça testes rápidos para as gestantes, os 

indicadores relacionados à testagem são baixos, certo que pode haver erros de registros de 

produção, e se for este o caso há necessidade de identificação de falhas no processo de 

alimentação dos sistemas 

Posto isto, em observância ao artigo 7º, in verbis: 

Art. 7° Cada componente compreende uma série de ações de atenção à saúde, nos seguintes 

termos: 

I - Componente PRÉ-NATAL: 

a) realização de pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) com captação precoce da gestante 

e qualificação da atenção; 

b) acolhimento às intercorrências na gestação com avaliação e classificação de risco e 

vulnerabilidade; 

c) acesso ao pré-natal de alto de risco em tempo oportuno; 

d) realização dos exames de pré-natal de risco habitual e de alto risco e acesso aos resultados 

em tempo oportuno; 

e) vinculação da gestante desde o pré-natal ao local em que será realizado o parto; 

f) qualificação do sistema e da gestão da informação; 

g) implementação de estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à 

saúde sexual e à saúde reprodutiva; 

h) prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites; e 

i) apoio às gestantes nos deslocamentos para as consultas de pré-natal e para o local em que 

será realizado o parto, os quais serão regulamentados em ato normativo específico. 

Não sobram dúvidas da necessidade de melhorias do componente pré-natal na capital 

do Estado: 
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a) Realização de pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) com captação precoce 

da gestante e qualificação da atenção; 

Mesmo não sendo possível visita in loco aos pontos de atenção dentro da rede 

municipal da capital, os dados disponíveis nos sistemas de informação acerca Variáveis 

sensíveis da Rede Cegonha se torna evidente a necessidade de ações capazes de ampliar e 

capilarizar o acesso ao PLAFAM e assistência pré-natal qualificada com o intuito de se 

conseguir reduzir os indicadores de morbimortalidade materno-infantil. Se faz necessário ainda 

estratégias, ligadas a qualificação profissional e reorganização de processos de trabalho para 

que se capte de maneira precoce a gestante e que se consiga efetivar sua vinculação e retenção 

na assistência pré-natal 

b) Acolhimento às intercorrências na gestação com avaliação e classificação de risco 

e vulnerabilidade; 

Não foi possível verificar esse item na rede municipal de saúde. 

Quanto a assistência hospitalar de gestão estadual se observa fragilidades no que diz 

respeito a infraestrutura disponível para realização de tais atendimentos. 

c) Acesso ao pré-natal de alto de risco em tempo oportuno; 

Atualmente apenas o ambulatório do Hospital da Mulher Mãe Luzia presta serviço de 

atendimento ao Pré-natal de Alto Risco no Estado do Amapá. A grande demanda por esse 

serviço tem causado estrangulamento nos atendimentos de forma que não se pode falar em 

acesso em tempo oportuno, com demora de aproximadamente 45 a 60 dias entre o agendamento 

da primeira consulta e sua realização. 

Um ponto que corrobora para essa grande demanda é justamente a fragilidade do pré-

natal mediante as condições já anteriormente descritas (início tardio do pré-natal, falta de acesso 

a exames laboratoriais, assistência farmacêutica fragilizada entre outros pontos). 

Atualmente são ofertadas em média 300 vagas de atendimento mês no ambulatório de 

PNAR do HMM. 

O ideal recomendado para realização de um bom acompanhamento de pré-natal de 

risco habitual, que todas as gestantes sejam acompanhadas com no mínimo 06 ou 07 

consultas. No caso de pré-natal de Alto risco, além das 07 consultas mínimas de risco 

habitual, inclui-se mais no mínimo 05 consultas de pré-natal de alto risco, totalizando para 

um bom acompanhamento de alto risco minimamente 12 consultas de pre-natal. Estes 

serviços de preferência, devem ser idealizados com filosofia de clínica ampliada, prestada 

por uma equipe de assistência interdisciplinar, com atendimento em tempo oportuno e 

itinerário terapêutico e apoio logístico claramente definidos, visando a qualificação do pré-
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natal de forma quantitativa e qualitativamente; 

Os dados referentes as estimativas de atendimento, que podem se alterar 

positivamente na medida em que se qualifica o pré-natal. Não investir esforços na 

qualificação do pré-natal resultará na redução de qualidade, produzindo indicadores 

negativos, influenciando diretamente na morbi-mortalidades de mulheres e seus conceptos, 

durante o ciclo gravídico-puerperal, bem como do recém-nascido, lactente e infante. 

d) Realização dos exames de pré-natal de risco habitual e de alto risco e acesso aos 

resultados em tempo oportuno; 

A oferta de exames de pré-natal tanto de risco habitual quanto de alto risco ainda não 

atende à demanda da capital Macapá. 

e) Vinculação da gestante desde o pré-natal ao local em que será realizado o parto; 

Mesmo diante da Lei nº 11.634, de 27  de dezembro de 2007, que dispõe sobre o direito 

da gestante ao conhecimento e a vinculação à maternidade onde receberá assistência no âmbito 

do Sistema Único de Saúde, ainda não se efetiva na prática. 

f) Qualificação do sistema e da gestão da informação; 

Se faz necessário um levantamento pelo setor especializado, vistas as portarias que 

foram editadas pelo Ministério da Saúde nos últimos anos proporcionando recursos para 

informatização da saúde. 

g) Implementação de estratégias de comunicação social e programas educativos 

relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva; 

Como já explanado anteriormente o PLAFAM é um programa que visa educação 

sexual e reprodutiva, todavia ocorre de maneira insipiente e não se pode falar em estratégias de 

comunicação social. 

h) Prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites;  

Compete à Atenção Primária fortalecer as ações de prevenção das DST/HIV/Aids e 

Hepatites contribuindo para redução de pessoas acometidas por essas doenças e deste modo 

reduzir o quantitativo de gestantes com HIV/AIDS em busca de atendimento no Pré-natal de 

alto risco, todavia os índices de testagem ainda são muito insipiêntes. 

Um dos principais agravos identificados tanto no Amapá como um todo quanto ana 

capital é a alta incidência de sífilis na gestação e sífilis congênita. A seguir dados referentes aos 

casos de sífilis em Macapá: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.634-2007?OpenDocument
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Fonte: http://indicadoressifilis.aids.gov.br/ 

 

As baixas taxas de detecção  (A taxa de detecção da sífilis em gestantes foi calculada 

pelo número de casos notificados por ano dividido pelo número de nascidos vivos do mesmo 

ano/local e multiplicado por 1.000) revela a necessidade de intensificação de testagem e 

ampliação do acesso ao apoio laboratorial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://indicadoressifilis.aids.gov.br/
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Fonte: http://indicadoressifilis.aids.gov.br/ 

 

 

Fonte: http://indicadoressifilis.aids.gov.br/ 

 

Os dados revelam prevalência de detecção apenas no terceiro trimentes da gestação 

sendo muitas vezes detectado apenas no momento do parto/curetagem/pós-parto, o que 

http://indicadoressifilis.aids.gov.br/
http://indicadoressifilis.aids.gov.br/
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reverbera na necessidade de fortalecer o diagnóstico em tempo oportuno para maior eficácia no 

tratamento. 

Com relação a idade da gestante chama a faixa etária que apresentou maiores indices 

foi a de 20 a 29 anos seguido do público de 15 a 19 anos, em praticamente todos os anos. 

 

 

Fonte: http://indicadoressifilis.aids.gov.br/ 

 

 

Fonte: http://indicadoressifilis.aids.gov.br/ 

http://indicadoressifilis.aids.gov.br/
http://indicadoressifilis.aids.gov.br/
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Os dados reafirmam a necessidade de fortalecer o diagnóstico precoce e tratamento 

adequado ainda durante a assistência pré-natal. 

 

 

Fonte: http://indicadoressifilis.aids.gov.br/ 

 

Nota-se que nos três ultimos anos Macapá se manteve acima dos indicadores estaduais 

e regionas no que diz respeito ao coeficiente bruto de mortalidade, isto pode estar ligado ao 

diagnóstico tardio o que diminue a eficácia do tratamento. 

 

 

Fonte: http://indicadoressifilis.aids.gov.br/ 

 

Pode-se obervar maior incidência na faixa etaria de 0 a 7 dias (neo natal precoce), o 

que pode estar ligado a elevação da taxa de mortalidade infantil com ênfase na neo natal 

precoce. 

Em 2019, Macapá (10,0/1.000 nascidos vivos) está entre as doze capitais acima da 

média nacional (8,2/1.000 nascidos vivos) quanto a incidência de sífilis congênita. 

i) Apoio às gestantes nos deslocamentos para as consultas de pré-natal e para o local 

em que será realizado o parto, os quais serão regulamentados em ato normativo específico. 

http://indicadoressifilis.aids.gov.br/


106 
 

 

Não há evidências de apoio às gestantes nos deslocamentos para as consultas de pré-

natal, no entanto para parto, a cidade de Macapá conta com o SAMU como suporte para o 

transporte até o HMML. 

 

II - Componente PARTO E NASCIMENTO: 

 

Suficiência de leitos obstétricos e neonatais (UTI, UCI e Canguru) de acordo com as 

necessidades regionais; 

 

A capital Macapá registrou em 2019 um total de 11.825 nascidos vivos o que 

corresponde a 69,9 % de todos os nascidos vivos no Estado do Amapá, seguido de Santana com 

2.616 nascidos vivos (15,4%), Laranjal do Jari com 1.142 nascidos vivos (6,76%) e Oiapoque 

com 559 nascidos vivos (3,3%). 

 

 
 

 

Tais números nos mostram que fortalecer a assistência ao parto na capital impacta em 

praticamente 70% dos nascimentos no Estado do Amapá e que fortalecer estrutura assistencial 

corrobora para melhoria nos indicadores no Estado como um todo. 

Considerando os dados oficiais de 2019 é possível calcular a necessidade de leitos em 

conformidade com as características regionais, para isto o Instituto Fernandes Figueira 

disponibilizou uma ferramenta que calcula tal necessidade a partir do número de nascidos vivos 

e os dados para Macapá seguem conforme tabela abaixo: 
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A seguir os dados referentes aos leitos existentes na capital: 

 

LEITOS OBSTÉTRICOS EXISTENTES 

  
*AMB. 

*CPN ANEXO *PPN *PO *TTO *GAR *UTIO 
Total 

PARTO Leitos 

Hospital da 

Mulher 
7 - 6 37 13 11 20 2 96 

H. São Camilo - - - 25 - - - - 25 

Mat. Zona 

Norte** 
5 5 - 22 8 - - - 40 

GERAL 12 5 6 84 21 11 20 2 161 

*Ambiência de parto (sala parto); centro de parto normal; pós-parto normal; pós-operatório; 

tratamento; gestação alto risco; UTI obstétrica / ** A ser inaugurada 

 
 

LEITOS NEONATAIS EXISTENTES 

  
* 

UTIN 

* 

UCINCO 
*UCINCA 

Total 

Leitos 

Hospital da Mulher 16 18 6 40 

H. São Camilo 4 - - 4 

Mat. Zona Norte ** 4 5 2 40 

GERAL 24 23 8 84 

*UTI neonatal; unidade de cuidados intermediários comum; unidade de cuidados 

intermediários canguru / ** A ser inaugurada 
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OBS 1: O Ministério da Saúde recomenda uma média de permanência para assistência ao 

parto de 2,5 dias e o Hospital da Mulher Mãe Luzia, possui média de permanência de 

aproximadamente 4 dias 

OBS 2: O Ministério da Saúde recomenda taxa de ocupação de leitos obstétricos de 70% 

(reserva de 30% de seus leitos sempre livres) e o Hospital da Mulher Mãe Luzia possui 

atualmente uma taxa de ocupação permanente de aproximadamente 160%; 

OBS: Os leitos hoje em funcionamento nas unidades hospitalares, estão inadequados 

por não contemplarem as RDC’s e portarias ministeriais vigentes que estabelecem sua 

habilitação e funcionamento. Portanto, além do déficit de leitos obstétricos e neonatais 

atuais, os leitos existentes precisam ser revisitados e adaptados para atender as 

normativas vigentes. 

OBS 3: O advento a inauguração da nova maternidade (Euclélia Américo) não irá trazer 

impactos significativos frente a necessidade assistencial, todavia contribuirá substancialmente 

para reorganização do fluxo e da regulação dos serviços de assistência ao parto, conforme 

esquema abaixo: 

 

 

 

É tempestivo acrescentar que o Estado do Amapá não segue os parâmetros de 

estimativa nacional que sugere Gestantes de Risco Habitual para 85% das gestantes e de Alto 

Risco para 15% das gestantes estimadas. 

Mister refletir sobre a necessidade de ampliação de leitos materno-infantis, todavia 

não se pode esquecer que o modelo hospitalocêntrico não irá trazer impactos epidemiológicos 
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significativos, visto que grande parte dos problemas são sensíveis a Atenção Primária em Saúde 

que é de responsabilidade tripartite executada pela esfera municipal. Ações de fortalecimento 

do PLAFAM e da assistência pré-natal têm se mostrado resolutivas quando bem executadas. 

Não foi possível de avaliar O componente PUERPÉRIO E ATENÇÃO 

INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA visto a não anuência da visita in loco por parte da 

gestão municipal. O referido componente trata do (a): 

a) promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável; 

b) acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica com visita domiciliar na 

primeira semana após a realização do parto e nascimento; 

c) busca ativa de crianças vulneráveis; 

d) implementação de estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à 

saúde sexual e à saúde reprodutiva; 

e) prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites; e 

f) orientação e oferta de métodos contraceptivos. 

Não foi possível de avaliar o componente SISTEMA LOGÍSTICO: TRANSPORTE 

SANITÁRIO E REGULAÇÃO. Visto a não anuência da visita in loco por parte da gestão 

municipal. O referido componente trata do (a): 

a) promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as gestantes, as 

puérperas e os recém-nascidos de alto risco, por meio do Sistema de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU Cegonha, cujas ambulâncias de suporte avançado devem estar devidamente 

equipadas com incubadoras e ventiladores neonatais; 

b) implantação do modelo "Vaga Sempre", com a elaboração e a implementação do plano de 

vinculação da gestante ao local de ocorrência do parto; e 

c) implantação e/ou implementação da regulação de leitos obstétricos e neonatais, assim como 

a regulação de urgências e a regulação ambulatorial (consultas e exames). 
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8.2 O MUNICÍPIO DE SANTANA 

 

Segundo maior município do Amapá, Santana fica a 17 quilômetros a capital e foi criada 

pelo Decreto-lei 7.369 de 17 de dezembro de 1987.  

O nome Santana origina-se da devoção de Francisco Portillo de Melo, que foi o primeiro 

desbravador da região, por Nossa Senhora de Santa Ana, hoje padroeira da cidade. Seu 

desenvolvimento populacional, de acordo com Silva (2010), passou por um processo de 

desenvolvimento diferenciado. O surgimento da cidade deu-se com pequeno povoamento 

tímido em torno de 1753. Contudo, o real crescimento demográfico consolidou-se com a 

descoberta de manganês na Serra do Navio, pelo caboclo Mário Cruz, se consolidando 

posteriormente com a instalação da Indústria de Comercio e Minério - ICOMI em 1956, que 

realizou a exploração do minério, a qual precisava de mão-de-obra e por conta disso inaugurou 

imensa oferta de empregos. Desde então surgiu um fluxo migratório constante, por pessoas que 

iam à busca de melhores condições de vida, visando bons negócios e lucros. A empresa então 

passou a explorar manganês em Serra do Navio e escoava a produção pela área portuária (Figura 

17) deste município (LIMA, 2013).  

A cidade é conhecida como porta de entrada fluvial do Estado. Em seus portos, chegam 

e partem navios e barcos que fazem linha para Belém (PA) e outras cidades do Pará e da Região 

Norte. Também possui o porto específico para receber navios cargueiros de grande porte de 

bandeira internacional. No setor primário, também abriga, em pequenas proporções, criação de 

gado bovino, bubalino, além de suíno. A atividade pesqueira e a extração da madeira, além, da 

venda de produtos como madeira e açaí também contribuem para o desenvolvimento econômico 

de Santana. 

Santana mantém sob o seu domínio o Distrito Industrial do Amapá, cujo parque sofre 

constante ampliação. O porto de embarque e desembarque de produtos para exportação, como 

cavacos de pinho e minérios, também impulsionam a economia. 

Como atração turística, a Ilha de Santana se notabiliza, já servindo, inclusive, de cenário 

para filmes. Na região, também há vários balneários que atraem grande número de visitantes 

nos fins de semana. No Igarapé da Fortaleza se concentram restaurantes com cardápio variado. 

As manifestações religiosas ficam por conta de comunidades como Igarapé do Lago, com a 

tradição da festa de Nossa Senhora da Piedade. 
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Figura 17 – Área portuária de Santana. 

 

Fonte: https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2020/09/02/governo-federal-preve-para-inicio-de-2021-licitacao-

de-area-no-porto-de-santana-a-iniciativa-privada.ghtml 

 

- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos  

 

 O município de Santana possui uma população estimada em 2021 de 124.808 habitantes. 

A população estimada de 2020 era de 123.096 habitantes (IBGE, 2021). O IDHM é de 0.692, 

PIB per capita de 17.307.11 R$. A taxa de mortalidade infantil em 2019 era 17,94 óbitos por 

mil nascidos vivos. 

É o segundo município mais populoso do estado, que está situado (Figura 18) à margem 

esquerda do Rio Amazonas, estende-se ao norte até a Linha Imaginária do Equador e o Rio 

Matapí, a leste se limita com o Igarapé da Fortaleza e a Oeste com o Rio Vila Nova, ocupando 

uma área de 1.599,70 Km² o que representa aproximadamente 1% da área do Estado do Amapá 

e faz limites com os Municípios de Macapá, Mazagão e Porto Grande. 
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Figura 18 – Localização do Município de Santana. 

 

Fonte: Brito (2013). 

 

 Quanto ao clima, caracteriza-se pelo tipo tropical chuvoso, apresentando temperatura 

média anual em torno de 26,5º C, com a máxima em torno de 30ºC e a mínima de 23ºC, 

apresentado um período de estiagem nos meses de agosto à outubro. A amplitude térmica anual 

geralmente é inferior a 50ºC. 

 A fauna silvestre remanescente é representada por um reduzido número de espécies, 

algumas já em extinção como a anta, o veado vermelho, a onça pintada e o gato maracajá. Entre 

as espécies ainda existentes na ilha, mas que se encontram ameaçados de extinção, estão a 

capivara, o tamanduá colete, tatu bola, cutias, porco espinho, bando de macacos, várias espécies 

de marsupiais, roedores, répteis, morcegos e uma diversificada fauna de aves que tem ninhais 

em ilhas próximas a Santana. 

 Há em Santana vários rios e Igarapés. Os rios mais importantes são: Amazonas, Matapi, 

Maruanum, Tributário, Piaçacá, Vila Nova, Igarapé do Lago e Igarapé da Fortaleza. 

 Nas terras do município predominam 5 tipos de vegetação: cerrado, floresta tropical 

densa, área alagada, floresta de várzea e tensão ecológica. A vegetação é formada por campos 

naturais inundáveis, regiões de várzea e florestas primárias e secundárias. 

Os símbolos do município de Santana são a bandeira (Figura 19), o brasão (Figura 20) 

e o hino. 
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Figura 19 – Bandeira do Município de Santana 

 

Fonte: http://memorial-stn.blogspot.com/2013/12/a-criacao-dos-simbolos-municipais-de.html 

 

Figura 20 - Brasão do Município de Santana. 

 

Fonte: https://santana.ap.gov.br/ 

 

- Mapa de Santana 

 

 O município de Santana (Figura 21) é composto de acordo com o Plano Diretor de 2006 

pelos bairros: Central, Comercial, Daniel, Distrito Industrial, Elesbão, Fonte Nova, 

Hospitalidade, Nova Brasília, Novo Horizonte, Paraíso, Provedor, Provedor I, Provedor II, 

Delta, Remédios e Vila Amazonas. Além dos distritos de Ilha de Santana, Igarapé Lago e 

Fortaleza pertencerem ao município. 
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Figura 21 – Mapa do Município de Santana. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-0.0494388,-51.1793138,5965m/data=!3m1!1e3 

 

- Estabelecimentos de Saúde  

 

Os Estabelecimentos de Saúde de Santana (Tabela 23) que constam no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 97, com destaque para 

aqueles pertencentes à administração pública: 02 Hospitais, 07 Postos de Saúde, 12 UBSs, 02 

Policlínicas, 02 Academias da Saúde, 01 Base do SAMU, 02 CAPS, 01 Coordenação de 

Assistência Farmacêutica Municipal, 01 Centro Especializado em Reabilitação Municipal, 01 

Centro laboratorial, Centro de Especialidades Odontológicas, 01 Central de Imunobiológicos 

Municipal e 01 Centro de Diagnóstico da Saúde da Mulher. 
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Tabela 23 – Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município do Santana/2021. 

SANTANA 

 

01 

 

HOSPITAIS 

Hospital da Vila Amazonas 

Hospital Estadual de Santana 

 

02 

 

POSTOS DE SAÚDE 

Posto de Saúde Anauerapucú 

Posto de Saúde Igarapé da Lago 

Posto de Saúde Matão do Piaçacá 

Posto de Saúde Tapereu 

Posto de Saúde Cachoeirinha 

Posto de Saúde Cafezal 

Posto de Saúde Pirativa 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS Alto Pirativa 

UBS Antônio Serieiro 

UBS da Família do Elesbão 

UBS Dr. Iacy Alcântara 

UBS Florinaldo Rego 

UBS Foz do Rio Vila Nova 

UBS Igarapé da Fortaleza 

UBS Ilha de Santana 

UBS Parque das Laranjeiras 

UBS Piçarreira 

UBS Santo Antônio 

UBS Três irmão 

04 POLICLÍNICAS Policlínica Doutor Alberto Lima 

Policlínica Maria Tadeu Aguiar 

 

05 

 

UPA 

 

Não há 

 

06 

 

SAMU 

01 Unidade Móvel SAMU 192 

01 VTR 

07 CAPS Centro de Atenção Psicossocial de Santana  

Centro de Atenção Psicossocial a Infância e 

Adolescência 
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08 CEO Centro de Especialidades Odontológicas 

Municipal 

09 CER Centro Especializado em Reabilitação 

Municipal 

10 ACADEMIA DA SAÚDE Academia de Saúde Jardim Paraíso 

Academia de Saúde Igarapé do Lago 

11 LABORATÓRIO MUNICIPAL Centro Laboratorial de Santana - CELAB 

12 POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

Não há 

13 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Não há 

14 CENTROS DIAGNÓSTICOS Centro diagnóstico da Saúde da Mulher 

15 CENTRO DE SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

CEREST Micro Regional Santana 

16 ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

Coordenação de Assistência Farmacêutica CAF  

17 REDE DE FRIO - 

IMUNOBIOLÓGICOS 

Central de Imunobiológicos Municipal 

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 

 

- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 

 

 O município de Santana possui cadastrados no CNES, 1.561 profissionais de saúde. 

Possui 30 Equipes da Estratégia Saúde da Família que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e 

territórios de abrangência, sendo 28 ESFs atuantes na zona urbana da cidade e 02 equipes 

atuantes na zona rural (Ilha de Santana e Igarapé do Lago). No geral as ESFs contam com um 

total de 223 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

 Neste aspecto, apresenta uma cobertura pela ESF de 82,44% e a cobertura pela Atenção 

Básica de 97,66% (E-GESTOR, 2021). 

 O município ainda possui 04 Equipes que compõem o antigo arranjo do Núcleo de 

Apoio ao Saúde da Família (NASF) e hoje configuram-se como equipe multiprofissional 

compostas pelos profissionais: Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicólogo e 17 Equipes de Saúde 

Bucal (ESB). 
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- Indicadores do Previne Brasil 

 

 



118 
 

 

No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Santana atingiu no 1º 

Quadrimestre de 2021 um percentual de 4%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 25%, e a meta estabelecida 

é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 13%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 40%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

3%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 28%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 1%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 6%, e a meta estabelecida é de 

maior ou igual a 50%. 
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8.2.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico em Santana ocorreram nos dias 15 e 

16 de julho de 2021. 

O município de Santana possui levantamento epidemiológico unificado das pessoas com 

DCNT, pois o município centraliza as informações do Sistema e-SUS na Secretaria Municipal 

de Saúde, porém as ESFs ainda utilizam um sistema ultrapassado de digitação de produção-

Coleta de Dados Simplificada (CDS) off line. Os Agentes Comunitários de Saúde realizam sua 

digitação em tablets que foram disponibilizados pela gestão da Atenção Básica. 

O número de cadastros de usuários válidos no Sistema e-SUS/SISAB é de 68.052 de um 

total de 123.096 habitantes (IBGE, 2021).  

Um fato importante, é que o Santana só possui dados informados pela ESF, os 

profissionais da Atenção Básica das UBS’s não informam sua produtividade via Sistema de 

Informação. 

Os dados sobre as DCNT’s fornecidos pelo Centralizador Municipal via e-SUS/SISAB 

no dia 15 de junho de 2021, destacaram que há (Tabela 24): 

 

Tabela 24 – Levantamento das DCNT’s do Município de Santana. 

DOENÇA CRÔNICA NÃO-

TRANSMISSÍVEL, FATORES 

DETERMINANTES E 

COMPLICAÇÕES 

 

QUANTITATIVO 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 7.028 

Diabetes Mellitus – DM 2.234 

Neoplasias 306 

Acidente Vascular Encefálico – AVE 536 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 157 

Tabagismo 3.573 

Etilismo 4.188 

Doença Cardíaca 945 

Insuficiência Cardíaca 274 

Insuficiência Renal/Doença Renal 

Crônica 

145 

Asma 1.124 
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Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 87 

Saúde Mental/Depressão 539 

Excesso de Peso 7.113 

Idosos com 60 anos ou mais 7.632 

Acamados 364 

Fonte: Sistema e-SUS/SISAB (2021) – mês de junho. 

 

No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município de Santana possui 

um Centro Laboratorial de Santana (CELAB) que é referência para os usuários atendidos nas 

UBS’s e oferta exames de rotina e alguns exames específicos conforme solicitação médica 

(Figura 22). O exame de hemoglobina Glicada direcionado ao usuário com Diabetes Mellitus 

não é realizado no município.  

O exame de preventivo de câncer do colo do útero (PCCU) não é coletado e nem 

realizado no município. Apenas os exames de testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e 

C são realizados nas UBS’s. 

 

Figura 22 – Quadro de exames realizados pelo CELAB-Santana. 

 

Fonte: https://www.facebook.com/Centro-Laboratorial-de-Santana-CELAB-110638870520852/ 

 

Por outro lado, o Centro de Diagnóstico da Saúde da Mulher oferta exames de imagem 

como a ultrassonografia obstétrica e o raio-X às usuárias. O exame de Tomografia 

Computadorizada não é ofertado em Santana. 
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No que se refere à ambiência e estrutura das UBS’s, durante as visitas técnicas, 

percebeu-se principalmente à falta de mobiliários, materiais, insumos e impressos, algumas 

UBS’s com a parte elétrica comprometida, dificuldade de conectividade (acesso à internet) e 

informatização deficiente. 

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Santana ofertam os 

medicamentos básicos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus 

atendendo à demanda de pacientes. Entre os medicamentos disponíveis destacam-se: anti-

hipertensivos orais (losartana, enalapril, captopril, metildopa, levodopa, atenolol), Diuréticos 

(hidroclorotiazida, furosemida), anti-diabéticos orais (cloridrato de metformina e 

glibenclamida), além da distribuição de insulina NPH e Regular. 

Sobre a atenção especializada, o município através da Secretaria Municipal de Saúde 

oferta consultas com médicos especialistas em algumas Unidades Básicas de Saúde como a 

UBS Igarapé da Fortaleza que possui as especialidades de dermatologia e pediatria, além do 

serviço de Telemedicina em parceria com o Hospital Albert Einstein contando com as 

especialidades: cardiologia, endocrinologia, neurologia, neurologia pediátrica, pneumologia, 

psiquiatria e reumatologia.  

A porta de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos no 

município é o Hospital Estadual de Santana. Neste aspecto, chama a atenção sobre os 

atendimentos de saúde na UBS de Ilha de Santana, que por apresentar uma peculiaridade que é 

o isolamento do centro urbano de Santana por água necessita de uma sala de estabilização 

montada na UBS para atendimentos em casos de urgência quando a necessidade de 

estabilização. 

As internações clínicas, cirurgias, e outros procedimentos pelo SUS quando indicados 

são realizadas no próprio Hospital Estadual de Santana. 

A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é realizada pela Unidade de Nefrologia de Santana - Clínica da Vida Lourival Duarte 

Brandão. 

A reabilitação voltada ao usuário com DCNT em Santana é realizada no Centro 

Especializado em Reabilitação Municipal Mário Dias Tavares (CER IV - Intelectual, física, 

visual, auditiva) que foi recentemente revitalizado e retomou as atividades com atenção 

especializada para o atendimento de pacientes com deficiência física, visual, intelectual e 

auditiva. O Centro de Reabilitação possui consultórios médicos, de enfermagem, salas para 

atendimento terapêutico adulto e infantil, fonoaudiologia, audiometria, baixa visão, atividade 

de vida diária e em grupo, avaliação da integridade das vias auditivas (AASI e BERA), 



122 
 

 

assistência social, fisioterapia, nutricionista, psicologia e sala de estimulação precoce, com 

ambientes adaptados para pessoas com necessidades especiais. 

Além disso, a revitalização da unidade também proporcionou a implantação do 

Programa de Reabilitação Pós Covid-19. O município passa a prestar assistência ainda mais 

qualificada para pessoas que foram acometidas pela doença e que tiveram sua qualidade de vida 

comprometida pelas sequelas deixadas pela Covid-19. 

Outros serviços complementares são ofertados aos usuários com DCNT dependendo da 

necessidade da demanda, entre os quais estão: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro 

de Referência em Saúde do Trabalhador - Microrregional Santana (CEREST) e os atendimentos 

pelas equipes de NASF (multiprofissionais). 

Em reunião e conversa com os profissionais de saúde da Atenção Básica, foi levantada 

a necessidade de capacitações em serviço, principalmente direcionadas ao atendimento em 

urgência e emergência e ao próprio processo de trabalho. 
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8.2.2 Rede Materno-Infantil 

 

Conforme já anteriormente relatado alguns nós críticos de Santana dificultam o 

diagnóstico e consequentemente o planejamento das ações com bases em evidências a partir de 

dados epidemiológicos visto que que o Santana só possui dados informados pela ESF, os 

profissionais da Atenção Básica das UBS’s não informam sua produtividade via Sistema de 

Informação. 

A escassez de dados mascara a realidade da assistência prestada e desarticula o trabalho 

das equipes de saúde dentro do território sanitário. 

Outro problema que o município enfrenta é a disposição das Unidades de saúde, 

causando vazios assistenciais em alguns bairros da cidade, visto que as UBS estão concentradas 

em grande parte na região central da cidade. 

No que diz respeito a rede materno-infantil de Santana o principal nó critico está ligado 

novamente a fragilidades do processo de trabalho, não se pode falar em planejamento familiar, 

há necessidade de qualificar a assistência pré-natal, parto e puerpério. 

Em 2019 Santana registou 2.616 nascidos vivos (o que corresponde a 15,4% dos 

nascimentos no Estado do Amapá). 

 

Ao analisar os dados observamos que 30,9% das mulheres realizaram 7 ou mais 

consultas ou seja 69,1% tiveram entre nenhuma a 6 consultas, essa análise reforma a 

necessidade de investimentos na atenção pré-natal. 

No Brasil, considera-se idade fértil a faixa etária entre 10 a 49 anos, sobre essa 

informação vejamos os dados de Santana: 

 

Se observa maior concentração de nascidos vivos em mulheres jovens e chama atenção 

os dados relacionados a gravidez na adolescência principalmente na faixa etária de 15 a 19 anos. 
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No que diz respeito a mortalidade infantil, Santana taxa de mortalidade infantil de 

15,29 casos a cada 1000 nascidos vivos, ficando abaixo da média estadual que foi de 19,24 a 

cada 1000 nascidos vivos e acima da média nacional de que foi 14 a cada 1000 nascidos vivos. 

Em relação aos agravos a sífilis continua sendo uma doença preocupante visto a 

facilidade de acesso aos testes rápidos que contrasta com o quantitativo crescente de casos, 

baixa detecção (que muitas vezes ocorre em momento intempestivo) e tratamento inadequado. 

 

No ano de 2019, Santana apresentou taxa de detecção acima da média estadual e 

regional. 

 

Os dados mostram a predominância quanto a realização de pré-natal, ou seja, mesmo 

com acesso a assistência pré-natal se observam casos de sífilis congênita, esses dados 

corroboram com a informação a seguir que mostra que boa tarde dos casos de sífilis congênita 

o diagnóstico da gestante com sífilis ocorreu durante ou após o parto. 
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Se observa curva crescente a partir de 2016. 

 

Os dados mostram significativos casos de sífilis primária o que implica em maior 

circulação da doença e altas taxas de transmissibilidades no período, outro dado que chama 

atenção é acerca da classificação “ignorado”, essa informação nos direciona para necessidade 

de qualificação da equipe que esta diagnosticando e preenchendo as fichas de notificação acerca 

dos critérios clínicos de classificação. 

O Relatório de cadastro individual extraído do centralizador de Santana nos revela o 

seguinte público: 

 

Ou seja, segundo informações do banco de dados alimentados pelas equipes de saúde 

da família, Santana possui atualmente 24.545 mulheres em idade fértil, calculando a taxa de 
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estimativa para gestante temos para 2021 uma estimativa de 3165 mulheres gestantes e em 2022 

temos 3482, ou seja, levando em conta os dados informados pelas equipes de ESF Santana 

abriga muitas mulheres em idade fértil com potencial para engravidar. Desta forma medidas de 

planejamento familiar e prevenção de infecções sexualmente pera este público pode reduzir o 

número de gravidez indesejada e consequentemente o número de abortos, pode reduzir o 

número de nascidos vivos e a morbimortalidade materno-infantil.  

 

Quanto as condições gerais de saúde, o sistema informa que atualmente Santana possui 

510 gestantes sendo acompanhadas, esse parâmetro precisa ser levado em conta no momento 

do planejamento da assistência. 

In loco se observou atendimento farmacêutico favorável e que o Município um Centro 

Laboratorial de Santana (CELAB) que é referência para os usuários atendidos nas UBS’s e 

oferta exames de rotina e alguns exames específicos conforme solicitação médica (Figura 22). 

Todavia requer maior capilaridade do acesso aos exames para melhoria do acesso. 

Quanto a assistência Hospitalar....... 
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8.3 O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI 

 

A região que hoje corresponde ao Vale do Jari foi habitada, primeiramente por indígenas 

Waiãpis e Aparais e, mais tarde por nordestinos que vieram trabalhar na extração da borracha. 

Dentre essa leva de nordestinos destacou-se um cearense chamado coronel José Júlio de 

Andrade que teve poder de vida e morte não se consolidou como o maior latifundiário do 

mundo, adquirindo cerca de 3,5 milhões de hectares de terras por meios lícitos e, principalmente 

ilícitos através de expropriação e da sua condição de deputado estadual e senador pelo estado 

do Pará, sendo combatido pela revolta tenentista que o obrigou a vender sua empresa Jari para 

um grupo de empresários portugueses, em 1948 sendo vendida mais tarde para o milionário 

norte americano Daniel Ludwig.  

Localizado na região sul do Amapá, Laranjal do Jari foi criado pela Lei Federal Nº 

7.639, de 6 de dezembro de 1987. Faz fronteira com o Estado do Pará, mais especificamente 

com Monte Dourado, distrito do município de Almeirim (PA), situado na outra margem do Rio 

Jari. Está localizada a 320 quilômetros da capital e o acesso é pelo chamado eixo sul da BR-

156, trecho ainda não asfaltado da estrada federal, também sendo possível o acesso fluvial pelo 

rio Jari. Em uma área de 31.170,3 km². Faz limite com os municípios de Vitória do Jari, 

Mazagão, Pedra Branca do Amapari e Oiapoque, além do Estado do Pará e ainda com os países 

Suriname e Guiana Francesa, pela imensidão geográfica. 

Uma das grandes atividades desenvolvidas no município de Laranjal do Jarí é o 

beneficiamento da castanha do Brasil, com a existência da sede da COMAJA (Figura 23). 

 

Figura 23 – Beneficiamento da Castanha em Laranjal do Jari. 

 

Fonte: Carvalho (2018). 

- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos  
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 O município de Laranjal do Jari (Figura 24) é o terceiro mais populoso do estado possui 

uma população estimada em 2021 de 52.302 habitantes. A população estimada de 2020 era de 

51.362 habitantes (IBGE, 2021). O IDHM é de 0,665, PIB per capita de 18.252,70 R$. A taxa 

de mortalidade infantil em 2019 era de 23,2 óbitos por mil nascidos vivos. 

 

Figura 24 – Localização do Município de Laranjal do Jari. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Laranjal_do_Jari. 

 

 O clima em Laranjal do Jari é tropical. O clima é classificado como Am segundo a 

Köppen e Geiger com temperatura média de 27.2 °C. Na maioria dos meses do ano, existe uma 

pluviosidade significativa em Laranjal do Jari. Só existe uma curta época seca e não é muito 

eficaz. Já a média anual de pluviosidade é 2244 mm. 

Os símbolos do município de Laranjal do Jari são a bandeira (Figura 25), o brasão 

(Figura 26) e o hino. 
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Figura 25 – Bandeira do Município de Laranjal do Jari. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_de_Laranjal_do_Jari_-_AP.svg 

 

Figura 26 - Brasão do Município de Laranjal do Jari. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_de_Laranjal_do_Jari_-_AP.svg 

 

- Mapa de Laranjal do Jari 

 

 A divisão territorial do município de Laranjal do Jari (Figura 27) de acordo com o IEPA 

(2004) é formada por: 

- Parte da Terra Indígena Parque do Tumucumaque com 583,84km correspondentes à parte 

amapaense do Parque Indígena do Tumucumaque. O Parque Indígena do Tumucumaque, em 

sua maior extensão, pertence ao Estado do Pará e sua população total é estimada em 1400 

pessoas que compreende as etnias Tiriyió, Kaxuyana, Aparai, Wayãna. O ambiente natural é 

representativo do domínio das grandes cadeias montanhosas que compõem a Serra do 
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Tumucumaque com altitudes consideradas as mais altas do Estado do Amapá, em torno de 700 

metros; 

- Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque com 16.474,04 km correspondentes ao 

Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque (PARNA do Tumucumaque) criado pelo 

Decreto Presidencial de 22/08/2002. A fisiografia geral é marcada pela presença de grandes 

maciços florestais destacados por sequências de fortes relevos que são partes integrantes da 

serra do Tumucumaque. Os rios Jari e Oiapoque são as principais vias de acesso natural à 

referida área, mas a presença de inúmeras cachoeiras e corredeiras constituem sérios 

impedimentos à franca navegação;  

- Terra Indígena Waiãpi que foi homologada em 1996 pelo Decreto N. 1.775 (DOU, 

24/05/1996), possui 607.017 hectares e se insere entre os municípios de Laranjal do Jari (60%) 

e Pedra Branca do Amapari (40%), sendo cortada por alguns quilômetros da BR-210 

(Perimetral Norte) que constitui a sua principal via de acesso. O ambiente natural dominante é 

de floresta de terra firme, recortada por rios e igarapés. Verifica-se uma diversidade de 

ambientes formando um grande mosaico, onde os ambientes se alternam segundo as variações 

do relevo. Em termos assistenciais, a população indígena se mantém ligada às sedes municipais 

de Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari e, particularmente, à capital do Estado;  

- RDS do Rio Iratapuru com 6.174,80km correspondentes à Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Rio Iratapuru- RDS. A RDS é uma unidade de conservação estadual criada em 

11/12/1997 pelo Decreto Lei Nº 0392 e se destina à proteção dos recursos naturais e ao 

desenvolvimento de práticas produtivas sustentáveis, dentre as quais o extrativismo da 

castanha-do-brasil. Sua área total se estende também pelos municípios de Mazagão e Pedra 

Branca do Amapari. O ambiente natural é marcado por seções de altas colinas, representativas 

da borda da Bacia Paleozóica da Amazônia, e predomínio de baixas colinas, densamente 

recobertas por florestas de alto porte com grandes concentrações de castanha-do-brasil. O rio 

Iratapuru, curso d'água de maior importância, corta integralmente a reserva no sentido norte/sul 

e constitui a principal via de transporte da castanha-do-brasil das áreas de concentrações 

naturais para a comunidade Iratapuru, localizada na foz do referido rio. No percurso da foz até 

o local conhecido como Panelas, o rio Iratapuru é pontuado por inúmeras corredeiras rochosas 

que oferecem grandes dificuldades ao transporte da castanha-do-brasil, principal base produtiva 

da população residente. A reserva é um dos principais pólos de extração da castanha-do-brasil 

do Estado; 

- Estação Ecológica do Rio Jari com 866,53km correspondentes à porção amapaense da 

Estação Ecológica do Jari. Como é fato, Estação Ecológica é uma categoria de conservação 
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natural totalmente restritiva a quaisquer formas de intervenção humana, a não ser as que tenham 

caráter de pesquisa. A sua jurisdição é federal, sendo, portanto, estritamente vinculada ao 

IBAMA;  

- Reserva Extrativista do Rio Cajari com 1.962,23 km pertencentes à Reserva Extrativista do 

Rio Cajari - RESEX. Foi criada pelo Decreto Federal de N 99.145 de 12 de março de 1990 em 

atendimento às manifestações e interesses da população residente que, dentre outras questões, 

reivindicava a solução de seus conflitos de posse da terra. A condição de reserva extrativista é 

de uma categoria de conservação de uso direto que possibilita o desenvolvimento de práticas 

produtivas e de convivência social, aliadas à proteção dos recursos naturais;  

- Propriedade da Jari Celulose com 1.325,49 km tratados como de propriedade da Jari 

Celulose. 1ª Porção compreendida entre os limites da RDS e RESEX até a estrada da cachoeira 

de Santo Antônio e ramal do Retiro. Essa faixa de terra é ocupada somente pelas comunidades 

de Iratapuru, na foz do rio Iratapuru, e Santo Antônio e Padaria na margem do rio Jari. O 

ambiente natural é caracterizado pelo domínio de grandes florestas que são enriquecidas pela 

presença de locais com grandes concentrações de castanha-do-brasil. 2ª Porção que vem sendo 

utilizada mais efetivamente pelo processo de ocupação rural. Compreende as terras 

circunscritas pelos ramais da cachoeira de Santo Antônio e do Retiro a norte/noroeste, limites 

da RESEX do rio Cajari a leste/sudeste, limites com o município de Vitória Jari ao sul e rio Jari 

a oeste/sudeste. Os principais núcleos ou setores de colonização são: Comunidades de St. 

Antônio da Cachoeira, Padaria, Alto Igarapé Maicá, Retiro, Igarapé do Meio, Bacia Branca, 

Igarapé Branco, Igarapé Arapiranga, Tira Couro e São Brás/São Militão; 

- Assentamento Agroextra-tivista do Rio Maracá/INCRA com 216,37 km que fazem parte 

das terras do assentamento Agroextrativista do Rio Maracá /INCRA. Essa pequena parte do 

referido assentamento está estreitamente ligada às terras do Centro Novo da RESEX do Rio 

Cajari e, igualmente a essas, dispõe de grandes estoques de castanha-do-brasil; e  

- Sede Municipal de Laranjal do Jari (Figura 28) com 32km considerados como terras 

patrimoniais do município de Laranjal do Jari, incluindo o assentamento Maria de Nazaré 

Mineiro. Essas terras incluem os perímetros, urbano e periurbano da sede municipal mais o 

referido assentamento. 

A Sede de Laranjal do Jari é composto pelos bairros: Agreste, Mirilândia, Nova 

Esperança, São Pedro, Santarém, Sarney, Malvinas, Cajari, Centro, Samaúma, Castanheira, 

Nazaré Mineiro, Buritizal, Prosperidade, Sagrado Coração de Jesus. 
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Figura 27 –  Divisão territorial do Município de Laranjal do Jari. 

 

Fonte: IEPA (2004). 

 

Figura 28 – Mapa da Sede de Laranjal do Jari. 
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Fonte: http://www.laranjaldojari.ap.gov.br/busca_de_noticias?b=mapa 

- Estabelecimentos de Saúde  

 

Os Estabelecimentos de Saúde de Laranjal do Jari (Tabela 25) que constam no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 26, com destaque para 

aqueles pertencentes à administração pública: 01 Hospital, 01 Unidade de Pronto Atendimento 

Porte I, 03 Postos de Saúde, 10 UBSs, 01 Base do SAMU (inoperante), 01 CAPS I (Abraça-

me), 01 Centro Especializado em Reabilitação Municipal, 01 Laboratório de Análises Clínicas, 

01 Central Municipal de Rede de Frio e 01 Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem Maria 

Alice. 

 

Tabela 25 – Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município de Laranjal do Jari/2021. 

LARANJAL DO JARI 

 

01 

 

HOSPITAIS 

 

Hospital Estadual de Laranjal do Jari - HELAJA 

 

02 

 

POSTOS DE SAÚDE 

Posto de Saúde Marinho do Cajari 

Posto de Saúde Santo Antônio da Cachoeira 

Posto de Saúde São Francisco do Iratapuru 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS Água Branca 

UBS Buritizal 

UBS Centro Vanea Silva 

UBS Conceição do Muriaca 

UBS Doutor Lélio Silva 

UBS Enfermeiro Ruinaldo Nascimento 

UBS Maria de Nazaré Souza Mineiro 

UBS Nova Esperança 

UBS Padaria 

UBS Silvino Melo 

 

04 

 

UPA 

 

UPA Laranjal do Jari – Porte I 

 

05 

 

SAMU 

 

01 Base SAMU - Inoperante 

06 CAPS Centro de Atenção Psicossocial CAPS I Abraça-me 
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07 CEO Não há 

08 CER Centro Especializado em Reabilitação Laranjal do 

Jari 

09 LABORATÓRIO 

MUNICIPAL 

Laboratório de Análises Clínicas 

10 LABORATÓRIO POR 

IMAGEM 

Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem 

Maria Alice 

11 POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

Não há 

12 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Não há 

13 REDE DE FRIO - 

IMUNOBIOLÓGICOS 

Central Municipal de Imunização e Rede de Frio 

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 

 

- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 

 

 O município de Laranjal do Jari possui cadastrados no CNES, 659 profissionais de 

saúde. Possui 20 Equipes da Estratégia Saúde da Família que atuam nas Unidades Básicas de 

Saúde e territórios de abrangência, sendo 18 ESFs atuantes na zona urbana da cidade e 02 

equipes atuantes na zona rural. No geral as ESFs contam com um total de 107 Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). 

 Neste aspecto, apresenta uma cobertura pela ESF de 100% e a cobertura pela Atenção 

Básica de 100% (e-GESTOR, 2021). Porém, é importante relatar que apesar de apresentar uma 

cobertura de 100% no Sistema de Informação, só constam 37.926 cadastros de usuários de um 

total de 52.302 habitantes de Laranjal do Jari (IBGE, 2021). 

 O município ainda possui 02 Equipes que compõem o antigo arranjo do Núcleo de 

Apoio ao Saúde da Família (NASF) e hoje configuram-se como equipe multiprofissional e 14 

Equipes de Saúde Bucal (ESB). 

 A gestão municipal da Atenção Básica aderiu ao Saúde na Hora, contando com 01 

Unidade de Saúde da Família 60 horas, 01 Unidade de Saúde da Família 60 horas com Saúde 

Bucal e 03 Unidades de Saúde da Família 60 horas Simplificado. 

 O Hospital Estadual de Laranjal do Jari (HELAJA) atende os munícipes e comunidades 

adjacentes. É classificado como hospital de pequeno porte, atende urgência/emergência, 
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internação, consulta ambulatorial de clínico geral, e especialidades em pediatria, 

ortopedia/traumatologia, ginecologia/obstetrícia, psicossocial, reabilitação. Realiza exames por 

imagem (raios-X, Ultrasson, eletrocardiograma), exame de análises clínica. Possui 58 leitos 

registrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNS distribuído 

em clínica médica, cirúrgica, pediátrica, ortopédica/traumatologista, ginecológica, obstétrica, 

Pré-Parto, Parto e Pós-Parto (PPP). Possui duas salas cirúrgicas, sala de Recuperação Pós 

Anestésica (RPA). 

 A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é classificada como Porte I, é referência para 

atendimento Covid-19 e urgências e emergências para os Jarilenses, disponibilizando no total 

de 19 leitos, distribuídos da seguinte forma: 06 Leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI; 

13 Leitos Clínicos. A unidade conta ainda com suporte de realização de Raio-X; exames de 

rotina e medicação completa dos pacientes internados. A UPA oferta atendimentos médicos em 

Clínica Geral. Dispõem para os usuários os seguintes serviços/sítios funcionais: sala de inalação 

(nebulização), coleta de sangue, laboratório, farmácia, sala de espera, sala de medicação, sala 

de isolamento, sala vermelha, (sala de estabilização), sala de observação, adultos e observação 

pediátrica. 
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- Indicadores do Previne Brasil 
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No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Laranjal do Jari atingiu no 

1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 26%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 

60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 51%, e a meta estabelecida 

é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 33%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

6%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 79%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 4%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 6%, e a meta estabelecida é de 

maior ou igual a 50%. 

 

- Dados de Mortalidade e Morbidade de Laranjal do Jari 

 

 As informações de Mortalidade e Morbidade de Laranjal do Jari foram extraídas do 

Relatório de Gestão do município do exercício 2020 e Sistema de Informações Hospitalares do 

SUS (SIH/SUS)/Sistemas de informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-

TABNET) (Quadro 6). 
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Quadro 6 – Mortalidade e Morbidade por grupos de causas, faixa etária e por residência do Município de Laranjal do Jari (2020). 

 
Fonte: Relatório de Gestão 2020/Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) /Sistemas de informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET). 
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8.3.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico situacional em Laranjal do Jari 

ocorreram apenas no âmbito das instituições estaduais, pois nas instituições municipais por 

incompatibilidade de agenda não foi possível a observação e verificação in locu dos Pontos de 

Atenção à Saúde. 

No entanto, cabe salientar que realizamos viagem ao município com anuência e apoio 

logístico da Secretaria Municipal de Saúde de Laranjal do Jari no dia 03 de junho de 2021 no 

período das enchentes que ocorrem anualmente nesta região. Na ocasião, apresentamos um 

Plano de Contingência de Desastres Naturais da Atenção Básica – Módulo Inundações à Gestão 

Municipal da APS e reunimos com as Coordenações Municipais de Saúde. Destaca-se que 

também realizamos visitas in locu nas comunidades ribeirinhas do município: Vila da Padaria, 

São José, Cachoeira de Santo Antônio para conhecermos a realidade das famílias na enchente 

e levantarmos as necessidades prioritárias, como por exemplo: treinamento em situações de 

sinistro por rompimento da barragem de Santo Antônio. 

O município de Laranjal do Jari, por meio do acesso ao Sistema de Informação e-

SUS/SISAB no dia 12 de julho de 2021 apresenta os seguintes dados dos usuários cadastrados 

com DCNT’s (Tabela 26): 

 

Tabela 26 – Levantamento das DCNT’s do Município de Laranjal do Jari. 

DOENÇA CRÔNICA NÃO-

TRANSMISSÍVEL, FATORES 

DETERMINANTES E 

COMPLICAÇÕES 

 

QUANTITATIVO 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 3.334 

Diabetes Mellitus – DM 937 

Neoplasias 86 

Acidente Vascular Encefálico – AVE 238 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 57 

Tabagismo 2.178 

Etilismo 2.907 

Doença Cardíaca 348 

Insuficiência Cardíaca 72 
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Insuficiência Renal/Doença Renal 

Crônica 

51 

Asma 581 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 35 

Saúde Mental/Depressão 131 

Excesso de Peso 3.478 

Idosos com 60 anos ou mais 3.138 

Acamados 100 

Fonte: Sistema e-SUS/SISAB (2021) – mês de julho. 

 

O município possui levantamento epidemiológico unificado das pessoas com DCNT, 

pois centraliza as informações de consolidado de produtividade do Sistema e-SUS na Secretaria 

Municipal de Saúde. Os Agentes Comunitários de Saúde realizam sua digitação em tablets que 

foram disponibilizados pela gestão da Atenção Básica e utilizam o aplicativo e-Território 

compatível com o e-SUS para a exportação dos dados. 

Mas, ressalta-se que de acordo com o Relatório de Gestão (2020), a digitação da 

produção de serviços em saúde foi descentralizada e passou a ser feita nas Unidades de Saúde 

onde são realizados os serviços, destacamos que somente as Unidades e Postos de Saúde da 

Zona Rural, continuam sendo feitas no setor de sistemas de informação em saúde da Secretaria 

de Saúde. Foram informatizadas as salas de vacina da principais Unidades de Saúde no 

perímetro urbano da cidade.  

O número de cadastros de usuários válidos no Sistema e-SUS/SISAB é de 37.926 de um 

total de 52.302 habitantes (IBGE, 2021).  

No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município de Laranjal do Jari 

possui um laboratório de análises clínicas que é referência para os usuários atendidos nas UBS’s 

e oferta exames de rotina e alguns exames específicos como sorologias (toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovírus) para o atendimento à gestante no pré-natal e coagulograma conforme 

solicitação médica, porém o exame de cultura de urina não é realizado. Destaca-se que o exame 

de hemoglobina Glicada direcionado ao usuário com Diabetes Mellitus é ofertado no município.  

O exame de preventivo de câncer do colo do útero (PCCU) é coletado nas UBS’s do 

município e encaminhado uma vez por semana para análise em laboratório conveniado 

terceirizado (Laboratório Previne). Os exames de testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B 

e C são realizados em todas as UBS’s de Laranjal do Jari por demanda espontânea. 
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O Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem Maria Alice oferta os exames de 

Ultrassonografia para os usuários e ainda está em processo de finalização das instalações do 

tomógrafo que ofertará o exame de tomografia computadoriza. 

O exame de imagem de raio-X é ofertado na UPA e no HELAJA, sendo, portanto, 

ofertado pelo Governo do Estado. 

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Laranjal do Jari ofertam os 

medicamentos básicos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus 

atendendo à demanda de pacientes. Entre os medicamentos disponíveis destacam-se: anti-

hipertensivos orais (losartana, propranolol, enalapril, captopril, metildopa, levodopa, atenolol, 

nifedipino, entre outros), Diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida), anti-diabéticos orais 

(cloridrato de metformina e glibenclamida), além da distribuição de insulina NPH, Regular e 

Caneta que são distribuídas pela Farmácia Central, local onde concentra o TFD (Tratamento 

Fora do Domicílio que regula os casos que necessitam ser referenciados para a capital) e a 

Central de Imunização-Rede de Frio. 

Sobre a atenção especializada, o município através da Secretaria Municipal de Saúde 

oferta consultas com médicos especialistas em algumas Unidades Básicas de Saúde, entre os 

quais estão: pediatra, ginecologista, Dermatologista, Anestesiologista, além do serviço de 

Telemedicina em parceria com o Hospital Albert Einstein contando com as especialidades: 

cardiologia, endocrinologia, neurologia, neurologia pediátrica, pneumologia, psiquiatria e 

reumatologia que funciona no prédio da Secretaria Municipal de Saúde.  

As portas de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos 

no município é o Hospital Estadual de Laranjal do Jari e Unidade de Pronto Atendimento. 

As internações clínicas, cirurgias, e outros procedimentos pelo SUS quando indicados 

são realizadas no próprio Hospital Estadual de Laranjal do Jari ou os usuários são referenciados 

para a capital. 

A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é direcionada para a capital Macapá, visto o município não possuir Unidade de 

Nefrologia para realização de Hemodiálise. 

A reabilitação voltada ao usuário com DCNT é realizada no Centro Especializado em 

Reabilitação Laranjal do Jari (CER II – Física e Intelectual). Além disso, a Reabilitação Pós 

Covid-19 dos pacientes com sequelas provocados pela doença é realizada neste Centro.  

Outros serviços complementares são ofertados aos usuários com DCNT dependendo da 

necessidade da demanda, entre os quais estão: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS I - 

Abraça-me) e os atendimentos pelas equipes de NASF (multiprofissionais). 
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Ressalta-se que em Laranjal do Jari, não foi possível reunir com os profissionais da 

Atenção Básica e nesse sentido, não foram levantadas as necessidades em serviço e as 

demandas prioritárias, bem como não foi possível a verificação da estrutura física e ambiência 

dos estabelecimentos de saúde municipais. 
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8.3.2 Rede Materno-Infantil 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico situacional em Laranjal do Jari 

ocorreram apenas no âmbito das instituições estaduais, pois nas instituições municipais por 

incompatibilidade de agenda não foi possível a observação e verificação in locu dos Pontos de 

Atenção à Saúde. 

 

No que diz respeito a mortalidade infantil, Laranjal do Jari apresentou taxa de 

mortalidade infantil de 16,64 óbitos infantis a cada 1000 nascidos vivos, ficando abaixo da 

média estadual que foi de 19,24 a cada 1000 nascidos vivos e acima da média nacional de que 

foi 14 a cada 1000 nascidos vivos. 

Mortalidade materna 262,69/100mil acima (8x) da média estadual que é 32,9/100 mil 

e da média Brasil 55,3/100mil. 
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Os dados disponíveis no E-gestor apontam para 11.976 mulheres em idade fértil. A 

estimativa de gestantes por anos a partir dos dados de 2019 são: 2020 com 1256 gestantes, 2021 

com 1382 e 2022 com 1520. Em 13 de julho de 2021 o sistema E-gestor registrava 308 gestantes 

sendo acompanhadas pela Atenção primária em Saúde. 

 

Os dados referentes à sífilis em Laranjal do Jari mostram um crescimento significativo 

entre 2014 e 2019, ano no qual foram notificados 110 casos de sífilis adquiridas em gestante. 

2020 aparece com dados fora da curva o que pode corresponder a subnotificação em função da 

pandemia da COVID-19. 

 

Observando a tabela se pode perceber que desde 2015 o município vem apresentando 

casos de sífilis congênita. 
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Quanto a relação entre assistência pré-natal e os casos de sífilis congênita se observa 

que a maioria dos casos teve assistência, o que leva a questionamentos quando a qualidade do 

pré-natal ofertado e qual o impacto epidemiológico dessas ações. 

 

Quanto ao momento do diagnóstico materno de sífilis e a relação com a sífilis 

congênita se pode constatar que boa parte acontecer durante ou após o parto, o que reafirma a 

necessidade de maior qualificação dos profissionais que prestam assistência pré-natal. 

 

Conforme já foi anteriormente relatado em Laranjal do Jari, não foi possível reunir 

com os profissionais da Atenção Básica e nesse sentido, não foram levantadas as necessidades 

em serviço e as demandas prioritárias, bem como não foi possível a verificação da estrutura 

física e ambiência dos estabelecimentos de saúde municipais. 

Segundo informações colhidas no local, o HELAJA faz em média 85 a 110 partos por 

mês, sendo uma média de 62 partos vaginais e 40 cesáreos. Conta com 02 leitos de pré-parto, 

01 leito de parto normal e 02 leitos de parto cesáreo (bloco cirúrgico), sendo que a sala de pré-

parto e de parto estão dentro das dependências do centro cirúrgico. Conta com 12 leitos de pós-

parto, não havendo berçário, não há UTIN, há uma UCINCO com 02 encubadoras. 

Além de partos o hospital realiza cirurgias obstétricas como: Curetagem uterina, 

aspiração manual intrauterina, implante de DIU, implante de contraceptivo intradérmico, 

cirurgia de alta frequência, cauterização de lesões de colo, histerectomia total e parcial, 
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laqueadrura, perineoplastia, ooferectomia, miomectomia e cistectomia excérese de 

cistos/nódulos mamários, drenagem de bartolinite, laparotomia ginecológica. 
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8.4 O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE 

 

O município de Oiapoque é a única cidade do Amapá que tem fronteira internacional – 

faz limite com a Guiana Francesa, Departamento Ultramarino da França na América do Sul.  

Por ser a principal cidade do norte amapaense, recebeu a alcunha de Capital do Norte do Amapá.  

A palavra Oiapoque tem origem tupi-guarany, sendo uma derivação do termo "oiapoca", 

que significa "casa dos Waiãpis". O município de Oiapoque originou-se da morada de um 

mestiço, em data que não se pode precisar, de nome Emile Martinic, o primeiro habitante não-

índio do município.  

Sabe-se que a localidade passou a ser conhecida como "Martinica"; e, ainda hoje, não é 

raro ouvir essa designação, notadamente de habitantes mais antigos.  Em 1943, ergueu-se no 

município um monumento à Pátria (Figura 29), indicativo do marco inicial do território 

brasileiro, onde figuram citações do hino nacional e uma placa indicativa com os dizeres: “Aqui 

Começa o Brasil”, o qual virou símbolo Oiapoquense. 

 

Figura 29 – Monumento à Pátria – Marco inicial do território brasileiro. 

 

Fonte: https://www.portal.ap.gov.br/conheca/oiapoque 

 

 A cidade está situada no extremo norte do Amapá, a 600 quilômetros da capital, Macapá 

e foi criado pela Lei 7.578, de 23 de maio de 1945. O acesso é pela BR-156, também sendo 

possível chegar por via fluvial e aérea. Possui uma área de 22.725,70 km². 
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- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos  

 

 O município de Oiapoque (Figura 30) possui uma população estimada em 2021 de 

28.534 habitantes. A população estimada de 2020 era de 27.906 habitantes (IBGE, 2021). O 

IDHM é de 0,658, PIB per capita de 16.003,40 R$. A taxa de mortalidade infantil em 2019 era 

de 6,71 óbitos por mil nascidos vivos.  

 A economia concentra-se, quanto ao setor primário, principalmente na criação dos gados 

bovino, bubalino e suíno e na cultura da mandioca, laranja, milho, cana-de-açúcar e outros. No 

setor secundário, pode-se destacar a extração de ouro, inclusive de forma clandestina em terras 

brasileiras e guianenses. O comércio possui potencial de crescimento com a ponte binacional 

que liga os dois países. 

 No município, destacam-se, segundo Paungartten et al. (2019), os tipos de solo: 

Latossolo, Plintossolo e Gleissolo, Argissolo e Neossolo. A cobertura vegetal corresponde 

fisionomicamente a dois padrões de vegetação distintos: o domínio das formações florestadas 

e o domínio das formações campestres. 

 

Figura 30 – Localização do Município de Oiapoque. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Oiapoque. 
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 Bacia do Oiapoque pelos afluentes à margem direita. Este rio divide o Brasil da Guiana 

Francesa e corre de Oeste para o Norte, desaguando no oceano Atlântico. Com clima quente 

úmido, a temperatura mínima é de 22º e a máxima de 34º centígrados. Possui precipitação com 

chuvas ocorrendo nos meses de dezembro a agosto, chegando a atingir cerca de 3.000 mm. A 

estação seca vai de setembro a dezembro, mês em que se verifica temperatura mais alta. 

Os símbolos do município de Oiapoque são a bandeira (Figura 31), o brasão (Figura 32) 

e o hino. 

 

Figura 31 – Bandeira do Município de Oiapoque. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_de_Oiapoque_AP.svg 

 

Figura 32 – Brasão do Município Oiapoque. 

 

Fonte: http://www.oiapoque.ap.gov.br/conteudos.php?slug=municipio/simbolos# 
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- Mapa de Oiapoque 

 

A Sede de Oiapoque (Figura 33) é composta pelos bairros (Figura 34): Beira Rua, 

Centro, Fazendinha, Infraero, Nova Esperança, Nova União, Oiapoquinho, Paraíso, Planalto, 

Russo, Teles, FM, SESC, Universidade, Vila Vitória, Vitória do Oiapoque. Como distritos: 

Clevelândia do Norte reconhecida área de destacamento militar do exército e Vila Velha área 

de propriedades agroextrativas.  

Ainda fazem parte de seu território, as comunidades: Ponte do Caciporé (área de 

intercessão da BR-156), Rio Cassiporé (importante ponto de apoio tanto para o tráfego 

rodoviário da BR-156, quanto para o fluvial, principalmente para os pecuaristas e agricultores 

da região), Vila Brasil (serve de apoio aos garimpos infiltrados na Guiana Francesa), Taperebá 

(área de apoio aos pescadores da costa marítima) e outros povoados menores (indígenas) como: 

Aldeia do Manga, Santa Isabel, Espírito Santo, Açaizal, Urucaura, Incruzo, Flexa, Kumenê, 

Kumarumã. 

 

Figura 33 – Mapa do Município de Oiapoque. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Oiapoque 
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Figura 34 – Mapa de abairramento do Município de Oiapoque. 

 

Fonte: Moura (2018). 

 

- Estabelecimentos de Saúde  

 

Os Estabelecimentos de Saúde de Oiapoque (Tabela 27) que constam no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 33, com destaque para 

aqueles pertencentes à administração pública: 01 Hospital, 05 Postos de Saúde, 05 UBSs, 01 

Base do SAMU (inoperante), 01 CAPS I (Espaço Cuidar), 01 Laboratório de Fronteira de 

Oiapoque (LAFRON) mantido pelo LACEN, 12 Polos de Saúde Indígena, 01 Unidade do 

DESEI (Casa de Saúde do Índio Casai Oiapoque) e 01 Odontomóvel. 
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Tabela 27 – Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município de Oiapoque/2021. 

OIAPOQUE 

01 HOSPITAIS Hospital Estadual de Oiapoque - HEO 

 

 

02 

 

 

POSTOS DE SAÚDE 

Posto de Saúde Clevelândia 

Posto de Saúde Taperebá 

Posto de Saúde do Piquiá KM 30 

Posto de Saúde Primeiro do Cassiporé 

Posto de Saúde Vila Velha do Cassiporé 

 

 

03 

 

 

UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS Infraero 

UBS Planalto 

UBS Julieta Palmerim 

UBS Nova Esperança 

UBS Vila Vitória 

04 UPA Não há 

05 SAMU 01 Base SAMU – Inoperante 

06 CAPS Centro de Atenção Psicossocial CAPS I – Espaço 

Cuidar 

07 CEO Não há 

08 CER Não há 

09 LABORATÓRIO 

MUNICIPAL 

Não há 

10 LABORATÓRIO 

ESTADUAL 

LAFRON – Mantido pelo LACEN 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

Polo Base de Saúde Kumarumã 

Polo Base de Saúde Kumene 

Polo Base de Saúde Manga 

Posto Saúde Indígena do Acaizal 

Posto Saúde Indígena Flexa 

Posto Saúde Indígena do Encruzo 

Posto Saúde Indígena do Espirito Santo 

Posto Saúde Indígena Estrela 

Posto Saúde Indígena Galiby 
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Posto de Saúde Indígena Kunana 

Posto de Saúde Indígena Santa Izabel 

Posto de Saúde Indígena Tukay 

12 DSEI Casa de Saúde do Índio Casai Oiapoque 

13 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Não há 

14 ODONTOMÓVEL Unidade Odontológica Móvel  

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 

 

- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 

 

 O município de Oiapoque possui cadastrados no CNES, 351 profissionais de saúde. 

Possui 06 Equipes da Estratégia Saúde da Família que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e 

territórios de abrangência. No geral as ESFs contam com um total de 35 Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS). 

 Neste aspecto, apresenta uma cobertura pela ESF de 75,91% e a cobertura pela Atenção 

Básica de 88,67% (e-GESTOR, 2021). 

 O município ainda possui 01 Equipe que compõem o antigo arranjo do Núcleo de Apoio 

ao Saúde da Família (NASF) e hoje configuram-se como equipe multiprofissional e 05 Equipes 

de Saúde Bucal (ESB). 
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- Indicadores do Previne Brasil 
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No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Oiapoque atingiu no 1º 

Quadrimestre de 2021 um percentual de 23%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 54%, e a meta estabelecida 

é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 58%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

1%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 46%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 9%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 15%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 50%. 
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8.4.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico situacional das redes em Oiapoque 

ocorreram no dia 28 de abril de 2021. 

O município por meio do acesso ao Sistema de Informação e-SUS/SISAB no dia 21 de 

setembro de 2021 apresenta os seguintes dados dos usuários cadastrados e com DCNT’s 

(Tabela 28): 

 

Tabela 28 – Levantamento das DCNT’s do Município de Oiapoque. 

DOENÇA CRÔNICA NÃO-

TRANSMISSÍVEL, FATORES 

DETERMINANTES E 

COMPLICAÇÕES 

 

QUANTITATIVO 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 1.153 

Diabetes Mellitus – DM 424 

Neoplasias 14 

Acidente Vascular Encefálico – AVE 108 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 23 

Tabagismo 1.153 

Etilismo 1.872 

Doença Cardíaca 132 

Insuficiência Cardíaca 37 

Insuficiência Renal/Doença Renal 

Crônica 

27 

Asma 186 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 13 

Saúde Mental/Depressão 32 

Excesso de Peso 1.698 

Idosos com 60 anos ou mais 1.184 

Acamados 20 

Fonte: Sistema e-SUS/SISAB (2021) – mês de setembro. 

 

O município possui levantamento epidemiológico unificado das pessoas com DCNT, 

pois centraliza a consolidação de produtividade do Sistema e-SUS na Secretaria Municipal de 

Saúde. Os Agentes Comunitários de Saúde realizam sua digitação em tablets que foram 



157 
 

 

disponibilizados pela gestão da Atenção Básica e utilizam o aplicativo e-Território e o ACS 

Lite que são compatíveis com o e-SUS para a exportação dos dados. 

O número de cadastros de usuários válidos no Sistema e-SUS/SISAB é de 18.267 de um 

total de 27.906 habitantes (IBGE, 2021).  

Os indígenas cadastrados no Sistema e-SUS/SISAB, distribuem-se entre as etnias: 

- Ajuru: 17 

- Aparai (Apalai): 4 

- Galibi (Galibi do Oiapoque, Karinha): 296 

- Galibi Marworno (Galibi do Uaçá, Aruá): 197 

- Karipuna (Caripuna): 81 

- Karipuna do Amapá (Caripuna): 110 

- Palikur (Aukwayene, Aukuyene, Paliku'ene): 48 

- Pataxo: 1 

No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município de Oiapoque não 

possui um laboratório de análises clínicas. A referência para exames de rotina para os usuários 

do SUS é o Laboratório do Hospital Estadual de Oiapoque e o Laboratório de Fronteira de 

Oiapoque-Lafron. 

Destaca-se que o exame de hemoglobina Glicada direcionado ao usuário com Diabetes 

Mellitus não é ofertado no município.  

O exame de preventivo de câncer do colo do útero (PCCU) não é coletado no município. 

Os exames de testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C são realizados em todas as 

UBS’s de Oiapoque por demanda espontânea. 

O município não oferta exames de imagem (ultrassonografia, raio-X e tomografia 

computadoriza). 

O exame de imagem de raio-X em específico é ofertado apenas no HEO, sendo, 

portanto, ofertado pelo Governo do Estado aos pacientes atendidos naquela instituição de saúde. 

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Oiapoque ofertam os 

medicamentos básicos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus 

atendendo à demanda de pacientes. Entre os medicamentos disponíveis destacam-se: anti-

hipertensivos orais (losartana, propranolol, enalapril, captopril, metildopa, levodopa, atenolol, 

nifedipino, entre outros), Diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida), anti-diabéticos orais 

(cloridrato de metformina e glibenclamida), além da distribuição de insulina NPH e Regular. 

Sobre a atenção especializada, o município através da Secretaria Municipal de Saúde 

oferta na UBS Planalto o serviço de Telemedicina em parceria com o Hospital Albert Einstein 
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contando com as especialidades: cardiologia, endocrinologia, neurologia, neurologia pediátrica, 

pneumologia, psiquiatria e reumatologia. 

A porta de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos no 

município é o Hospital Estadual de Oiapoque. As internações clínicas, pequenas cirurgias, 

partos e outros procedimentos pelo SUS quando indicados são realizadas no próprio Hospital 

ou os usuários são referenciados para a capital via terrestre por ambulância ou via aérea em 

aeronave-UTI. O HEO é referência neste município para atendimentos pediátrico, adulto e 

obstétrico. O Hospital possui uma estrutura ampla e bem conservada, com distribuição de leitos 

por enfermarias (clínicos adulto e pediátrico, obstétricos) e setores. 

Sendo assim, organiza-se estruturalmente em: 

- Recepção com local de espera para os usuários e escalas de serviços da equipe 

multiprofissional disponíveis e fixadas em local visível. 

- Sala de acolhimento: acolhimento e a triagem dos pacientes utilizando Classificação de Risco 

de Manchester por cores. 

- SAME 

- Direção  

- Consultório de pediatria  

- Consultório de ortopedia  

- Repouso médico 

- 3 Salas de observação  

- Sala de medicação  

- Sala de estabilização (Sala Vermelha)  

- Sala do NESI/ Sala da Coordenação de enfermagem 

- Sala de fisioterapia 

- Sala da Gerência de Núcleo  

- Sala de ultrassonografia (antiga sala de malária) 

- Sala Raio-X: aparelho principal de raio-X funcionando e mais o aparelho portátil (do tipo 

‘GIRAFINHA’). 

- Laboratório 

- Sala de coleta do laboratório  

- Sala de Serviço Social 

- Sala de Epidemiologia  

- Ala COVID: que no momento já está sendo reduzida.  

O setor de internação possui: 
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- 4 Salas de internação: Feminina, Masculina, Pediátrica, Obstétrica 

- Sala de medicação 

- Repouso dos técnicos de enfermagem 

- Centro cirúrgico (02 salas de cirurgia) 

- Repouso dos médicos 

- Repouso dos enfermeiros 

- Sala de pré-parto 

- Sala do Recém-Nascido 

- Sala de parto 

- Repouso dos técnicos de enfermagem do Centro Cirúrgico 

- Copa 

- Cozinha 

- Setor de serviços gerais  

- Necrotério  

- CME 

- Rouparia 

- Depósito da farmácia 

- Sala dos motoristas 

- Garagem  

- Usina de oxigênio 

 No que se refere aos procedimentos cirúrgicos realizados no HEO, incluem: Cesareanas,  

hernioplastias, apendicectomia, colecistectomia, laqueaduras e outras cirurgias de emergência 

como as laparotomias. Cabe enfatizar que o HEO não possui leitos de UTI.  

A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é direcionada para a capital Macapá, visto o município não possuir Unidade de 

Nefrologia para realização de Hemodiálise. 

O município não possui Centro de Reabilitação, neste caso conforme a necessidade de 

reabilitação voltada ao usuário com DCNT, esta é realizada pela equipe multiprofissional 

(NASF) que atende nas UBS’s, inclusive os doentes crônicos com sequelas de Covid-19. 

Outros serviços complementares são ofertados aos usuários com DCNT dependendo da 

necessidade da demanda, entre os quais estão: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS I – 

Espaço Cuidar) e os atendimentos pela equipe multiprofissional: nutricionista, assistente social, 

psicólogo e fisioterapeuta. 
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Destaca-se que ao reunir com os profissionais da Atenção Básica deste município 

constatou-se como necessidades em serviço e demandas prioritárias: reorganização de serviços 

e processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, informatização das UBS’s, 

conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário 

eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento do usuário com doença crônica-linhas de cuidado. 
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8.4.2 Rede Materno-Infantil 

 

A realidade do município de Oiapoque é totalmente afetada por suas questões 

sociodemográficas, por ser cidade de fronteira internacional. Grande rotatividade de pessoas, 

população flutuante, migração pendular, áreas indígenas. 

 

Atualmente, conforme E-gestor, o município possui 6.417 mulheres em idade fértil, o 

que corresponde a 22,49% da população do município que está estimada em 2021 de 28.534 

habitantes. 

Esses dados reforçam a necessidade de qualificar o planejamento familiar na Atenção 

primária a saúde, vistas as imensas fragilidades desse programa, pois embora o município 

apresente dados baixos relativos a nascidos vivos é sabido que esse dado é referente a 

subnotificação visto que muitas gestantes de Oiapoque migram para o Território Guianense 

para realizar seu parto e ter acesso a benefícios financeiros e assistenciais daquele pais, ou vai 

para a capital informa endereço da capital (por desconhecimento e receio de não ser atendida), 

o que resulta em subnotificação de nascimentos. 
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Em relação aos nascidos vivos, o município registrou em 2019 um total de 559 

nascidos vivos (3,3% dos partos no estado do Amapá), o que nos permite estimar 2020 com 

615, 2021 com 676 e 2022 com 744 nascidos vivos. 

 

A taxa de mortalidade infantil foi em 2019 de 5,3/1000 nascidos vivos abaixo da 

média estadual e nacional. Cabe refletir para a subnotificação dos nascimentos conforme 

motivo já abordado acima. 

 

As gestantes tem acesso a consultas alternadas com médico e enfermeiro, os exames 

são realizados pelo laboratório do hospital que o município por vez entrar com a mão de obra; 

vários exames ficam por conta da paciente por não serem realizados no público (toxoplasmose, 

citomegalovírus, coombs indireto…); as medicações básicas suplementares são ofertadas. 

O município dispõe duas USG, porém, uma foi cedida para o HEO, e o outro está no 

município, porém, ambos ainda não na ativa. O USG que está instalado no HEO não funciona 

por falta de profissional e o do Município ainda não foi instalado mediante problemas com 

instalação elétrica (SIC coordenadora de APS),  

O HEO realiza partos normais e cesáreos, além de cirurgias ginecológicas como por 

exemplo esterectomia total, parcial, laqueadura. Conta com 2 leitos pré-parto, sala de parto com 

02 mesas ginecologistas de parto, 6 leitos pós-parto, não há UTI. 
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Ainda em relação aos exames laboratoriais existe uma cooperação entre HEO e 

município de forma que profissionais municipais atuam no laboratório do HEO realizando 

exames vista a suprir a necessidade de mão de obra e não sobrecarregar os servidores do 

Hospital. O laboratório do hospital também atende a saúde indígena. 

 

 

  

Os dados corroboram para necessidade de fortalecimento do processo de trabalho 

vistas a potencializar o planejamento familiar e a assistência pré-natal como mecanismo 

principal na melhoria da qualidade de vida, índice de desenvolvimento humano, melhorias dos 

indicadores de saúde e capitação de recursos. 

 



164 
 

 

8.5 O MUNICÍPIO DE MAZAGÃO 

 

O município, na região sul do Amapá, foi implantado oficialmente em 15 de novembro 

de 1915. Mas o município teve origem em 23 de janeiro de 1770, com a fundação de Mazagão 

Velho pela Coroa Portuguesa, para abrigar famílias vindas da Mazagão Africana, uma colônia 

portuguesa no Marrocos que foi desativada para ser transferida para o Brasil.  

Economicamente, Mazagão já foi conhecida pela sua agricultura e pelo destaque no 

setor oleiro-cerâmico, ambos em declínio na região. Na atualidade, o setor público é, 

especialmente municipal, a base da economia local. No setor primário, está representado pela 

criação de gado bovino, bubalino, suíno, caprino e equino, avicultura e pesca.  

Mazagão se notabilizou pelas manifestações religiosas e culturais. A mais conhecida, a 

Festa de São Tiago (Figura 35), acontece de 16 a 28 de julho no distrito de Mazagão Velho e 

mistura rituais religiosos, cavalhada e teatro a céu aberto, recontando a guerra entre mouros e 

cristãos. A festividade acontece desde o ano de 1777. Mazagão Velho também concentra um 

extenso calendário de festas religiosas, tradicionais e culturais. 

 

Figura 35 – Festividade de São Tiago. 

 

Fonte: https://www.alcilenecavalcante.com.br/alcilene/mazagao-velho-e-festa-de-sao-tiago-turismo-religioso-e-

cultural-na-cidade-que-atravessou-o-atlantico 

 

Mazagão possui hoje uma área de 13.294,778 km², em consequência da sua divisão para 

a formação dos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Aproximadamente 90% do 

território de Mazagão faz parte de áreas institucionais, representadas por assentamento de 

reforma agrária/INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), reserva de 
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desenvolvimento sustentável e floresta de produção do Amapá (FLOTA/SEMA (Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente), reserva extrativista/ICMBio (Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade) e terras indígenas (FUNAI). Os outros 10% do território 

municipal, estão em parte sob regência da administração pública municipal, pois estão 

vinculados sobre diferentes formas de uso e ocupação territorial, tais como: pequenas posses, 

médias propriedades geralmente envolvidas com a criação extensiva de gado, sede municipal, 

núcleos distritais, comunidades dispersas, mineração e garimpagem. 

 

- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos  

 

 O município de Mazagão (Figura 36) possui uma população estimada em 2021 de 

22.468 habitantes. A população estimada de 2020 era de 22.053 habitantes (IBGE, 2021). O 

IDHM é de 0,592, PIB per capita de 12.172,06 R$. A taxa de mortalidade infantil em 2019 era 

de 13,89 óbitos por mil nascidos vivos.  

 

Figura 36 – Localização do Município de Mazagão. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mazag%C3%A3o_(Amap%C3%A1) 

 

 O clima segundo a classificação de Koopen, é do tipo Af, clima tropical úmido, o qual 

é caracterizado principalmente por uma elevada taxa pluviométrica anual aliada à pequena 

amplitude anual de temperatura (IEPA, 2020). 
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A temperatura média anual oscila em torno dos 27º C, sendo a temperatura máxima em 

torno de 31º C e a temperatura mínima em torno dos 23º C. A precipitação média anual é de 

2.500 mm. A umidade relativa anual é de 85% e a insolação média anual de 2.200 horas (IEPA, 

2020).  

No período de janeiro a junho ocorre cerca de 80% da precipitação total anual e o 

período mais seco acontece de setembro a outubro (RABELO, 2005).  

O solo é classificado como do tipo Gley, que são solos minerais, hidromórficos, pouco 

desenvolvidos, de profundidade variável, pouco poroso, mal drenado com baixa 

permeabilidade, apresentando cor acinzentada com mosqueamentos decorrentes dos processos 

de redução e oxigenação dos compostos de ferro que ocorrem em meio anaeróbio, 

desenvolvendo-se sob forte influência do lençol freático próximo à superfície na maior parte do 

ano devido ao regime de marés a que estão sujeitos (RABELO, 1999).  

O relevo caracteriza-se por terrenos de origem quaternária, com extensas áreas planas, 

formadas por sedimentos de origem mista, fluvial e marinha, que ainda está em formação, sendo 

recoberta por campos, com áreas de florestas densas e manguezais (BRASIL, 1974). O relevo 

da região compreende a Planície Fluviomarinha Macapá-Oiapoque, cuja gênese está ligada ao 

movimento estuástico no final do Pleistoceno (FERREIRA, 2012). 

A vegetação devido ao clima apresenta-se na comunidade, predominantemente, sob 

forma de floresta de várzea, inundada diariamente pela variação das marés. 

Os símbolos do município de Mazagão são a bandeira (Figura 37), o brasão (Figura 38) 

e o hino. 

 

Figura 37 – Bandeira do Município de Mazagão. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_de_Mazag%C3%A3o.svg 
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Figura 38 – Brasão do Município de Mazagão. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:BRAZ%C3%83O_MAZAG%C3%83O.png 

 

- Mapa de Mazagão 

 

O município de Mazagão (Figura 39) é composto por três distritos: Mazagão Novo 

(Sede Municipal) (Figura 40), Carvão e Mazagão Velho. 

O acesso à comunidade Foz de Mazagão Velho pode ser feito por via terrestre, realizado 

pela rodovia AP-110, partindo de Macapá até a cidade de Mazagão Novo, com percurso de 30,5 

km, onde a mesma se encontra pavimentada e num segundo trecho, de Mazagão Novo até o 

Distrito do Carvão, com percurso de 13 km com estrada asfaltada recentemente até a entrada 

da sede do distrito do Carvão. A partir desse ponto o acesso é por meio do Igarapé Mutuacá, 

afluente do Rio Mazagão. 

Já o acesso por via fluvial realizado para chegar até a comunidade Foz do Rio Mazagão 

Velho mais comumente utilizado é pelo Rio Amazonas até o Rio Mazagão, tendo em vista que 

o Rio Mazagão é um dos afluentes do Amazonas e a comunidade localiza-se relativamente 

próxima do Rio Amazonas. 
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Figura 39 – Distritos de Mazagão: Mazagão Novo, Carvão e Mazagão Velho. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Mazag%C3%A3o 

Figura 40 – Mapa do Município de Mazagão Novo. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/@0.0362934,-51.0645078,15z 

- Estabelecimentos de Saúde  
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Os Estabelecimentos de Saúde de Mazagão (Tabela 29) que constam no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 45, com destaque para 

aqueles pertencentes à administração pública: 01 Unidade Mista, 27 Postos de Saúde, 08 UBSs, 

01 Base do SAMU (Em revitalização com recurso do município - inoperante), 01 CAPS I 

(Ainda não funciona), 01 Núcleo de reabilitação Municipal (Prédio pequeno e antigo) e 01 

Academia da Saúde –  Anexo da UBS Adauto Basílio – em revitalização e em processo de 

habilitação.  

 

Tabela 29 – Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município de Mazagão/2021. 

MAZAGÃO 

01 HOSPITAIS Não há 

02 UNIDADE MISTA Unidade Mista de Saúde de Mazagão 

 

 

03 

 

 

POSTOS DE SAÚDE 

Posto de Saúde Ajudante do Rio 

Posto de Saúde Central do Maracá 

Posto de Saúde Conceição do Maracá 

Posto de Saúde de Curuca 

Posto de Saúde do Ariramba 

Posto de Saúde do Camaipi 

Posto de Saúde do Navio 

Posto de Saúde Dona Antônia 

Posto de Saúde Dona Benta 

Posto de Saúde Foz do Camaipi 

Posto de Saúde Foz do Mazagão Velho 

Posto de Saúde Furo do Maracá 

Posto de Saúde Igarapé do Lago 

Posto de Saúde Laranjal do Maracá 

Posto de Saúde Maranata 

Posto de Saúde Pancada do Camaipi 

Posto de Saúde Pioneiro 

Posto de Saúde Piquiazal 

Posto de Saúde Recreio do Rio Preto 

Posto de Saúde Santa Ana 
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Posto de Saúde Santo Antônio 

Posto de Saúde São José do Maracá 

Posto de Saúde Tabatinga 

Posto de Saúde Tambaqui 

Posto de Saúde Terra Alta 

Posto de Saúde Vila Nova do Bispo 

Posto de Saúde Recreio do Rio Preto 

 

 

04 

 

 

UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS Adauto Basílio 

UBS Alberto Lima 

UBS do Mazagão Velho 

UBS Doutor Cid Santana 

UBS Doutor Silas Salgado 

UBS Maria Helena Costa de Souza 

UBS Regina Braz 

UBS Tiago da Fonseca e Silva 

05 UPA Não há 

06 SAMU 01 Base SAMU – Em revitalização com recursos 

do município - Inoperante 

07 CAPS Centro de Atenção Psicossocial CAPS I  - Ainda 

não funciona. 

08 CEO Não há 

09 CER Núcleo de Reabilitação de Mazagão 

10 ACADEMIA DA SAÚDE Academia de Saúde Adauto Basílio – Em 

revitalização e em habilitação 

11 LABORATÓRIO 

MUNICIPAL 

Não há 

12 POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

Não há 

13 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Não há 

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 

 

 

- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 



171 
 

 

 

 O município de Mazagão possui cadastrados no CNES, 284 profissionais de saúde. 

Possui 07 Equipes da Estratégia Saúde da Família que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e 

territórios de abrangência. No geral as ESFs contam com um total de 27 Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS). 

 Neste aspecto, apresenta uma cobertura pela ESF de 95,69 % e a cobertura pela Atenção 

Básica de 95,69 % (E-GESTOR, 2021). 

 O município ainda possui 01 Equipe que compõem o antigo arranjo do Núcleo de Apoio 

ao Saúde da Família (NASF) e hoje configuram-se como equipe multiprofissional compostas 

pelos profissionais: Fisioterapeuta, Psicólogo e Assistente Social. Em relação à Estratégia de 

Saúde Bucal, o município possui 07 Equipes de ESB. 
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- Indicadores do Previne Brasil 
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No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Mazagão atingiu no 1º 

Quadrimestre de 2021 um percentual de 0%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 17%, e a meta estabelecida 

é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 0%, e a meta estabelecida é de 

maior ou igual a 60%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

1%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 87%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 0%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 0%, e a meta estabelecida é de 

maior ou igual a 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 

8.5.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico situacional das redes em Mazagão 

ocorreram no dia 27 de agosto de 2021. 

O município, por meio do acesso ao Sistema de Informação e-SUS/SISAB acessado no 

dia 16 de junho de 2021 apresenta os seguintes dados dos usuários das DCNT’s (Tabela 30): 

 

Tabela 30 – Levantamento das DCNT’s do Município de Mazagão. 

DOENÇA CRÔNICA NÃO-

TRANSMISSÍVEL, FATORES 

DETERMINANTES E 

COMPLICAÇÕES 

 

QUANTITATIVO 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 667 

Diabetes Mellitus – DM 198 

Neoplasias 09 

Acidente Vascular Encefálico – AVE 73 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 23 

Tabagismo 686 

Etilismo 1.039 

Doença Cardíaca 91 

Insuficiência Cardíaca 15 

Insuficiência Renal/Doença Renal 

Crônica 

30 

Asma 132 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 08 

Saúde Mental/Depressão 24 

Excesso de Peso 664 

Idosos com 60 anos ou mais 721 

Acamados 19 

Fonte: Sistema e-SUS/SISAB (2021) – mês de junho. 

 

O município possui levantamento epidemiológico unificado das pessoas com DCNT, 

pois centraliza a consolidação de produtividade do Sistema e-SUS na Secretaria Municipal de 

Saúde. Os Agentes Comunitários de Saúde realizam sua digitação em tablets que foram 

disponibilizados pela gestão da Atenção Básica. 
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O número de cadastros de usuários válidos no Sistema e-SUS/SISAB é de 10.930 de um 

total 22.468 habitantes (IBGE, 2021).  

No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município de Mazagão não 

possui um laboratório de análises clínicas. A referência para exames de rotina para os usuários 

do SUS é um Laboratório conveniado terceirizado (Bioclin). Este laboratório oferta exames de: 

PCCU, Triagem Neonatal (Teste do Pezinho), exames de rotina, sorologias para toxoplasmose 

e citomegalovírus, baciloscopia para tuberculose. 

Destaca-se que o exame de hemoglobina Glicada direcionado ao usuário com Diabetes 

Mellitus não é ofertado no município.  

Apenas os exames de testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C são realizados 

em todas as UBS’s de Mazagão por demanda espontânea. 

O município não oferta exames de imagem (ultrassonografia, raio-X e tomografia 

computadoriza). 

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Mazagão ofertam os 

medicamentos básicos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus 

atendendo à demanda de pacientes. Entre os medicamentos disponíveis destacam-se: anti-

hipertensivos orais (losartana, propranolol, enalapril, captopril, metildopa, levodopa, atenolol, 

nifedipino, entre outros), Diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida), anti-diabéticos orais 

(cloridrato de metformina e glibenclamida), além da distribuição de insulina NPH e Regular. 

Sobre a atenção especializada, o município através da Secretaria Municipal de Saúde 

conta com médicos clínicos gerais nas equipes de saúde que atendem nas UBS’s e encaminha 

pacientes para atendimento com especialistas em Macapá ou Santana (referência mais 

próxima). No entanto, recentemente o município recebeu um kit para realização dos 

atendimentos por Telemedicina em parceria com o Hospital Albert Einstein que após instalação 

e organização do serviço ofertará consultas nas seguintes especialidades: cardiologia, 

endocrinologia, neurologia, neurologia pediátrica, pneumologia, psiquiatria e reumatologia. 

A porta de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos no 

município é a Unidade Mista de Saúde. As internações clínicas e outros procedimentos pelo 

SUS quando indicados são realizadas na própria UMS ou os usuários são referenciados para a 

capital ou Santana. 

A Unidade Mista de Saúde de Mazagão atende como principais demandas verificadas 

com a direção e o setor de estatística: partos, traumas, crise hipertensiva, crise hiperglicêmica, 

acidentes por animais peçonhentos (escorpião, aranha, serpente do tipo jararaca e comboia, 

arraia), acidentes com makitas, roçadeiras, agressão física, violência doméstica, quedas, 
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acidentes de trabalho, mordeduras de cão, tentativas de suicídio, envenenamentos, trocas de 

sondas, dores abdominais, vômitos e diarreias.  

A média de atendimento é de 70 a 80 usuários por dia. Esta instituição possui 

acessibilidade para usuários com deficiências, as escalas de serviços estão fixadas em local 

visível composta por uma equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, técnicos em laboratório, biomédicos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes 

sociais, entre outros). Os leitos estão distribuídos por enfermarias, possui Sala de Estabilização 

(02 macas), 02 leitos para Covid-19 – observação, sala de parto. O setor de acolhimento 

funciona com triagem por classificação de risco. O atendimento ao paciente com Covid-19 é 

realizado em setor isolado dos demais atendimentos de emergência. Esta instituição não realiza 

cirurgias, apenas pequenos procedimentos como suturas, curativos e outros menos invasivos. 

A sala de estabilização (Sala Vermelha) possui alguns equipamentos utilizados em 

situações de urgência e emergência, tais como: DEA, ventilador mecânico de transporte, 

cilindros de O2, aspirador portátil, ambu adulto, não possuem carrinho de emergências. 

Possui setor com laboratório ofertando: hemograma, EAS, EPF, ABO+RH, VDRL, 

Beta HCG, tempo de coagulação, antígeno Covid-19, lâmina para malária, hemoscopia, exame 

para leishmaniose. Destaca-se que as sorologias são coletadas na Unidade Mista e 

encaminhadas para o Lacen. 

A sala destinada a realização de partos não possui berço aquecido, pulseiras de 

identificação e por vezes falta a medicação ocitocina. A média diária de partos é de 02. 

A Unidade Mista não possui sala de vacina apesar de realizar partos diariamente, possui 

apenas uma sala para armazenagem dos soros anti-ofídicos, anti-aracnídeos, anti-escorpiônicos. 

Também possui setor de lavanderia próprio e serviço de nutrição com cozinha e copa próprios, 

contando com uma equipe de nutricionistas. Ressalta-se que os resíduos hospitalares são 

condicionados adequadamente em containers na parte externa do prédio, além disso, a unidade 

possui um gerador elétrico utilizado quando há falhas no fornecimento de energia. 

Salienta-se que a Unidade Mista não oferta exames de Raio-X e USG aos usuários, 

sendo esta demanda apontada como a mais prioritária no momento. 

A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é direcionada para a capital Macapá ou Santana visto o município não possuir 

Unidade de Nefrologia para realização de Hemodiálise. 

O município possui um Núcleo de Reabilitação que atende o usuário com DCNT, 

ofertando as modalidades de fisioterapia respiratória, neurológica e motora, inclusive atende 

também os doentes crônicos com sequelas de Covid-19. 



177 
 

 

Outros serviços complementares são ofertados aos usuários com DCNT dependendo da 

necessidade da demanda, entre os quais estão os atendimentos pela equipe multiprofissional: 

assistente social, psicólogo e fisioterapeuta. 

Uma observação importante é que não há fluxos organizados de serviços e protocolos 

validados utilizados pela APS em Mazagão. 

Destaca-se que ao reunir com os profissionais da Atenção Básica deste município 

constatou-se como necessidades em serviço e demandas prioritárias: reorganização de serviços 

e processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, informatização das UBS’s, 

conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário 

eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento do usuário com doença crônica-linhas de cuidado. 

Ressalta-se que algumas instituições de saúde deste município estão em reforma e 

revitalização. Sobre os atendimentos nas UBS’s, estes são realizados pelas equipes de saúde de 

acordo com cada Programa e ciclo de vida. Não há a utilização de Projeto Terapêutico Singular. 

A assistência compreende a realização de consultas, visitas domiciliares, curativos, vacinação, 

ações de saúde, atendimento odontológico e outros conforme a demanda e necessidade da 

população. 
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8.5.2 Rede Materno-Infantil 

 

A rede materno-infantil do município de Mazagão requer atenção especial pelas 

peculiaridades da região que contempla grande quantitativo de comunidades de difícil acesso 

muitas de acesso fluvial desta forma se pode falar em grande dispersão demográfica requerendo 

maior mão de obra para atingir a população por questões geográficas. 

 

 

Observa-se ainda uma característica peculiar, a grande quantidade de 

encaminhamentos para parto em Santana e por vezes Macapá. De forma que dos 576 nascidos 

vivos em 2019 por residência da mãe, apenas 62 nasceram em solo mazaganense. Considerando 

os nascidos vivos por residência da mãe, se pode projetar 2020 com 634, 2021 com 697 e 2022 

com 767 nascidos vivos. 
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Conforme dados do E-gestor o município de Mazagão tem 295 gestantes sendo 

acompanhadas pela atenção primária em saúde, sedo que residem 3.498 mulheres em idade 

fértil. 

 

No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município de Mazagão não 

possui um laboratório de análises clínicas. A referência para exames de rotina para os usuários 

do SUS é um Laboratório conveniado terceirizado (Bioclin). Este laboratório oferta exames de: 

PCCU, Triagem Neonatal (Teste do Pezinho), exames de rotina, sorologias para toxoplasmose 

e citomegalovírus, baciloscopia para tuberculose, sendo suporte para assistência pré-natal, toda 

via necessitando de maior capilaridade. 

Destaca-se que ao reunir com os profissionais da Atenção Básica deste município 

constatou-se como necessidades em serviço e demandas prioritárias: reorganização de serviços 

e processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, informatização das UBS’s, 

conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário 

eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento materno-infantil. Melhorar o acesso e a qualidade da assistência. 

 

Os dados evidenciam necessidade de ampliar o acesso às consultas de pré-natal. 

Ressalta-se que algumas instituições de saúde deste município estão em reforma e 

revitalização. Sobre os atendimentos nas UBS’s, estes são realizados pelas equipes de saúde de 

acordo com cada Programa e ciclo de vida. Não há a utilização de Projeto Terapêutico Singularr.  
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8.6 O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

 

Porto Grande- é um município brasileiro do estado do Amapá, Região Norte do país, 

localizado na região central do Estado, o município de Porto Grande está localizado a 108 

quilômetros de Macapá, do qual foi desmembrado em 1992. Dizem que era uma colônia tão 

próspera em termos de produção agrícola que o comércio da produção lembrava um grande 

porto. Outra versão afirma que o nome veio de uma mercadoria chamada Porto Grande. 

O município se destaca como produtor de abacaxi, laranja e milho. São prósperas as 

criações de bovinos, bubalinos e suínos. Destaca-se também o setor extrativista vegetal com a 

exploração do eucalipto, além da extração mineral de areia e seixo. 

Foi um Distrito criado com a denominação de Porto Grande, pela Lei Federal nº 1.503, 

de 15 de dezembro de 1951, com território desmembrado do distrito de Ferreira Gomes, 

subordinado ao município de Macapá. 

A atração turística do município funciona dentro da própria cidade, com um belo 

balneário e o festival anual do abacaxi, realizado lá, atrai visitantes de todo o Estado. 

 

Figura 41 – Praça de Porto Grande. 

 

Fonte: http://mrccarrera.blogspot.com/2014/06/porto-grande-amapa-praca-de-porto.html 
 

O município possui hoje uma área de 4.428,013 km² (3,08% do território do Estado do 

Amapá e 0,051% do território brasileiro), faz limites ao norte: Ferreira Gomes, sul: Macapá, 

Mazagão e Santana, leste: Ferreira Gomes e oeste: Pedra Branca do Amapari. 

Possui como comunidades: Matapi, Araguari e Perimetral Norte. Porto Grande é um dos 

municípios que fazem parte da bacia hidrográfica do rio Araguari, localizando-se às margens 
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desse importante corpo hídrico amapaense, que nasce na Serra do Tumucumaque, seguindo em 

direção ao Atlântico. Também banham o município os rios Amapari, afluente do Araguari, o 

Matapi e o Vila Nova.  

Sobre a vegetação, predominam as florestas de várzea e as florestas de terra firme, 

embora também sejam encontrados campos, cerrados, mangues e manguezais cobrindo 

menores extensões de terra. O clima é tropical chuvoso, com pequeno período seco e 

temperaturas nunca inferiores a 18°C. Principais aspectos econômicos Setor Primário (PLANO 

DIRETOR DE PORTO GRANDE, 2013).  

 

- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos  

 

 O município de Porto Grande (Figura 42) possui uma população estimada em 2021 de 

22.927 habitantes. A população estimada de 2020 era de 22.452 habitantes (IBGE, 2021). O 

IDHM é de 0,640, PIB per capita de 15.834,25 R$. A taxa de mortalidade infantil em 2019 era 

de 9,73 óbitos por mil nascidos vivos.  

A economia do município está baseada na agricultura voltada para consumo das famílias 

de produtores e abastecimento do mercado regional, principalmente na fruticultura (laranja, 

banana, abacaxi, mamão) e na produção de farinha. É também relevante o extrativismo de 

madeira em tora e lenha e o não-madeireiro de açaí. A criação de gado (bovino e bubalino), 

também é importante na composição do PIB municipal (PLNO DIRETOR DE PORTO 

GRANDE, 2013).  

Destacam-se em Porto Grande as atividades de silvicultura, com ênfase na exploração 

de Eucalyptus spp. e Pinus spp. pelo grupo Amapá Florestal e Celulose (AMCEL), para a 

fabricação de celulose. As atividades industriais são incipientes, com concentração no setor 

madeireiro, mobiliário e na construção civil.  

Como nos demais municípios amapaenses, o serviço público é o maior responsável pela 

geração de empregos e pela dinamização da economia. A cidade possui várias empresas de 

serviços como oficinas, bares, restaurantes, supermercados, mercearias, farmácias, hotéis e 

hospedarias (PLANO DIRETOR DE PORTO GRANDE, 2013). 
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Figura 42 – Localização do Município de Porto Grande. 

 

Fonte: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Amapa_Municip_PortoGrande.svg 

 

Os símbolos do município de Porto Grande são a bandeira (Figura 43), o brasão (Figura 

44) e o hino. 

 

Figura 43 – Bandeira do Município de Porto Grande. 

 

Fonte: http://www.portogrande.ap.gov.br/conteudo/municipio/simbolos 

Figura 44 - Brasão do Município de Porto Grande. 

 

Fonte: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Porto_Grandebrasaoro.png 
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- Mapa de Porto Grande 

 

O município de Porto Grande (Figura 45) é composto pelos bairros: Centro, Aeroporto, 

Centro-Rural, Malvinas, Palmeiras, Copalma, Perimetral Norte, Parabela, Sede e Buritizal. 

 

Figura 45 – Mapa da Sede do Município de Porto Grande. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Porto+Grande. 

 

 

- Estabelecimentos de Saúde  

 

Os Estabelecimentos de Saúde de Porto Grande (Tabela 31) que constam no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 24, com destaque para 

aqueles pertencentes à administração pública: 01 Hospital Municipal, 05 Postos de Saúde, 06 

UBSs, 01 Base do SAMU (Inoperante), 01 CAPS I, 01 Centro de Reabilitação Municipal (CER 

II), 01 Academia da Saúde e 01 Centro de Especialidades Odontológicas. 
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Tabela 31 – Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município de Porto Grande/2021. 

PORTO GRANDE 

01 HOSPITAIS Hospital Municipal Maria Lúcia Guimarães da 

Silva 

02 UNIDADE MISTA Não há 

 

 

03 

 

 

POSTOS DE SAÚDE 

Posto de Saúde do Munguba 

Posto de Saúde do Vila Nova 

Posto de Saúde Brasilina Gonçalves 

Posto de Saúde Manoel Camelo de Oliveira 

Posto de Saúde Vila do Munguba  

 

 

04 

 

 

UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS Centro I e II 

UBS José Luiz Gomes Barreto 

UBS Manoel Cortez 

UBS Manoel de Sousa Pereira 

UBS Nova Esperança 

UBS Wender Rodrigues de Sousa 

05 UPA Não há 

06 SAMU 01 Base SAMU – Inoperante 

07 CAPS Centro de Atenção Psicossocial CAPS I  

08 CEO Centro de Especialidades Odontológicas de Porto 

Grande Ap 

09 CER Centro Especializado em Reabilitação visual e 

física - CER II  

10 ACADEMIA DA SAÚDE Academia de Saúde  

11 LABORATÓRIO 

MUNICIPAL 

 

12 POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

Não há 

13 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Não há 

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 
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- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 

 

 O município de Porto Grande possui cadastrados no CNES, profissionais de saúde. 

Possui 08 Equipes da Estratégia Saúde da Família que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e 

territórios de abrangência, sendo 06 equipes que atuam na zona urbana e 02 equipes que atuam 

na zona rural nas comunidades do Cupixi e Matapi. No geral as ESFs contam com um total de 

27 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

 Neste aspecto, apresenta uma cobertura pela ESF de 100% e a cobertura pela Atenção 

Básica de 100% (E-GESTOR, 2021). Apesar de ter 100% de cobertura na AB e ESF, o 

município possui 9.875 usuários cadastrados no sistema e-SUS de um total de 22.927 

habitantes, o que corresponde à um percentual de 47% da população (SISAB, 2021). 

 O município ainda conta como membros da equipe multiprofissional que atuam na 

Atenção Básica 2 psicólogos. Os outros membros da equipe multiprofissional atendem no 

Centro de Reabilitação. 

Em relação à Estratégia de Saúde Bucal, o município possui 07 Equipes de ESB. Sobre 

os atendimentos de saúde bucal, as cadeiras odontológicas das UBS’s não funcionam, as 

equipes da Atenção Básica estão atendendo no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 

que conta com 02 cadeiras funcionando. 
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- Indicadores do Previne Brasil 

 

 



187 
 

 

No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Porto Grande atingiu no 1º 

Quadrimestre de 2021 um percentual de 4%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 21%, e a meta estabelecida 

é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 4%, e a meta estabelecida é de 

maior ou igual a 60%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

3%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 5%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 0%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 4%, e a meta estabelecida é de 

maior ou igual a 50%. 
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8.6.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico situacional das redes em Porto Grande 

ocorreram no dia 26 de julho de 2021. 

O município por meio do acesso ao Sistema de Informação e-SUS/SISAB acessado no 

dia 29 de setembro de 2021 apresenta os seguintes dados dos usuários das DCNT’s (Tabela 32): 

 

Tabela 32 – Levantamento das DCNT’s do Município de Porto Grande. 

DOENÇA CRÔNICA NÃO-

TRANSMISSÍVEL, FATORES 

DETERMINANTES E 

COMPLICAÇÕES 

 

QUANTITATIVO 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 298 

Diabetes Mellitus – DM 108 

Neoplasias 09 

Acidente Vascular Encefálico – AVE 20 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 04 

Tabagismo 179 

Etilismo 278 

Doença Cardíaca 25 

Insuficiência Cardíaca 14 

Insuficiência Renal/Doença Renal 

Crônica 

07 

Asma 44 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 02 

Saúde Mental/Depressão 08 

Excesso de Peso 306 

Idosos com 60 anos ou mais 384 

Acamados 02 

Fonte: Sistema e-SUS/SISAB (2021) – mês de setembro. 

 

O município possui levantamento epidemiológico unificado das pessoas com DCNT, 

pois centraliza a consolidação de produtividade do Sistema e-SUS na Secretaria Municipal de 

Saúde. Os Agentes Comunitários de Saúde realizam sua digitação em tablets que foram 

disponibilizados pela gestão da Atenção Básica. 
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No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município de Porto Grande 

possui um laboratório de análises clínicas pertencentes ao Hospital Municipal, mas que está 

funcionando temporariamente na UBS Centro I e II por estar em reforma. Esse laboratório é 

referência para exames de rotina pelo SUS, porém os exames ofertados são insuficientes para 

atender as necessidades dos usuários. Neste sentido, estão sendo ofertados apenas exames de 

hemograma, EAS e EPF. A justificativa para a realização apenas desses exames é que o 

município não possui profissional Bioquímico na equipe de Saúde. Além disso, o setor de 

vigilância oferta o exame para malária e leishmaniose. Destaca-se que os exames de 

hemoglobina Glicada, cultura de urina, glicemia em jejum que são direcionados aos usuários 

com Diabetes Mellitus não são ofertados no município, bem como o exame de PCCU não é 

coletado e nem realizado. 

Destaca-se que quando há a necessidade, as sorologias são coletadas nas unidades e 

encaminhadas para o Lacen. 

Apenas os exames de testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C são realizados 

em todas as UBS’s de Porto Grande por demanda espontânea. 

O município não oferta exames de imagem (raio-X e tomografia computadoriza). 

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Porto Grande ofertam os 

medicamentos básicos de forma deficiente para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes mellitus, e outras doenças crônicas. Há uma parceria com a CAF para a distribuição 

de insulina NPH e Regular. 

Sobre a atenção especializada, o município através da Secretaria Municipal de Saúde 

conta com médicos clínicos gerais nas equipes de saúde que atendem nas UBS’s e encaminha 

pacientes para atendimento com especialistas em Macapá. Recentemente o município recebeu 

um kit para realização dos atendimentos por Telemedicina em parceria com o Hospital Albert 

Einstein que após instalação e organização do serviço ofertará consultas nas seguintes 

especialidades: cardiologia, endocrinologia, neurologia, neurologia pediátrica, pneumologia, 

psiquiatria e reumatologia. 

A porta de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos no 

município é o Hospital Municipal. As internações clínicas e outros procedimentos pelo SUS 

quando indicados são realizadas na própria unidade ou os usuários são referenciados para a 

capital. Vale destacar, que um Hospital Regional está em construção no município em fase final 

de acabamento. 

O Hospital Municipal de Porto Grande é 100% municipalizado, possui 08 leitos no total. 

Possui Sala de Estabilização (Sala Vermelha) contendo: DEA, aparelho de Eletrocardiograma, 
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oxímetro de pulso, cilindros de O2, ambu adulto e infantil, aparelho de CPAP, instrumentais, 

insumos, medicamentos de emergência, material para sutura, correlatos, impressos. O Hospital 

conta ainda com sala de acolhimento e triagem sem classificação de risco, sala de medicação, 

sala de USG (oferta USG de mama, abdômen total, obstétrica, de partes moles), uma sala de 

parto. Possui SAME sem informatização, os registros são feitos manualmente em livros. O 

serviço de lavanderia e rouparia é terceirizado. O serviço nutricional é fornecido pela própria 

prefeitura que possui no quadro um nutricionista. O setor de laboratório do Hospital está 

temporariamente funcionando na UBS Centro I e II. O Hospital ainda conta com o serviço 

social e psicológico (01 Assistente Social e 01 Psicólogo). 

O Hospital atende como principais demandas verificadas com a direção e o setor de 

estatística: partos, traumas, crise hipertensiva, crise hiperglicêmica, acidentes por animais 

peçonhentos, agressão física, violência doméstica, quedas, acidentes de trabalho, mordeduras 

de cão, tentativas de suicídio, envenenamentos, trocas de sondas, entre outras causas. O 

Hospital não realiza cirurgias, apenas pequenos procedimentos simples como retirada de 

lipomas, suturas e curativos. 

A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é direcionada para a capital Macapá visto o município não possuir Unidade de 

Nefrologia para realização de Hemodiálise. 

O município possui um Centro de Reabilitação (CER II – Motora, Visual) com estrutura 

ampla e ambiência adequada que oferta alguns atendimentos ao doente crônico com deficiência, 

sequelados de acidente vascular encefálico e sequelados de Covid-19 que foi inaugurado 

recentemente e está em processo de montagem de equipamentos.  

Os atendimentos ofertados ocorrem nas seguintes áreas: fisioterapia, educação física, 

massoterapia, nutrição, fonoaudiologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria e terapia 

ocupacional. O centro ainda encontra-se em processo de habilitação do serviço de massoterapia 

e ainda não possui os profissionais para atendimento em psiquiatria e psicologia. Vale enfatizar, 

que o Centro atende pacientes de Porto Grande e de outros municípios próximos como Ferreira 

Gomes, Tartarugalzinho e até de Santana. 

Quanto aos atendimentos do CAPS I no município, este encontra-se suspenso, pois o 

prédio atualmente está cedido para o atendimento exclusivo ao Covid-19. Destaca-se que o 

prédio do CAPS é novo e o serviço ainda encontra-se em processo de habilitação. 

No que diz respeito ao CEO (Tipo I), este possui prédio próprio e realiza os 

atendimentos: extração de elementos dentários, restauração, limpeza (profilaxia), além disso, 

realiza o exame de raio-X simples. Possui um aparelho de raio-X panorâmico encaixotado novo 
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há mais de 1 ano que não foi instalado por falta de técnico especializado. A demanda atendida 

diariamente em dois turnos é de 10 a 12 pacientes. Entre os cirurgiões-dentistas que atuam no 

CEO, há um especialista em cirurgia buco-maxilo-facial.  

Uma observação importante é que não há fluxos organizados de serviços e protocolos 

validados utilizados pela APS em Porto Grande. Nesse contexto, ao reunir com os profissionais 

da Atenção Básica constatou-se como necessidades em serviço e demandas prioritárias: 

reorganização de serviços e processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, 

informatização das UBS’s, conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a 

implantação do prontuário eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no 

que concerne ao atendimento do usuário com doença crônica-linhas de cuidado e em urgência 

e emergência. 

Sobre os atendimentos nas UBS’s, estes são realizados pelas equipes de saúde de acordo 

com cada Programa e ciclo de vida. Não há a utilização de Projeto Terapêutico Singular. A 

assistência compreende a realização de consultas, visitas domiciliares, curativos, vacinação, 

ações de saúde, atendimento odontológico e outros conforme a demanda e necessidade da 

população. 
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8.6.2 Rede Materno-Infantil 

 

O município tem em sua base de dados cadastrais um total de 1385 mulheres em idade 

fértil cadastradas. Tem-se ainda 43 mulheres gestantes sendo acompanhadas pala APS. Tais 

informações remetem a subnotificação em função dos baixos cadastros e cadastros com 

inconsistências, o que prejudica o processo de planejamento das ações e sobretudo traz 

prejuízos quando a capitação de recursos, isto fica evidente quando se observa os dados 

disponíveis no E-gestor conforme imagem abaixo: 

 

Quando a estimativa de gestantes para o município e tendo por base o ano de 2019 

com 411 nascimentos por ocorrência no Município se pode chegar a seguinte estimativa: 2020 

452 gestantes com, 2021 com 497 e 2022 com 547 gestantes. 

 

A assistência pré-natal ainda é frágil no município de Porto Grande, principalmente no 

que tange aos registros. 
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Nota-se que ao confrontar os indicadores de 2019 do Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos - SINASC e os dados disponíveis no E-gestor pode-se evidenciar a fragilidade 

da vinculação e retenção da gestante o que causa grandes transtornos a assistência que se torna 

mais fragilizada ainda mediante a falta de apoio ao diagnóstico laboratorial e de imagem a 

contento para o município (rede laboratorial descrita no ítem acima). 

Destaca-se que ao reunir com os profissionais da Atenção Básica deste município 

constatou-se como necessidades em serviço e demandas prioritárias: reorganização de serviços 

e processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, informatização das UBS’s, 

conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário 

eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento materno-infantil. Melhorar o acesso e a qualidade da assistência. 
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8.7 O MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES 

 

O município de Ferreira Gomes está geograficamente situado na porção central do 

Estado do Amapá, com uma área equivalente a 5.046,200 km² (o que representa 3,53% do 

território do Estado do Amapá e 0,059% do território brasileiro.). Encontra-se a 137 km da 

capital Macapá e, cortado pela BR-156, principal rodovia do Estado do Amapá.  

Foi fundado em 17 de dezembro de 1987 por meio da Lei Federal nº 7.639 do mesmo 

ano, sendo então desmembrado do município de Macapá. No que tange aos aspectos históricos, 

conforme os dados do IBGE (2010), o município teve como primeiros habitantes, os cabanos, 

que viviam às margens do rio Araguari, sendo estes os primeiros agentes, reconhecidos 

historicamente, que territorializaram a região. Além disso, o município já serviu de sede para a 

Colônia Militar Pedro II (1840), sendo fundada e gerida pelo major João Ferreira Gomes, cujo 

sobrenome foi atribuído ao município, em homenagem ao referido fundador. No ano de 1944, 

durante a gestão do primeiro governador do Território Federal do Amapá, o capitão Janary 

Gentil Nunes, foi construída a primeira escola rural naquela colônia. Adiante, em 1966, surge 

o Grupo Escolar Ceará de importante função educacional e cívica para o município, sendo 

também importante para o povoamento da região. 

Ferreira Gomes possui hoje em seu território quatro usinas hidrelétricas: Ferreira Gomes 

(Ferreira Gomes Energia - Grupo Alupar Investimento S/A) (Figura 46), Cachoeira Caldeirão 

(Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão S.A.) e Santo Antônio (Energias do Brasil/ Energias 

de Portugal S.A-EDP). 

 

Figura 46 – Usina Hidrelétrica de Ferreira Gomes – UHE. 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/pacgov/13226975683 
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O município é cortado pelo rio Araguari, um dos mais importantes corpos hídricos do 

Estado do Amapá. Nos limites territoriais de Ferreira Gomes situa-se a Usina Hidrelétrica 

Coaracy Nunes, cuja construção deu origem a um dos distritos municipais, o Paredão. 

A vegetação é composta por matas de terra firme, campos naturais, floresta de várzea e 

florestas de igapó. Entre as inúmeras espécies florestais que podem ser encontradas em Ferreira 

Gomes, destacam-se: angelim, acapu, andiroba, aquariquara, cupiúba, maçaranduba e quaruba. 

No município predomina o clima tropical chuvoso, com temperatura máxima de 32,6ºC 

e mínima de 20ºC. 

 

- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos  

 

 O município de Ferreira Gomes (Figura 47) possui uma população estimada em 2021 

de 8.151 habitantes. A população estimada de 2020 era de 7.967 habitantes (IBGE, 2021). O 

IDHM é de 0,656, PIB per capita de 70.268,95 R$. A taxa de mortalidade infantil em 2019 era 

de 35,71 óbitos por mil nascidos vivos. 

O município faz limite ao norte com Pracuúba e Amapá, ao sul com Porto Grande, a 

leste com Tartarugalzinho e Cutias e a oeste com Porto Grande e Serra do Navio. 

A economia do município de Ferreira Gomes é composta, predominantemente, por 

atividades do setor primário como: a agricultura, a pecuária bovina, a bubalinocultura, e 

atividades do ramo pesqueiro devido a presença do rio Araguari (FERREIRA GOMES, 2013). 

No setor secundário, são relevantes as atividades provenientes do potencial ecoturístico, 

também por conta do rio Araguari, de pequenas cachoeiras e corredeiras na região e também 

por eventos culturais como o Carnaguari e Festival do Caju, que atraem muitos turistas locais 

e regionais para o município. O setor terciário é formado pelas atividades no serviço público e 

microempreendedorismo (FERREIRA GOMES, 2013).  
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Figura 47 – Localização do Município de Ferreira Gomes. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferreira_Gomes 

 

Os símbolos do município de Porto Grande são a bandeira (Figura 48), o brasão (Figura 

49) e o hino. 

 

Figura 48 – Bandeira do Município de Ferreira Gomes. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_de_Ferreira_Gomes_AP.svg 
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Figura 49 - Brasão do Município de Ferreira Gomes. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_de_Ferreira_Gomes,_Amap%C3%A1.png 

 

- Mapa de Ferreira Gomes 

 

O município de Ferreira Gomes (Figura 50) possui dois bairros e um distrito agregado 

à sede, o Paredão. O bairro mais antigo, onde teve início a ocupação da área, localizado nas 

margens do rio Araguari, tem nomenclatura oficial de Ferreira Gomes I, sendo popularmente 

conhecido como Centro. Com a expansão da população e a ampliação do espaço urbano, 

começou-se a ocupar uma área mais alta, constituindo um segundo bairro, Ferreira Gomes II, 

que, por essa característica física, passou a ser chamado pelos moradores como Montanha.  

Possui como comunidades: Igarapé, Roberta, Campinho, Igarapé da Onça, Zebulândia, 

Onório, Igarapé do Palha, Triunfo do Araguari, Limoeiro do Paredão, Retiro Santa Rosa, São 

Tomé e assentamentos Ferreirinha e Nova Vida. Além das Unidades de Conservação: Floresta 

Estadual do Amapá (FLOTA), Floresta Nacional do Amapá (FLONA). 
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Figura 50 – Mapa da Sede do Município de Ferreira Gomes. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Ferreira+Gomes 

 

- Estabelecimentos de Saúde  

 

Os Estabelecimentos de Saúde de Ferreira Gomes (Tabela 33) que constam no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 16, com destaque para 

aqueles pertencentes à administração pública: 01 Unidade Mista, 0 Postos de Saúde, 06 UBSs, 

01 Base do SAMU (Inoperante), 01 Laboratório Municipal de Análises Clínicas (inoperante), 

01 Academia da Saúde, 03 Unidades Odontológicas Móveis e 01 Almoxarifado municipal de 

medicamentos e correlatos. 

 

Tabela 33 – Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município de Ferreira Gomes/2021. 

FERREIRA GOMES 

01 HOSPITAIS Não há 

02 UNIDADE MISTA Unidade Mista de Ferreira Gomes 

03 POSTOS DE SAÚDE Não há 

 

 

 UBS João de Souza Moreira 

UBS Maria Emília Batista Fereira 
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04 UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS Maria Joana Moreira dos Santos 

UBS Maria Leonice Tavares Moreira 

UBS Terra Preta 

UBS Triunfo do Araguari 

05 UPA Não há 

06 SAMU 01 Base SAMU – Inoperante 

07 CAPS Não há  

08 CEO Não há 

09 CER Não há  

10 ACADEMIA DA SAÚDE Academia de Saúde  

11 LABORATÓRIO 

MUNICIPAL 

Laboratório de Análises Clínicas (inoperante) 

12 POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

Não há 

13 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Não há 

14 UNIDADE 

ODONTOLÓGICA MÓVEL 

- Unidade Móvel Odontológica CNES - 5457513 

- Unidade Odontológica Móvel (UOM) CNES - 

7673817 

- Unidade Odontológica Móvel (UOM) CNES – 

9095756 

15 ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

Almoxarifado municipal de medicamentos e 

correlatos. 

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 

 

- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 

 

 O município de Ferreira Gomes possui cadastrados no CNES, 259 profissionais de 

saúde. Possui 04 Equipes da Estratégia Saúde da Família que atuam nas Unidades Básicas de 

Saúde e territórios de abrangência, sendo 02 equipes que atuam na zona urbana e 02 equipes 

que atuam na zona rural nas comunidades do Paredão e Triunfo Rural. No geral as ESFs contam 

com um total de 22 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

 Neste aspecto, apresenta uma cobertura pela ESF de 100% e a cobertura pela Atenção 

Básica de 100% (E-GESTOR, 2021). Apesar de ter 100% de cobertura na AB e ESF, o 
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município possui 6.179 usuários cadastrados no sistema e-SUS de um total de 8. 151 habitantes 

(SISAB, 2021). 

 Os profissionais que compõem a equipe multiprofissional (antigo NASF) são: 

Nutricionista (01), Psicólogo (02), Assistente Social (01), Educador Físico (02) e Fisioterapeuta 

(01). 

Em relação à Estratégia de Saúde Bucal, o município possui 04 Equipes de ESB. Sobre 

os atendimentos de saúde bucal, só está sendo realizado no momento o procedimento de 

extração de elementos dentários e limpeza (profilaxia). O município enfrenta problemas com 

equipamentos como o compressor da cadeira odontológica e possui 01 cadeira fixa na UBS 

Maria Joana Moreira dos Santos. Destaca-se que o município conta com 03 Unidades 

Odontológicas Móvel cadastradas no CNES, no entanto apenas 01 unidade está prestando 

assistência aos usuários, nesse caso especificamente a zona rural. 
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- Indicadores do Previne Brasil 
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No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Ferreira Gomes atingiu no 

1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 0%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 

60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 2%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 14%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

1%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 100%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 1%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 1%, e a meta estabelecida é de 

maior ou igual a 50%. 
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8.7.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico situacional das redes em Ferreira 

Gomes ocorreram no dia 27 de julho de 2021. 

O município de Ferreira Gomes, por meio do acesso ao Sistema de Informação e-

SUS/SISAB acessado no dia 22 de setembro de 2021 apresenta os seguintes dados dos usuários 

das DCNT’s (Tabela 34): 

 

Tabela 34 – Levantamento das DCNT’s do Município de Ferreira Gomes. 

DOENÇA CRÔNICA NÃO-

TRANSMISSÍVEL, FATORES 

DETERMINANTES E 

COMPLICAÇÕES 

 

QUANTITATIVO 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 631 

Diabetes Mellitus – DM 216 

Neoplasias 19 

Acidente Vascular Encefálico – AVE 47 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 12 

Tabagismo 475 

Etilismo 599 

Doença Cardíaca 59 

Insuficiência Cardíaca 15 

Insuficiência Renal/Doença Renal 

Crônica 

09 

Asma 116 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 05 

Saúde Mental/Depressão 13 

Excesso de Peso 726 

Idosos com 60 anos ou mais 582 

Acamados 14 

Fonte: Sistema e-SUS/SISAB (2021) – mês de setembro. 

 

O município possui levantamento epidemiológico unificado das pessoas com DCNT, 

pois centraliza a consolidação de produtividade do Sistema e-SUS na Secretaria Municipal de 
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Saúde. Os Agentes Comunitários de Saúde realizam sua digitação em tablets que foram 

disponibilizados pela gestão da Atenção Básica. 

No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município de Ferreira Gomes 

possui um laboratório de análises clínicas cadastrado no CNES, no entanto não está ofertando 

exames aos usuários do SUS, encontra-se desativado. Apesar disso, conta em seu quadro de 

profissionais 01 Biomédico e 01 Técnico em Laboratório. 

Mas, vale enfatizar que o município através do setor de vigilância oferta o exame para 

malária e leishmaniose.  

Destaca-se que os exames de hemoglobina Glicada, cultura de urina, glicemia em jejum 

que são direcionados aos usuários com Diabetes Mellitus não são ofertados no município, bem 

como o exame de PCCU não é coletado e nem realizado. 

Destaca-se que quando há a necessidade, as sorologias são coletadas nas unidades e 

encaminhadas para o Lacen – Referência Estadual. 

Apenas os exames de testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C são realizados 

em todas as UBS’s de Ferreira Gomes por demanda espontânea. 

O município não oferta exames de imagem (raio-X e tomografia computadoriza). 

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Ferreira Gomes ofertam 

medicamentos básicos de forma deficiente para o tratamento das doenças crônicas não-

transmissíveis. No momento da visita técnica para o Diagnóstico Situacional, faltavam 

medicamentos para tratamento do Diabetes Mellitus e antibióticos. Apenas 01 da sede - UBS 

Maria Leonice Tavares distribui insulina NPH e Regular, a outra UBS da sede não distribui por 

falta de um refrigerador para acondicionar e manter as medicações. 

Sobre a atenção especializada, o município através da Secretaria Municipal de Saúde 

conta com médicos clínicos gerais nas equipes de saúde que atendem nas UBS’s, 01 médico 

ginecologista que atende 2 vezes por mês nas UBS’s e encaminha pacientes para atendimento 

com outros especialistas em Macapá. Recentemente o município recebeu um kit para realização 

dos atendimentos por Telemedicina em parceria com o Hospital Albert Einstein que após 

instalação e organização do serviço ofertará consultas nas seguintes especialidades: cardiologia, 

endocrinologia, neurologia, neurologia pediátrica, pneumologia, psiquiatria e reumatologia. 

A porta de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos no 

município é a Unidade Mista (Gestão Estadual). As internações clínicas e outros procedimentos 

pelo SUS quando indicados são realizadas na própria unidade ou os usuários são referenciados 

para a capital via serviço de transporte (ambulância).  
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A Unidade Mista, possui 26 leitos no total, porém apenas 03 funcionantes. Possui Sala 

de Estabilização (Sala Vermelha) contendo: Desfibrilador Automático Externo (DEA), 

aparelho de Eletrocardiograma, oxímetro de pulso, cilindros de O2, ambu adulto e infantil, colar 

cervical, instrumentais, insumos, medicamentos de emergência, material para sutura, material 

para imobilização, correlatos, impressos. A UM conta ainda com sala de acolhimento e triagem 

com classificação de risco, sala de medicação, posto de Enfermagem, uma sala de parto (não 

possui berço aquecido). Possui SAME sem informatização, os registros são feitos manualmente 

em livros. O serviço de lavanderia e rouparia é improvisado. Não possui serviço de nutrição, 

não oferta alimentação. O serviço de esterilização não atende as resoluções, pois há o 

cruzamento do material limpo com o material contaminado.  

A estrutura da UM é nova e bem conservada, além de ampla, porém, há a deficiência de 

mobiliário e de climatização na maioria das salas de atendimento. O laboratório da UM tem 

espaço amplo e equipamentos e materiais que nunca foram usados, pois o laboratório não 

funciona, apesar de ter no quadro de servidores os profissionais Bioquímico e Técnico em 

laboratório. O problema destacado para que não funcione é a falta de climatização das salas. 

A UM atende como principais demandas verificadas com a direção e o setor de 

estatística: partos (média de 05 partos ao mês), crise hipertensiva, crise hiperglicêmica, infarto 

agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, acidentes por animais peçonhentos (serpente 

e escorpião), acidentes de trânsito entre outras causas. A UM não realiza cirurgias, apenas 

pequenos procedimentos simples como suturas e curativos. Vale enfatizar que as principais 

necessidades destacadas pela gestão da UM estão voltadas para a contratação de médicos 

especialistas em ginecologia e obstetrícia, urgência e emergência e intensivistas, oferta de 

exames de imagem (USG, Raio-X), laboratório funcionando, serviço de fisioterapia e nutrição, 

definição de fluxos e protocolos, maior quantitativo de soros antiofídicos (quantidade reduzida 

não atende à demanda), informatização dos setores e treinamento em serviço dos profissionais 

para atendimento em urgência e emergência. 

A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é direcionada para a capital Macapá visto o município não possuir Unidade de 

Nefrologia para realização de Hemodiálise. 

O município não possui Centro de Reabilitação, dessa forma a referência mais próxima 

para o doente crônico é o CER de Porto grande ou o CER de Tartarugalzinho. 

Uma observação importante é que não há fluxos organizados de serviços e protocolos 

validados utilizados pela APS em Ferreira Gomes. Nesse contexto, ao reunir com os 

profissionais da Atenção Básica constatou-se como necessidades em serviço e demandas 
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prioritárias: apoio diagnóstico (exames laboratoriais e de imagem), reorganização de serviços e 

processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, informatização das UBS’s, 

conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário 

eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento do usuário com doença crônica-linhas de cuidado e em urgência e emergência. 

Sobre os atendimentos nas UBS’s, estes são realizados pelas equipes de saúde de acordo 

com cada Programa e ciclo de vida. Não há a utilização de Projeto Terapêutico Singular. A 

assistência compreende a realização de consultas, visitas domiciliares, curativos, vacinação, 

ações de saúde, atendimento odontológico e outros conforme a demanda e necessidade da 

população. 
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8.7.2 Rede Materno-Infantil 

 

Trata-se de um município que enfrenta sérios problemas relacionados a organização 

de processos de trabalho na Atenção Primária em Saúde envolvendo, entre outras fragilidades 

o assentamento dos dados dos profissionais no CNES e os cadastros individuais conforme 

figura abaixo: 

 

Como é sabido a organização do processo de trabalho impacta positivamente o seu 

desenvolvimento e a sua produtividade diária. Por isso, organizar o processo de trabalho é 

fundamental e gera: maior facilidade de cumprimentos de metas, objetivos e prazos, execução 

mais produtiva, mais eficiências na resolução de problemas, sentimento de qualidade 

no trabalho, todavia o oposto pode ser algo muito danoso. 

 

O município, com base nos relatórios do E-gestor, abriga 2.031 mulheres em idade 

fértil. É nítido que se trata de um subdimensionamento, que ocorre em função da insipiência no 

número de cadastros. 
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O mesmo pode estar ocorrendo no que tange ao número de gestantes acompanhadas 

pela atenção primária à saúde. 

 
É extremamente importante para o gestor, conhecer a estimativa de gestantes por ano 

em seu município, que em Ferreira Gomes: 2020 com 185, 2021 com 203 e 2022 com 224 

gestantes. 

 

 

A análise dos dados referentes ao número de consultas disponíveis em diferentes 

sistemas corrobora para a necessidade de fortalecer a vinculação e a retenção dessas gestantes, 

pois os indicadores como estão contribuem sobretudo para elevação da morbimortalidade 

principalmente quando aliadas a falta de exames laboratoriais e de imagem e desabastecimento 

farmacêutico, como é o caso. 

Destaca-se que ao reunir com os profissionais da Atenção Básica deste município 

constatou-se como necessidades em serviço e demandas prioritárias: reorganização de serviços 

e processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, informatização das UBS’s, 

conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário 
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eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento materno-infantil. Melhorar o acesso e a qualidade da assistência. 
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8.8 O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO 

 

Tartarugalzinho é uma cidade localizada no leste do estado do Amapá. Foi elevado à 

categoria de município em 17 de dezembro de 1987, conforme a Lei nº 7639. Antigos 

moradores contam que o primeiro povoado a se originar foi o de Tartarugal Grande, que ficava 

às margens de um rio com o mesmo nome. No entanto, o fato desse rio apresentar bastante 

quedas d′água, dificultando o transporte, fez com que alguns moradores se mudassem para outro 

lugar, que denominaram de Tartarugalzinho, por se tratar de um afluente do rio Tartarugal 

Grande, onde as dificuldades de transporte, tanto dos moradores quanto do gado via fluvial, 

estavam equacionadas. 

Suas origens e desenvolvimento estão ligados à sua disposição geográfica como local 

de referência no trânsito da BR-156 que, ainda hoje, continua com a oferta de serviços, 

incluindo alimentação, combustível e venda de produtos diversos. Aliado a esse contexto, 

destaca-se o desenvolvimento da pecuária em suas áreas inundáveis ainda como uma de suas 

principais bases produtivas. 

Sua principal atração turística: é a própria região que serve para os paradisíacos passeios 

ecológicos. 

Os eventos culturais do município incluem a festa de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro (Figura 51), padroeira da cidade, realizada em meados de outubro, São Raimundo, em 

agosto, bem como o festival da banana. Festas juninas, com a escolha de Miss Caipiras, etc. 

 

Figura 51 – Padroeira do município de Tartarugalzinho – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

 

Fonte: http://maracareceptivo.blogspot.com/2011/03/municipio-de-tartarugalzinho.html 
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O município possui 6 711,950 km2 e está localizado ao norte do Estado (Meso Região 

Norte), a 230 km da Cidade de Macapá. Limita-se com os municípios: Amapá, Cutias, 

Mazagão, Pracuúba e Ferreira Gomes. 

Possui uma vegetação de floresta densa de terra firme, cerrado, campos inundáveis, 

floresta de transição e floresta de várzea. Apresenta um clima tropical chuvoso, é banhado pelos 

rios: Araguari, Tartarugalzinho, Falsino, Tartarugal Grande e Aporema. Os principais minérios 

existentes no município são: Ouro, Tantalita, Cassiterita, Pedra, Areia e Argila. 

 

- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos  

 

 O município de Tartarugalzinho (Figura 52) possui uma população estimada em 2021 

de 18.217 habitantes. A população estimada de 2020 era de 17.769 habitantes (IBGE, 2021). O 

IDHM é de 0,592, PIB per capita de 13.365,27 R$. A taxa de mortalidade infantil em 2019 era 

de 15,11 óbitos por mil nascidos vivos. 

Sua economia no Setor Primário é a criação de gado bovino, bubalino (em maior 

proporção) e suíno, e culturas de subsistência como a mandioca, a laranja, etc., e a pesca 

artesanal. Com implantação da CHAMPION, tem o extrativismo vegetal (mudas de Eucalipto), 

cujo objetivo visa a plantação de eucalipto para abastecer indústria de papel e celulose, em 

Munguba - Pará. No Setor Secundário algumas serrarias, padarias e a extração de ouro, No 

Terciário, algumas mercearias, bares e boates. 

 

Figura 52 – Localização do Município de Tartarugalzinho. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tartarugalzinho 
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Os símbolos do município de Tartarugalzinho são a bandeira (Figura 53), o brasão 

(Figura 54) e o hino. 

 

Figura 53 – Bandeira do Município de Tartarugalzinho. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tartarugalzinho 

 

Figura 54 - Brasão do Município de Tartarugalzinho. 

 

Fonte: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Tartarugalzinhobrasaorobr.jpg 

 

- Mapa de Tartarugalzinho 

 

O município de Tartarugalzinho (Figura 55) possui os bairros: Bairro, Bairro II, Ayrton 

Senna, Centro, Chácara 2 Irmãos e Bom Jesus. 
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Possui como comunidades: Itaubal do Amapá, Lago Duas Bocas, Tartarugal Grande, 

Lago Novo, Terra Firme, Bom Jesus dos Fernandes, Governador Janary, Cedro, São Benedito 

do Aporema, Nova Vida, Pedra Malhada, Mutum e Entre Rios. 

 

Figura 55 – Mapa da Sede do Município de Tartarugalzinho. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Tartarugalzinho 
 

- Estabelecimentos de Saúde  

 

Os Estabelecimentos de Saúde de Tartarugalzinho (Tabela 35) que constam no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 28, com destaque para 

aqueles pertencentes à administração pública: 01 Unidade Mista, 13 Postos de Saúde, 04 UBSs, 

01 Base do SAMU (Inoperante), 01 CAPS I (Bem Querer), 01 Centro de Reabilitação de 

Tartarugalzinho (CER II – Motora e Auditiva), 01 Laboratório Municipal de Análises Clínicas 

(inoperante) e 03 Polos da Academia da Saúde. 
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Tabela 35 – Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município de Tartarugalzinho/2021. 

TARTARUGALZINHO 

01 HOSPITAIS Não há 

02 UNIDADE MISTA Unidade Mista de Tartarugalzinho 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

POSTOS DE SAÚDE 

Posto de Saúde Assentamento São Benedito 

Posto de Saúde Bom Jesus 

Posto de Saúde Entre Rios  

Posto de Saúde Fazenda Modelo 

Posto de Saúde Guanabara 

Posto de Saúde Itaubal 

Posto de Saúde Janary I 

Posto de Saúde Lago Novo (Em construção para 

transformar em UBS) 

Posto de Saúde Nova Vida 

Posto de Saúde Ponta do Socorro 

Posto de Saúde Santa Rosa 

Posto de Saúde São Benedito 

Posto de Saúde Terra Firme 

 

04 

 

UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS Colônia do Cedro 

UBS Ipujucan da Luz Nascimento 

UBS José Alves Meireles 

UBS Livramento  

05 UPA Não há 

06 SAMU 01 Base SAMU – Inoperante 

07 CAPS CAPS I Bem Querer 

08 CEO Não há 

09 CER Centro de Reabilitação de Tartarugalzinho (CER II 

– Motora e Auditiva) 

10 ACADEMIA DA SAÚDE Polo Academia de Saúde Cedro 

Polo Academia de Saúde Ipujucan da Luz 

Nascimento 

Polo Academia de Saúde José Alves Meireles 
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11 LABORATÓRIO 

MUNICIPAL 

Laboratório Municipal de Análises Clínicas 

(inoperante) 

12 POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

Não há 

13 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Não há 

14 UNIDADE 

ODONTOLÓGICA MÓVEL 

Não há 

 

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 

 

- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 

 

 O município de Tartarugalzinho possui cadastrados no CNES, 372 profissionais de 

saúde. Possui 04 Equipes da Estratégia Saúde da Família que atuam nas Unidades Básicas de 

Saúde e territórios de abrangência, sendo 03 equipes que atuam na zona urbana e 01 equipe que 

atua na zona rural na comunidades ribeirinha de Livramento do Aporema. No geral as ESFs 

contam com um total de 39 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

 Neste aspecto, apresenta uma cobertura pela ESF de 79,70% e a cobertura pela Atenção 

Básica de 79,70% (E-GESTOR, 2021). O município possui 9.096 usuários cadastrados no 

sistema e-SUS de um total de 18.217 habitantes (SISAB, 2021). 

 Os profissionais que compõem a equipe multiprofissional (antigo NASF) são: 

Nutricionista (01), Psicólogo (01), Assistente Social (01), Educador Físico (01) e Fisioterapeuta 

(01). O profissional Fonoaudiólogo atende no município, porem no Centro de Reabilitação 

Municipal. 

Em relação à Estratégia de Saúde Bucal, o município possui 04 Equipes de ESB que 

realizam os atendimentos revezando em 02 cadeiras odontológicas fixas na UBS José Alves 

Meireles. 
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- Indicadores do Previne Brasil 
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No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Tartarugalzinho atingiu no 

1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 4%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 

60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 30%, e a meta estabelecida 

é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 28%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

7%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 62%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 3%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 13%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 50%. 
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8.8.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico situacional das redes em 

Tartarugalzinho ocorreram no dia 03 de agosto de 2021. 

O município de Tartarugalzinho, por meio do acesso ao Sistema de Informação e-

SUS/SISAB acessado no dia 22 de setembro de 2021 apresenta os seguintes dados dos usuários 

das DCNT’s (Tabela 36): 

 

Tabela 36 – Levantamento das DCNT’s do Município de Tartarugalzinho. 

DOENÇA CRÔNICA NÃO-

TRANSMISSÍVEL, FATORES 

DETERMINANTES E 

COMPLICAÇÕES 

 

QUANTITATIVO 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 716 

Diabetes Mellitus – DM 303 

Neoplasias 12 

Acidente Vascular Encefálico – AVE 81 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 20 

Tabagismo 750 

Etilismo 1.288 

Doença Cardíaca 65 

Insuficiência Cardíaca 16 

Insuficiência Renal/Doença Renal 

Crônica 

14 

Asma 152 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 06 

Saúde Mental/Depressão 28 

Excesso de Peso 837 

Idosos com 60 anos ou mais 861 

Acamados 09 

Fonte: Sistema e-SUS/SISAB (2021) – mês de setembro. 

 

O município possui levantamento epidemiológico unificado das pessoas com DCNT, 

pois centraliza a consolidação de produtividade do Sistema e-SUS na Secretaria Municipal de 
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Saúde. Os Agentes Comunitários de Saúde realizam sua digitação em tablets que foram 

disponibilizados pela gestão da Atenção Básica e utilizam o programa eSUS Território. 

No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município de Tartarugalzinho 

possui um laboratório de análises clínicas cadastrado no CNES, no entanto não está ofertando 

exames aos usuários do SUS, encontra-se inoperante. Apesar disso, o município possui 

convênio com um laboratório terceirizado que analisa as amostras de exames coletados na UBS 

José Alves Meireles. Entre os exames estão: EAS, EPF, ABO+Rh, Beta HCG, PCR, 

Bacterioscopia de Secreção Vaginal, HIV 1 e 2, HBsAg, HCV, Sífilis, RT-PCR (Covid-19), 

Teste Rápido IGM/IGG Covid-19, Teste Rápido Antígeno Covid-19, Micológico direto. 

Mas, vale enfatizar que o município através do setor de vigilância oferta o exame para 

malária e leishmaniose.  

Destaca-se que os exames de hemoglobina Glicada, cultura de urina, glicemia em jejum 

que são direcionados aos usuários com Diabetes Mellitus não são ofertados no município, bem 

como o exame de PCCU não é coletado e nem realizado. 

Destaca-se que quando há a necessidade, as sorologias são coletadas nas unidades e 

encaminhadas para o Lacen – Referência Estadual. 

Apenas os exames de testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C são realizados 

em todas as UBS’s de Tartarugalzinho por demanda espontânea. 

O município não oferta exames de imagem (raio-X e tomografia computadoriza). 

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Tartarugalzinho ofertam os 

medicamentos básicos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus 

atendendo à demanda de pacientes. Entre os medicamentos disponíveis destacam-se: anti-

hipertensivos orais (losartana, propranolol, enalapril, captopril, metildopa, levodopa, atenolol, 

nifedipino, entre outros), Diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida), anti-diabéticos orais 

(cloridrato de metformina e glibenclamida), além da distribuição de insulina NPH e Regular. 

Sobre a atenção especializada, o município através da Secretaria Municipal de Saúde 

conta com médicos clínicos gerais nas equipes de saúde e encaminha pacientes para 

atendimento com outros especialistas em Macapá.  

A porta de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos no 

município é a Unidade Mista (Gestão Estadual). As internações clínicas e outros procedimentos 

pelo SUS quando indicados são realizadas na própria unidade ou os usuários são referenciados 

para a capital via serviço de transporte (ambulância).  
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A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é direcionada para a capital Macapá visto o município não possuir Unidade de 

Nefrologia para realização de Hemodiálise. 

O município possui um Centro de Reabilitação (CER II – Motora e Auditiva), que oferta 

atendimento ao doente crônico conforme encaminhamento. Destaca-se que o CER não está 

ainda habilitado. O Centro oferta atendimento nas especialidades: fonoaudiologia, fisioterapia, 

otorrinolaringologia (2 vezes no mês), ortopedia (2 vezes no mês), psicologia, terapia 

ocupacional, serviço social, enfermagem.  

Os atendimentos no CER são direcionados principalmente para os pacientes sequelados 

por Covid-19, autismo e paralisia cerebral. Salienta-se que há a carência de mais profissionais 

da equipe multiprofissional, tais como: fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pediatras, 

clínicos-gerais. Há deficiências também relacionadas aos equipamentos e materiais de trabalho, 

tais como: tapetes, jogos educativos, cabine para audiometria, meatoscopia, materiais para 

estimulação, equipamentos para fisioterapia respiratória, recursos de adaptação para vida diária, 

dependência e independência, órteses, entre outros. 

Sobre o atendimento dos usuários com DCNT’s pelo CAPS, ressalta-se ser inviável, 

visto que o Centro apesar de constar no CNES não está funcionando no momento e dessa forma, 

quando há a necessidade, encaminha-se os pacientes para outros pontos de atenção nos outros 

municípios ou a capital Macapá. 

Uma observação importante é que não há fluxos organizados de serviços e protocolos 

validados utilizados pela APS em Tartarugalzinho. Nesse contexto, ao reunir com os 

profissionais da Atenção Básica constatou-se como necessidades em serviço e demandas 

prioritárias: apoio diagnóstico (exames laboratoriais específicos e de imagem), reorganização 

de serviços e processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, informatização das 

UBS’s, conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a implantação do 

prontuário eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento do usuário com doença crônica-linhas de cuidado e em urgência e emergência. 

Sobre os atendimentos nas UBS’s, estes são realizados pelas equipes de saúde de acordo 

com cada Programa e ciclo de vida. Não há a utilização de Projeto Terapêutico Singular. A 

assistência compreende a realização de consultas, visitas domiciliares, curativos, vacinação, 

ações de saúde, atendimento odontológico e outros conforme a demanda e necessidade da 

população. 
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8.8.2 Rede Materno-Infantil 

 

Conforme dados disponíveis no sistema E-gestor o município 2918 mulheres em idade 

fértil. Posto isto e com base nos dados de nascimento de 2019 com 331 nascimentos é possível 

calcular projeção para os anos subsequentes: 2020 com 364, 2021 com 400 e 2022 com 440 

gestantes. 

 

 

Conforme dados disponíveis no sistema E-gestor o município acompanha um total 

atual de 174 gestantes na APS. 

 

Cabe salientar que a fragilidade em relação aos cadastros é um fator que traz grandes 

prejuízos para a assistência materno-infantil assim como toda a APS municipal, prejuízos 

assistenciais e financeiros. 
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O municipio apresentou em 2019 taxa de mortalidade infantil de 15,1% , abaixo da 

média estadual que foi de 19,24 a cada 1000 nascidos vivos e acima da média nacional de que 

foi 14 a cada 1000 nascidos vivos. 
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A análise dos dados referentes ao número de consultas disponíveis em diferentes 

sistemas corrobora para a necessidade de fortalecer a vinculação e a retenção dessas gestantes, 

pois os indicadores como estão contribuem sobretudo para elevação da morbimortalidade. 

Destaca-se que ao reunir com os profissionais da Atenção Básica deste município 

constatou-se como necessidades em serviço e demandas prioritárias: reorganização de serviços 

e processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, informatização das UBS’s, 

conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário 

eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento materno-infantil. Melhorar o acesso e a qualidade da assistência. 
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8.9 O MUNICÍPIO DE ITAUBAL 

 

Itaubal (também chamada de Itaubal do Piririm) é um município brasileiro do estado do 

Amapá com uma área é de 1.569 km², o que resulta numa densidade demográfica de 1,98 

hab/km². Seus limites são o delta do rio Amazonas a sudeste e Macapá a sudoeste, oeste e norte. 

A origem do nome do município vem do fato de existir em abundância naquela 

localidade uma madeira de lei conhecida pelo nome de itaúba, ou mezilaurus itauba (meissin). 

Esta madeira é de alto valor comercial no Estado, embora atualmente, por causa dos constantes 

desmatamentos, esteja em extinção naquela região. Outros imigrantes chegaram ao local em 

1940 trazendo consigo a imagem de São Benedito, santo que a partir daquela data tornou-se o 

padroeiro da população do município.  

Na segunda quinzena de novembro ocorrem os festejos de São Benedito que, além de 

mobilizar a comunidade inteira, ainda contam com visitantes de Macapá, que vão participar dos 

festejos e também louvar o santo. 

Em 1988, Itaubal passou a ser distrito de Macapá. Já em 1991, através de um processo 

democrático, o governador Anníbal Barcellos, em seu segundo mandato, promoveu um 

plebiscito para saber a vontade da população do distrito de Itaubal: se desejavam que o local 

fosse transformado em Município ou não. O povo respondeu favoravelmente através da votação 

e, em 1 de maio de 1992, foi criado o município de Itaubal do Piririm, através da Lei nº 0005. 

Figura 56 – Frente da cidade de Itaubal do Piririm. 

 

Fonte: https://www.cleberbarbosa.net/2757-2/ 
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O município possui uma cobertura vegetal variada, tendo como dominância uma 

vegetação herbácea, constituída de gramínias e ciparáceas nas áreas de planícies inundáveis, 

formando compos naturais, os quais se estendem pelo leste municipal e pertencem à área 

fisiográfica da planície flúvio-marinha Macapá/Oiapoque. Em segundo lugar destaca-se a 

vegetação de cerrado, localizada principalmente no centro e a oeste do município, 

apresentando-se de forma descontínua, interceptada pela floresta de terra firme, de várzea ou 

igapós. Ocupa as áreas de formação terciária em trânsito com as de planície. Em alguns pontos, 

a área está representada pela vegetação de parque e em outros pelos cerrados, sendo este nos 

limites com as florestas. Finalmente, aparece a floresta da terra firme e a da várzea, que ocupam 

diversos espaços municipais, interceptadas pelas áreas de cerrados e de planícies. 

O clima predominante é o tipo tropical chuvoso, tendo como característica principal a 

presença de um pequeno período seco, temperatura média nunca inferior a 18 graus centígrados. 

Apresenta um alto índice pluviométrico anual, quase sempre acima de 2.500 mm e, sua umidade 

relativa gira em torno de 80 % durante o ano. 

A rede hidrográfica de Itaubal é constituída de rios e igarapés. Ele é banhado ao norte 

pelos rios Piririm e Jupati; ao sul pelo rio Amazonas, ao Oeste pelo rio Macacoari e ao leste 

pelo rio Amazonas. 

 

- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos  

 

 O município de Itaubal (Figura 57) fica distante 90 quilômetros de Macapá, possui uma 

população estimada em 2021 de 5.730 habitantes. A população estimada de 2020 era de 5.617 

habitantes (IBGE, 2021). O IDHM é de 0,576, PIB per capita de 12.841,72 R$. A taxa de 

mortalidade infantil em 2019 era de 6,9 óbitos por mil nascidos vivos. 

As principais matérias-primas existentes no município são madeira, pesca, palmito e 

pecuária. Itaubal tem como principal fonte de economia a agricultura e a pecuária, sendo que a 

agricultura é de subsistência, e é a que predomina. Poucos agricultores têm investido em 

culturas permanentes. Atualmente os pesquisadores da Embrapa desenvolvem estudos voltados 

para a região de terra firme. 

A pecuária se baseia em rebanhos bubalinos, bovinos, equinos e ovinos. O extrativismo 

vegetal está voltado para a extração de madeira, sendo as principais espécies: andiroba, pau 

mulato, cedro e virola. Grande parte dessa madeira é comercializada em toras, sendo residual o 

beneficiamento nas serrarias localizadas na região. 
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A pesca artesanal desempenha um papel de fundamental importância para a dieta 

alimentar da população no município. As principais capturadas são: tucunaré, cará, traíra e 

tamuatá.  

A atividade industrial é inexpressiva, restringindo-se a pequenas serrarias, localizadas 

na região ribeirinha. A atividade comercial resume-se na existência de um reduzido número de 

estabelecimentos varejistas (mercearias e baiucas), que comercializam sobretudo gêneros 

alimentícios.  

 

Figura 57 – Localização do Município de Itaubal. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaubal 

 

Os símbolos do município de Itaubal são a bandeira (Figura 58), o brasão (Figura 59) e 

o hino. 

A bandeira do município de Itaubal no Estado do Amapá foi inspirada nas primeiras 

famílias (representadas pelas figuras dando as mãos) que estavam em busca de terra fértil para 

lavouras (por isso a paisagem ao fundo). Quanto às cores, foram escolhidas de acordo com a 

bandeira do Brasil 
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Figura 58 – Bandeira do Município de Itaubal. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaubal 

 

Figura 59 - Brasão do Município de Itaubal. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaubal#/media/Ficheiro:Itaubalbrasaoamapabra.jpg 

 

- Mapa de Itaubal 

 

O município de Itaubal (Figura 60) além da Sede (Itaubal do Piririm) possui como 

comunidades: Aracu, Bom Sucesso, Cacau, Carmo do Macacoari, Cobra Capim, Comunidade 

dos Porcos, Cristo Libertador, Curicaca, Foz do Macacoari, Igarapé Cobra, Igarapé Fundo, 

Igarapé Novo, Ilha da Pedreira, Inajá, Ipixuna Grande, Jupati, Nova Canaã do Itaubal, Pau 

Mulato, Pescada, Puraquê, Quintino, Ramal do Adonias, Rio Jordão, São Miguel, São Tomé do 

Macacoari, São Raimundo do Macacoari, Siriúba e Uruá. 
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Figura 60 – Mapa da Sede do Município de Itaubal. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Itaubal 
 

- Estabelecimentos de Saúde  

 

Os Estabelecimentos de Saúde de Itaubal (Tabela 37) que constam no Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 17, com destaque para aqueles 

pertencentes à administração pública: 09 Postos de Saúde, 03 UBSs, 01 Centro de Apoio ao 

Saúde da Família e 01 Unidade Odontológica Móvel 
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Tabela 37 – Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município de Itaubal/2021. 

ITAUBAL 

01 HOSPITAIS Não há 

02 UNIDADE MISTA Não há 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

POSTOS DE SAÚDE 

Posto de Saúde Inajá 

Posto de Saúde Uruá 

Posto de Saúde Macacoari 

Posto de Saúde Igarapé Novo 

Posto de Saúde Ipixuna Grande 

Posto de Saúde São Miguel do Macacoari 

Posto de Saúde São Tomé 

Posto de Saúde Jupati 

Posto de Saúde São Tomé do Macacoari 

 

04 

 

UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS de Itaubal (Sede) 

UBS Carmo do Macacoari (Raimunda Correia 

Picanço) 

UBS Santa Maria do Curicaca 

05 CENTRO DE APOIO Centro de Apoio ao Saúde da Família 

06 UPA Não há 

07 SAMU Não há 

08 CAPS Não há 

09 CEO Não há 

10 CER Não há 

11 ACADEMIA DA SAÚDE Não há 

12 LABORATÓRIO 

MUNICIPAL 

Não há 

13 POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

Não há 

14 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Não há 

15 UNIDADE 

ODONTOLÓGICA MÓVEL 

Unidade Móvel de Odontologia 

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 
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- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 

 

 O município de Itaubal possui cadastrados no CNES, 88 profissionais de saúde. 

Apresenta como arranjos organizacionais de saúde: 02 Equipes da Estratégia Saúde da Família 

que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e territórios de abrangência, sendo 01 equipe que 

atua na zona urbana e 01 equipe que atua na zona rural na comunidades do Carmo do Macacoari. 

No geral as ESFs contam com um total de 17 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

 Neste aspecto, apresenta uma cobertura pela ESF de 100% e a cobertura pela Atenção 

Básica de 100% (E-GESTOR, 2021). Apesar do município possuir 6.268 usuários cadastrados 

(Q1-2021) no sistema e-SUS de um total de 5.730 habitantes (SISAB, 2021). 

 Os profissionais que compõem a equipe multiprofissional (antigo NASF) são: 

Nutricionista (01), Psicólogo (01) e Fisioterapeuta (01). Atendem toda a demanda do município. 

Em relação à Estratégia de Saúde Bucal, o município possui 02 Equipes de ESB que 

realizam os atendimentos em 02 cadeiras odontológicas, sendo 01 cadeira fixa na UBS de 

Itaubal (Sede) e 01 cadeira fixa na UBS Raimunda Correia Picanço (Carmo do Macacoari). O 

município possui ainda, 01 Unidade Móvel de Odontologia que realiza atendimentos volantes 

nas comunidades. A média de usuários atendidos pelas ESB’s diariamente é de 08 à 10. 
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- Indicadores do Previne Brasil 
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No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Itaubal atingiu no 1º 

Quadrimestre de 2021 um percentual de 16%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 64%, e a meta estabelecida 

é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 52%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

6%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 51%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 3%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 3%, e a meta estabelecida é de 

maior ou igual a 50%. 
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8.9.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico situacional das redes em Itaubal 

ocorreram no dia 11 de agosto de 2021. 

O município de Itaubal, por meio do acesso ao Sistema de Informação e-SUS/SISAB 

acessado no dia 27 de setembro de 2021 apresenta os seguintes dados dos usuários das DCNT’s 

(Tabela 38): 

Tabela 38 – Levantamento das DCNT’s do Município de Itaubal. 

DOENÇA CRÔNICA NÃO-

TRANSMISSÍVEL, FATORES 

DETERMINANTES E 

COMPLICAÇÕES 

 

QUANTITATIVO 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 419 

Diabetes Mellitus – DM 134 

Neoplasias 12 

Acidente Vascular Encefálico – AVE 30 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 09 

Tabagismo 218 

Etilismo 228 

Doença Cardíaca 64 

Insuficiência Cardíaca 11 

Insuficiência Renal/Doença Renal 

Crônica 

06 

Asma 87 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 0 

Saúde Mental/Depressão 11 

Excesso de Peso 268 

Idosos com 60 anos ou mais 401 

Acamados 08 

Fonte: Sistema e-SUS/SISAB (2021) – mês de setembro. 

 

O município possui levantamento epidemiológico unificado das pessoas com DCNT, 

pois centraliza a consolidação de produtividade do Sistema e-SUS na Secretaria Municipal de 

Saúde. Os Agentes Comunitários de Saúde realizam sua digitação em tablets que foram 

disponibilizados pela gestão da Atenção Básica e utilizam o programa eSUS Território. 



234 
 

 

No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município de Itaubal não possui 

laboratório de análises clínicas. Os usuários com exames solicitados devem recorrer à rede 

privada ou à capital Macapá. 

Mas, vale enfatizar que o município através do setor de vigilância oferta o exame para 

malária e leishmaniose.  

Destaca-se que os exames de hemoglobina Glicada, cultura de urina, glicemia em jejum 

que são direcionados aos usuários com Diabetes Mellitus não são ofertados no município, bem 

como o exame de PCCU não é coletado e nem realizado.  

Destaca-se que quando há a necessidade, as sorologias são coletadas nas unidades e 

encaminhadas para o Lacen – Referência Estadual. Apenas os exames de testagem rápida para 

HIV, Sífilis, Hepatite B e C são realizados em todas as UBS’s de Itaubal por demanda 

espontânea. 

O município não oferta exames de imagem (raio-X e tomografia computadoriza). 

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Itaubal oferta os 

medicamentos básicos de forma deficiente para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes mellitus. Entre os medicamentos disponíveis destacam-se: anti-hipertensivos orais 

(losartana, propranolol, enalapril, captopril, metildopa, levodopa, atenolol, nifedipino, entre 

outros), Diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida), anti-diabéticos orais (cloridrato de 

metformina e glibenclamida), além da distribuição de insulina NPH e Regular que ocorre em 2 

UBS’s (Sede e Carmo do Macacoari). Entre os medicamentos citados como insuficientes está 

a Losartana de 50mg e de 100mg. 

Sobre a atenção especializada, o município através da Secretaria Municipal de Saúde 

conta com médicos clínicos gerais nas equipes de saúde e encaminha pacientes para 

atendimento com outros especialistas em Macapá.  

A porta de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos no 

município é a Unidade Básica de Saúde da Sede, porém não há sala de estabilização (sala 

vermelha) para atender as urgências. Não há Hospital de referência e Unidade Mista de Saúde 

no município. Quando há a indicação de internações clínicas e outros procedimentos pelo SUS, 

os usuários são referenciados para a capital via serviço de transporte (ambulância). É importante 

relatar que faltam insumos e correlatos nas UBS’s, além de que o município enfrenta problemas 

sérios com a distribuição de energia elétrica (Há constantes falhas no fornecimento). 

A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é direcionada para a capital Macapá visto o município não possuir Unidade de 

Nefrologia para realização de Hemodiálise. 
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O município não possui Centro de Reabilitação e nem Centro de Atenção Psicossocial. 

Dessa forma, quando há a necessidade, encaminha-se os pacientes para outros pontos de 

atenção nos outros municípios ou a capital Macapá. 

Uma observação importante é que não há fluxos organizados de serviços e protocolos 

validados utilizados pela APS em Itaubal. Nesse contexto, ao reunir com os profissionais da 

Atenção Básica constatou-se como necessidades em serviço e demandas prioritárias: apoio 

diagnóstico (exames laboratoriais específicos e de imagem), reorganização de serviços e 

processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, informatização das UBS’s, 

conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário 

eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento do usuário com doença crônica-linhas de cuidado e em urgência e emergência. 

Sobre os atendimentos nas UBS’s, estes são realizados pelas equipes de saúde de acordo 

com cada Programa e ciclo de vida. Não há a utilização de Projeto Terapêutico Singular. A 

assistência compreende a realização de consultas, visitas domiciliares, curativos, vacinação, 

ações de saúde, atendimento odontológico e outros conforme a demanda e necessidade da 

população. 

Uma potencialidade para o município de Itaubal é o credenciamento de ESF’s 

ribeirinhas, pois apesar do município possuir uma extensa área formada por comunidades com 

acesso fluvial, não há equipes atuantes especificamente nessas comunidades. Cabe ressaltar que 

o incentivo repassado pelo Governo Federal para as ESF’s ribeirinhas é diferenciado. 
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8.9.2 Rede Materno-Infantil 

 

Como já relatado o município possui 5.730 habitantes e atualmente tem 100% de 

cobertura de APS triplicando seus cadastros em 3 anos. Essas informações nos permitem uma 

análise mais próxima do real, vistas às inconsistências e fragilidades em relação à alimentação 

dos sistemas, conforme verificado in loco. 

 

 

 

Com base no sistema E-gestor atualmente o município contém 1475 mulheres em 

idade fértil, das quais 52 estão gestantes sendo acompanhadas pela APS. 
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O cruzamento dos dados do SINASC com o E-Gestor nos permite observar a 

necessidade de fortalecer o processo de vinculação e retenção das usuárias vistas à pequena 

quantidade de consultas realizadas durante a assistência pré-natal. Um dos fatores que podem 

justificar isto pode ser que penas os exames de testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e 

C são realizados nas UBS’s de Itaubal por demanda espontânea, os demais exames não são 

ofertados, o que prejudica a adesão e a assistência em si. Isto corrobora para a necessidade de 

fortalecer a vinculação e a retenção dessas gestantes, pois os indicadores como estão contribuem 

sobretudo para elevação da morbimortalidade. 

Destaca-se que ao reunir com os profissionais da Atenção Básica deste município 

constatou-se como necessidades em serviço e demandas prioritárias: reorganização de serviços 

e processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, informatização das UBS’s, 

conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário 

eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento materno-infantil. Melhorar o acesso e a qualidade da assistência. Necessário ainda 

fortalecer a GOVERNANÇA e GOVERNABILIDADE por parte da gestão municipal sobre os 

processos de trabalho e os atores envolvidos, principalmente no que tange à responsabilização 

e controle.
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8.10 O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA 

 

Pracuúba é um município brasileiro localizado no centro-leste do estado do Amapá. 

Possui uma área de 4.957 km², o que resulta numa densidade demográfica de 0,52 hab/km². 

Pracuúba surgiu como localidade aproximadamente em 1906 e tornou-se município em 

1992. O nome é originário de uma árvore típica da região (pracuubeira), predominante na 

reserva ecológica do Lago Piratuba.  

Elevado à categoria de município com a denominação de Pracuúba, pela Lei Estadual 

nº 04, de 01 de maio de 1992, desmembrado do município de Tartarugalzinho. 

Sua história de desenvolvimento apresenta-se marcada pela pesca artesanal e pecuária 

que ainda hoje continuam como agentes principais de sua socioeconômica. 

De fato, esse município, através de seus múltiplos ambientes pesqueiros, constitui o polo 

de pesca interior mais importante do Estado. Sua ambientação natural envolve a presença de 

grandes áreas de floresta de terra firme, cerrados e áreas inundáveis, sendo estas as que mais 

participam como base produtiva do município.  

O município é banhado pelos rios Flexal, Breu, Itaubal, Falsino, Macarri, Mutum e pelos 

igarapés, Cujubim, Henrique, Sacaisal e Maringá. A agricultura ainda é de subsistência. Os 

recursos naturais são fartos. 

 

Figura 61 – Município de Pracuúba. 

 

Fonte: https://selesnafes.com/wp-content/uploads/2019/10/pracuuba-3.jpg 
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- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos  

 

 O município de Pracuúba (Figura 62) fica distante 261 quilômetros de Macapá, possui 

uma população estimada em 2021 de 5.310 habitantes. A população estimada de 2020 era de 

5.246 habitantes (IBGE, 2021). O IDHM é de 0,614, PIB per capita de 13.476,77 R$. A taxa 

de mortalidade infantil em 2019 era de 28,17 óbitos por mil nascidos vivos. 

As maiores fontes de sustentação econômica do município vêm da criação dos gados 

bovino e bubalino, da cultura da mandioca e, principalmente, da pesca artesanal de espécies 

como o trairão, o tucunaré e o pirarucu. O setor secundário fica por conta da extração e 

beneficiamento de madeira de grande valor comercial como aquariquara, argelim, andiroba, 

acapu, pau-roxo, maçaranduba, macacaúba, pracuúba e sucupira. A extração e o consumo do 

açaí pela comunidade, também gera bastante renda ao município. Além de ser bastante escasso, 

a extração do ouro também ajudou a fortalecer economicamente o município de Pracuúba. 

 

Figura 62 – Localização do Município de Pracuúba. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pracuuba 

 

Os símbolos do município de Pracuúba são a bandeira e o brasão (Figura 63) ambos 

com a mesma simbologia de desenho e o hino. 
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Figura 63 – Bandeira e Brasão do Município de Pracuúba. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pracu%C3%BAba#/media/Ficheiro:Pracuubabrasaoambra.jpg 

 

- Mapa de Pracuúba 

 

O município de Pracuúba (Figura 64) além da Sede possui como comunidades: Breu, 

Cujubim, Flexal, Pernambuco, Porto Franco, São Miguel e Tucunaré. 

 

Figura 64 – Mapa da Sede do Município de Pracuúba. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Pracuuba 
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- Estabelecimentos de Saúde  

 

Os Estabelecimentos de Saúde de Pracuúba (Tabela 39) que constam no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 08, com destaque para 

aqueles pertencentes à administração pública: 03 Postos de Saúde e 02 UBSs. Não há Hospital 

de referência, Unidade Mista, Unidade de Pronto Atendimento, CAPS e CER no município (na 

UBS central existe um bloco destinado ao atendimento de urgência e emergência, com 

profissionais e estrutura mantidos pelo GEA). 

 

Tabela 39 – Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município de Pracuúba/2021. 

PRACUÚBA 

01 HOSPITAIS Não há 

02 UNIDADE MISTA Não há 

 

03 

 

POSTOS DE SAÚDE 

Posto de Saúde do Breu 

Posto de Saúde do Flexal 

Posto de Saúde do Pernambuco 

 

04 

UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS de Pracuúba 

UBS do Cujubim 

05 UPA Não há 

06 SAMU Não há 

07 CAPS Não há 

08 CEO Não há 

09 CER Não há 

10 ACADEMIA DA SAÚDE Não há 

11 LABORATÓRIO 

MUNICIPAL 

Não há 

12 POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

Não há 

13 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Não há 

14 UNIDADE 

ODONTOLÓGICA MÓVEL 

Não há 

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 
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- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 

 

 O município de Pracuúba possui cadastrados no CNES, 68 profissionais de saúde. 

Apresenta como arranjos organizacionais de saúde: 02 Equipes da Estratégia Saúde da Família 

que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e territórios de abrangência, sendo 01 equipe que 

atua na zona urbana (01 médico do Mais Médicos) e 01 equipe que atua na zona rural (equipe 

sem médico há aproximadamente 2 meses) na comunidades do Cujubim. No geral as ESFs 

contam com um total de 08 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

 Neste aspecto, apresenta uma cobertura pela ESF de 100% e a cobertura pela Atenção 

Básica de 100% (E-GESTOR, 2021). Apesar do município possuir 4.057usuários cadastrados 

no sistema e-SUS de um total de 5.370 habitantes (SISAB, 2021). 

 Os profissionais que compõem a equipe multiprofissional (antigo NASF) são: 

Nutricionista (01) e Educador Físico (01). Atendem toda a demanda do município. 

Em relação à Estratégia de Saúde Bucal, o município possui 02 Equipes de ESB que 

realizam os atendimentos em 04 cadeiras odontológicas fixadas nas UBS’s e nos Postos de 

Saúde do Breu e do Flexal. A média de usuários atendidos pelas ESB’s diariamente é de 08 à 

10. 
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- Indicadores do Previne Brasil 
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No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Pracuúba atingiu no 1º 

Quadrimestre de 2021 um percentual de 3%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 44%, e a meta estabelecida 

é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 26%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

1%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 67%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 0%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 9%, e a meta estabelecida é de 

maior ou igual a 50%. 
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8.10.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico situacional das redes em Pracuúba 

ocorreram no dia 04 de agosto de 2021. 

O município por meio do acesso ao Sistema de Informação e-SUS/SISAB acessado no 

dia 22 de setembro de 2021 apresenta os seguintes dados dos usuários das DCNT’s (Tabela 40): 

 

Tabela 40 – Levantamento das DCNT’s do Município de Pracuúba. 

DOENÇA CRÔNICA NÃO-

TRANSMISSÍVEL, FATORES 

DETERMINANTES E 

COMPLICAÇÕES 

 

QUANTITATIVO 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 183 

Diabetes Mellitus – DM 53 

Neoplasias 05 

Acidente Vascular Encefálico – AVE 27 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 07 

Tabagismo 193 

Etilismo 392 

Doença Cardíaca 16 

Insuficiência Cardíaca 01 

Insuficiência Renal/Doença Renal 

Crônica 

05 

Asma 24 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 0 

Saúde Mental/Depressão 04 

Excesso de Peso 334 

Idosos com 60 anos ou mais 217 

Acamados 02 

Fonte: Sistema e-SUS/SISAB (2021) – mês de setembro. 

 

O município possui levantamento epidemiológico unificado das pessoas com DCNT, 

pois centraliza a digitação e a consolidação de produtividade do Sistema e-SUS na Secretaria 

Municipal de Saúde.  
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No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município de Pracuúba não 

possui laboratório de análises clínicas. Os usuários com exames solicitados devem recorrer à 

rede privada ou à capital Macapá. 

Mas, vale enfatizar que o município através do setor de vigilância oferta o exame para 

malária e leishmaniose.  

Destaca-se que os exames de hemoglobina Glicada, cultura de urina, glicemia em jejum 

que são direcionados aos usuários com Diabetes Mellitus não são ofertados no município, bem 

como o exame de PCCU não é coletado e nem realizado.  

Destaca-se que quando há a necessidade, as sorologias são coletadas nas unidades e 

encaminhadas para o Lacen – Referência Estadual. Apenas os exames de testagem rápida para 

HIV, Sífilis, Hepatite B e C são realizados em todas as UBS’s de Pracuúba por demanda 

espontânea. 

O município não oferta exames de imagem (raio-X, USG e tomografia computadoriza). 

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Pracuúba ofertam os 

medicamentos básicos de forma deficiente para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes mellitus. Entre os medicamentos disponíveis destacam-se: anti-hipertensivos orais 

(losartana, propranolol, enalapril, captopril, entre outros), Diuréticos (hidroclorotiazida, 

furosemida), anti-diabéticos orais (cloridrato de metformina e glibenclamida), além da 

distribuição de insulina NPH e Regular que ocorre nas UBSs. Entre os medicamentos citados 

como insuficientes está a Losartana de 50mg e de 100mg. 

Sobre a atenção especializada, o município através da Secretaria Municipal de Saúde 

conta com médicos clínicos gerais nas equipes de saúde e encaminha pacientes para 

atendimento com outros especialistas em Macapá.  

A porta de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos no 

município é a Unidade Básica de Saúde da Sede. Não há Hospital de referência e Unidade Mista 

de Saúde no município. Quando há a indicação de internações clínicas e outros procedimentos 

pelo SUS, os usuários são referenciados para a capital via serviço de transporte (ambulância). 

É importante relatar que faltam equipamentos, mobiliários, medicamentos de emergência, 

insumos e correlatos na UBS Sede que atende urgências. É importante enfatizar, que a UBS 

Sede dividiu o espaço físico-estrutural entre atendimentos de urgência e atendimentos voltados 

aos programas da APS. Na parte que atende demandas urgentes, há uma sala de estabilização 

(sala vermelha) com carência de equipamentos necessários, só contando no momento da visita 

técnica com desfibrilador externo automático (DEA), maca e cilindros de O2. Há a necessidade 

de equipamentos como: monitor cardíaco, aparelho de eletrocardiograma, ventilador mecânico 
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de transporte, aspirador de secreções, carrinho de emergências, glicosímetros, sonda vesical de 

demora, sonda nasogástrica, bolsas coletoras de urina, material para punção (exemplo: Jelco), 

gazes, berço aquecido, clamps para cordão umbilical, conjunto máscara-válvula (ambú), 

medicações como ocitocina, insulina, vitamina K, entre outras. 

Quanto aos atendimentos de urgência na UBS, as demandas mais recebidas incluem: 

suturas, curativos, ferrada de arraia, mordedura de piranhas, ferrada de escorpião, picada de 

serpentes, envenenamento por veneno para formiga, mordedura de cães, quedas, acidente 

vascular encefálico, crise hipertensiva, hiperglicemia, partos, entre outros. A média de partos 

por mês é de 03 e estes ocorrem sem estrutura mínima. A escala da emergência conta com 03 

médicos (trabalham 10 dias seguidos), 05 enfermeiros, 14 técnicos de enfermagem. A limpeza 

e a coleta de lixo é terceirizada. A unidade conta com uma sala de vacina contendo soros 

antiofídicos (antibotrópicos pentavalente), antiaracnídeo e antitetânico, porém a quantidade é 

insuficiente para atender as demandas. Os materiais utilizados nos procedimentos são 

esterilizados em autoclave. A unidade não possui lavanderia, as rouparias são lavadas pelos 

próprios profissionais. Não há serviço de nutrição. 

O serviço de transporte conta com 01 ambulância (USA) doada pelo Estado que faz o 

transporte dos pacientes para a capital e 02 ambulâncias básicas pequenas municipais que fazem 

o transporte dos pacientes das comunidades rurais até a sede. 

A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é direcionada para a capital Macapá visto o município não possuir Unidade de 

Nefrologia para realização de Hemodiálise. 

O município não possui Centro de Reabilitação e nem Centro de Atenção Psicossocial. 

Dessa forma, quando há a necessidade, encaminha-se os pacientes para outros pontos de 

atenção nos outros municípios ou a capital Macapá. 

Uma observação importante é que não há fluxos organizados de serviços e protocolos 

validados utilizados pela APS em Pracuúba. Nesse contexto, ao reunir com os profissionais da 

Atenção Básica constatou-se como necessidades em serviço e demandas prioritárias: apoio 

diagnóstico (exames laboratoriais específicos e de imagem), reorganização de serviços e 

processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, informatização das UBS’s, 

conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário 

eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento do usuário com doença crônica-linhas de cuidado e em urgência e emergência. 

Sobre os atendimentos nas UBS’s, estes são realizados pelas equipes de saúde de acordo 

com cada Programa e ciclo de vida. Não há a utilização de Projeto Terapêutico Singular. A 
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assistência compreende a realização de consultas, visitas domiciliares, curativos, vacinação, 

ações de saúde, atendimento odontológico e outros conforme a demanda e necessidade da 

população. 
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8.10.2 Rede Materno-Infantil 

O município apresenta uma cobertura pela ESF de 100% e a cobertura pela Atenção 

Básica de 100% (E-GESTOR, 2021). Apesar do município possuir 4.057 usuários cadastrados 

no sistema e-SUS de um total de 5.370 habitantes (SISAB, 2021). 

 

Atualmente o município possui 463 mulheres em idade fértil cadastradas em seu banco 

de dados conforme E-gestor, das quais 14 estão gestantes e sendo acompanhadas pela APS. 
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Ao observar que taxa de mortalidade infantil em 2019 era de 28,17 óbitos por mil 

nascidos vivo e verificar a pouca cobertura quanto as consultas de pré-natal se ressalta a 

necessidade de fortalecer a vinculação e retenção das usuárias. Isso se torna difícil visto que no 

que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município de Pracuúba não possui 

laboratório de análises clínicas. Os usuários com exames solicitados devem recorrer à rede 

privada ou à capital Macapá, o exame de PCCU não é coletado e nem realizado.  

Destaca-se que quanto testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C são realizados 

em todas as UBS’s de Pracuúba e que o município conseguiu avançar no que diz respeito a 

esses testes em gestantes conforme dados de indicadores de desempenho do Previne Brasil. 

 
 

Uma observação importante é que não há fluxos organizados de serviços e protocolos 

validados utilizados pela APS em Pracuúba. Nesse contexto, ao reunir com os profissionais da 

Atenção Básica constatou-se como necessidades em serviço e demandas prioritárias: apoio 

diagnóstico (exames laboratoriais específicos e de imagem), reorganização de serviços e 

processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, informatização das UBS’s, 

conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário 

eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento da rede materno-infantil. 
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8.11 O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO 

 

Serra do Navio é um município brasileiro no estado do Amapá, Região Norte do país 

com uma área é de 7 713,046 km². 

O município de Serra do Navio foi criado em 1º de maio de 1992, através da lei nº 

007/92 e faz limites ao norte com Oiapoque, ao sul com Pedra Branca do Amapari, a leste com 

Calçoene, Pracuúba e Ferreira Gomes e a Oeste com Pedra Branca do Amapari.  

A história de Serra do Navio é marcada pela implantação de um megaprojeto de 

mineração na Amazônia, em 1950, que perdurou por quase cinco décadas – a cidade foi 

projetada para abrigar os funcionários. Com a indústria mineradora, vieram as construções com 

padrões norte-americanos que até hoje ainda podem ser vistas na região. Com a desativação da 

mineradora, Serra do Navio passou por profunda transformação, passando cidade “modelo” à 

cidade “fantasma”. Ainda abriga empresas mineradoras, mas de menores proporções.  

O Município é banhado pelo rio Amapari e seus igarapés, por parte do Araguari e 

Mururé, o local tem rede hidrográfica marcante por se tratar de rios com belas corredeiras, ricos 

em peixes e recantos naturais de rara beleza como os balneários de cachaço e pedra Preta.  

A Serra é o único lugar do país, talvez do mundo, que possui um espécime raro do beija-

flor. O brilho de fogo, o Topazzi. Durante o ano, as mais importantes festas populares são o 

baile das Flores, o Festival do Cupuaçu e a tradicional Festa da Mina. 

 

Figura 65 – Pedra de Manganês – Município de Serra do Navio. 

 

Fonte: https://selesnafes.com/2016/07/no-amapa-apenas-5-cidades-estao-aptas-a-receber-turistas/ 
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- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos  

 

 O município de Serra do Navio (Figura 66) fica distante 205,3 quilômetros de Macapá, 

possui uma população estimada em 2021 de 5.577 habitantes. A população estimada de 2020 

era de 5.488 habitantes (IBGE, 2021). O IDHM é de 0,709, PIB per capita de 14.170,75 R$. A 

taxa de mortalidade infantil em 2019 foi de 0 óbitos por mil nascidos vivos. 

O clima é tropical chuvoso e merece destaque por ser um município que pertence a um 

Estado cortado pela linha do equador, mas por estar situado numa serra, a uma altitude de 

148,5m, a temperatura é sempre amena, chega a fazer frio. No período de inverno a temperatura 

chega a 15°C e a neblina, em determinado período, é tão densa que não se consegue visualizar 

a mais de seis metros. 

A vegetação do município é composta por florestas tropicais densas e de terra firme. 

Planalto cristalino, com extensões de colinas denominados por cristais montanhosos. 

Na economia, além da mineração, também se destaca o setor primário, com produção 

de mandioca, arroz, milho e principalmente cupuaçu, na região rural de Serra. Comércios e 

serrarias também ajudam a movimentar a economia da região. O funcionalismo público também 

tem papel significativo na vida econômica de Serra do Navio.  

 

Figura 66 – Localização do Município de Serra do Navio. 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Navio#/media/Ficheiro:Amapa_Municip_SerradoNavio.jpg 

 

Os símbolos do município de Serra do Navio são a bandeira (Figura 67) e o brasão 

(Figura 68) e o hino. 
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Figura 67 – Bandeira do Município de Serra do Navio. 

 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Navio#/media/Ficheiro:Bandeira_de_Serra_do_Navio,_Amap%C

3%A1.png 

 

Figura 68 – Brasão do Município de Serra do Navio. 

 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Navio#/media/Ficheiro:Bras%C3%A3o_de_Serra_do_Navio,_Am

ap%C3%A1.jpg 

 

- Mapa de Serra do Navio 

 

O município de Serra do Navio (Figura 69) além da Sede possui como comunidades: 

Água Branca, Arrependido do Amapari, Cachaço do Amapari, Pedra Preta, dentre outras. 
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Figura 69 – Mapa da Sede do Município de Serra do Navio. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Serra+do+navio 
 

- Estabelecimentos de Saúde  

 

Os Estabelecimentos de Saúde de Serra do Navio (Tabela 41) que constam no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 10, com destaque para 

aqueles pertencentes à administração pública: 01 Unidade Mista de Saúde, 0 Postos de Saúde e 

06 UBSs. Não há Hospital de referência, Unidade de Pronto Atendimento, laboratório de 

análises clínicas, CAPS e CER no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

 

Tabela 41 – Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município de Serra do Navio/2021. 

SERRA DO NAVIO 

01 HOSPITAIS Não há 

02 UNIDADE MISTA Unidade Mista de Serra do Navio 

03 POSTOS DE SAÚDE Não há 

 

04 

UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS Municipal da Cidade de Serra do Navio 

UBS Luciliana Bastos da Silva 

UBS Jacira Ribeiro da Luz 

UBS Giminiano Liberato Martins Junior 

UBS Alcimar de Almeida Silva 

UBS Sebastião Moura de Araújo 

05 UPA Não há 

06 SAMU Não há 

07 CAPS Não há 

08 CEO Não há 

09 CER Não há 

10 ACADEMIA DA SAÚDE Não há 

11 LABORATÓRIO 

MUNICIPAL 

Não há 

12 POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

Não há 

13 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Não há 

14 UNIDADE 

ODONTOLÓGICA MÓVEL 

Não há 

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 

 

- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 

 

 O município de Serra do Navio possui cadastrados no CNES 173 profissionais de saúde. 

Apresenta como arranjos organizacionais de saúde: 02 Equipes da Estratégia Saúde da Família 

que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e territórios de abrangência. No geral as ESFs contam 

com um total de 14 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 
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 Neste aspecto, apresenta uma cobertura pela ESF de 100% e a cobertura pela Atenção 

Básica de 100% (E-GESTOR, 2021). Apesar do município possuir 4.746 usuários cadastrados 

no sistema e-SUS de um total de 5.577 habitantes (SISAB, 2021). 

 Os profissionais que compõem a equipe multiprofissional atendem na Unidade Mista 

são: Nutricionista (02), Assistente Social (01) e Fisioterapeuta (01). Atendem toda a demanda 

do município. 

Em relação à Estratégia de Saúde Bucal, o município possui 02 Equipes de ESB que 

realizam os atendimentos em cadeiras odontológicas em espaço cedido na Unidade Mista de 

Saúde.  
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- Indicadores do Previne Brasil 
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No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Serra do Navio atingiu no 

1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 6%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 

60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 47%, e a meta estabelecida 

é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 6%, e a meta estabelecida é de 

maior ou igual a 60%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

1%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 56%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 1%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 10%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 50%. 
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8.11.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico situacional das redes em Serra do 

Navio ocorreram no dia 29 de julho de 2021. 

O município por meio do acesso ao Sistema de Informação e-SUS/SISAB acessado no 

dia 27 de setembro de 2021 apresenta os seguintes dados dos usuários das DCNT’s (Tabela 42): 

 

Tabela 42 – Levantamento das DCNT’s do Município de Serra do Navio. 

DOENÇA CRÔNICA NÃO-

TRANSMISSÍVEL, FATORES 

DETERMINANTES E 

COMPLICAÇÕES 

 

QUANTITATIVO 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 409 

Diabetes Mellitus – DM 130 

Neoplasias 08 

Acidente Vascular Encefálico – AVE 38 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 14 

Tabagismo 423 

Etilismo 373 

Doença Cardíaca 34 

Insuficiência Cardíaca 14 

Insuficiência Renal/Doença Renal 

Crônica 

18 

Asma 61 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 04 

Saúde Mental/Depressão 22 

Excesso de Peso 532 

Idosos com 60 anos ou mais 388 

Acamados 07 

Fonte: Sistema e-SUS/SISAB (2021) – mês de setembro. 

 

O município possui levantamento epidemiológico unificado das pessoas com DCNT, 

pois centraliza a digitação e a consolidação de produtividade do Sistema e-SUS na Secretaria 

Municipal de Saúde.  
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No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município de Serra do Navio 

não possui laboratório de análises clínicas. Os usuários com exames solicitados devem recorrer 

à rede privada ou à capital Macapá. 

Mas, vale enfatizar que o município através do setor de vigilância oferta o exame para 

malária e leishmaniose.  

Destaca-se que os exames de hemoglobina Glicada, cultura de urina, glicemia em jejum 

que são direcionados aos usuários com Diabetes Mellitus não são ofertados no município, bem 

como o exame de PCCU não é coletado e nem realizado.  

Destaca-se que quando há a necessidade, as sorologias são coletadas nas unidades e 

encaminhadas para o Lacen – Referência Estadual. Apenas os exames de testagem rápida para 

HIV, Sífilis, Hepatite B e C são realizados em todas as UBS’s de Serra do Navio por demanda 

espontânea. 

O município não oferta exames de imagem (raio-X, ultrassonografia e tomografia 

computadoriza). 

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Serra do Navio ofertam os 

medicamentos básicos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. 

Entre os medicamentos disponíveis destacam-se: anti-hipertensivos orais (losartana, 

propranolol, enalapril, captopril, entre outros), Diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida), anti-

diabéticos orais (cloridrato de metformina e glibenclamida), além da distribuição de insulina 

NPH e Regular que ocorre nas UBSs. Porém, há falta de antibióticos na farmácia para tratar 

infecções. 

Sobre a atenção especializada, o município através da Secretaria Municipal de Saúde 

conta com médicos clínicos gerais nas equipes de saúde e encaminha pacientes para 

atendimento com outros especialistas em Macapá.  

A porta de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos no 

município é a Unidade Mista de Saúde localizada na Sede (Gestão Estadual). Não há Hospital 

de referência e Unidade de Pronto Atendimento no município. Quando há a indicação de 

internações clínicas e outros procedimentos pelo SUS, os usuários ficam em observação na UM 

até estabilização e posteriormente são referenciados para a capital via serviço de transporte 

(ambulância).  

É importante relatar que a estrutura e ambiência da UM de Serra do Navio é precária e 

antiga, com áreas que apresentam forro desabando, ainda da época da ICOMI (empresa de 

exploração mineral que esteve à frente da construção da unidade). Faltam equipamentos, 

mobiliários, medicamentos de emergência, insumos e correlatos. Na estrutura há uma sala de 
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estabilização (sala vermelha) com carência de equipamentos necessários. Há a necessidade de 

equipamentos como: monitor cardíaco, aparelho de eletrocardiograma, ventilador mecânico de 

transporte, carrinho de emergências, sondas, berço aquecido, clamps para cordão umbilical, 

entre outros. Ressalta-se que não há falta de medicamentos na unidade e no momento da visita 

havia uma grande quantidade de soros em estoque. 

A UM conta com 03 leitos adulto e 01 leito infantil, 01 sala de parto, 01 enfermaria de 

pós-parto, uma sala para raio-X, porém o equipamento estava com defeito no momento da visita 

técnica. Não há sala para USG. Os exames laboratoriais disponíveis na UM compreendem 

apenas o EAS e EPF. 

Quanto aos atendimentos de urgência na UM, as demandas mais recebidas incluem: 

suturas, curativos, casos de malária, casos de leishmaniose, Gestantes, escabioses, acidente 

vascular encefálico, crise hipertensiva, hiperglicemia, partos, entre outros. A média de partos 

por mês é de 02 e estes ocorrem sem estrutura mínima. Os materiais utilizados nos 

procedimentos são esterilizados em autoclave. A unidade possui lavanderia improvisada. O 

serviço de nutrição conta com cozinha e copa e com 02 nutricionistas no quadro de 

profissionais. A UM não é informatizada, os registros são feitos em livros e fichas. 

O serviço de transporte conta com 01 ambulância (USA) doada pelo Estado que faz o 

transporte dos pacientes para a capital. 

A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é direcionada para a capital Macapá visto o município não possuir Unidade de 

Nefrologia para realização de Hemodiálise. 

O município não possui Centro de Reabilitação e nem Centro de Atenção Psicossocial. 

Dessa forma, quando há a necessidade, encaminha-se os pacientes para outros pontos de 

atenção nos outros municípios ou a capital Macapá. 

Uma observação importante é que não há fluxos organizados de serviços e protocolos 

validados utilizados pela APS em Serra do Navio. Nesse contexto, ao reunir com os 

profissionais da Atenção Básica constatou-se como necessidades em serviço e demandas 

prioritárias: apoio diagnóstico (exames laboratoriais específicos e de imagem), reorganização 

de serviços e processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, informatização de todas 

as UBS’s (A UBS Sede é informatizada), conectividade das UBS’s, modernização da 

assistência com a implantação do prontuário eletrônico, construção de protocolos assistenciais, 

capacitações no que concerne ao atendimento do usuário com doença crônica-linhas de cuidado 

e em urgência e emergência. 
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Sobre os atendimentos nas UBS’s, estes são realizados pelas equipes de saúde de acordo 

com cada Programa e ciclo de vida. Não há a utilização de Projeto Terapêutico Singular. A 

assistência compreende a realização de consultas, visitas domiciliares, curativos, vacinação, 

ações de saúde, atendimento odontológico e outros conforme a demanda e necessidade da 

população. 
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8.11.2 Rede Materno-Infantil 

 

Conforme dados do sistema E-sus, atualmente no município atualmente residem 1493 

mulheres em idade fértil, o que permite o planejamento de ações de ações voltadas a esta 

público, especialmente ações para o fortalecimento do PLAFAM. 

 

 

Um fator importante a ser analisado é a quantidade de consultas pré-natal realizadas, 

pois se pode perceber fragilidade na capitação, adesão, vinculação e retenção da gestante, talvez 

motivado pela não oferta de apoio ao diagnóstico durante o pré-natal. Atualmente o município 

registrou 60 mulheres em acompanhamento pré-natal, sendo assistidas pela APS. 
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Tendo como referência o ano base de 2019, se tem a seguinte projeção: 2020 com 101 

nascidos vivos,  2021 com 111 nascidos vivos e 2022 com 122 nascidos vivos. 

 

Como já relatado, o município conta com uma UMS que também realiza partos 

normais em situação emergência, quando não há tempo suficiente para encaminhar para a 

capital do Estado, tendo em 2019 registrado 6 partos ocorridos no próprio município. 

In loco se constata a necessidade de fortalecer a atenção materno infantil, visto que não 

há fluxos organizados de serviços e protocolos validados utilizados pela APS em Serra do 

Navio. Nesse contexto, ao reunir com os profissionais da Atenção Básica constatou-se como 

necessidades em serviço e demandas prioritárias: apoio diagnóstico (exames laboratoriais 

específicos e de imagem), reorganização de serviços e processos de trabalho, definição de 

fluxos e contra-fluxos, informatização de todas as UBS’s (A UBS Sede é informatizada), 
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conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário 

eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento do usuário da rede materno-infantil. 
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8.12 O MUNICÍPIO DE CUTIAS 

 

Cutias é um município brasileiro no estado do Amapá, com uma área é de 2.179,114 

km². A distância de 163 km separa o município de Cutias do Araguari da capital do Amapá. 

Cutias faz limite ao norte com os municípios de Pracuúba e Amapá, ao sul e a leste com o 

município de Macapá e a oeste com Ferreira Gomes. O acesso é por via terrestre e marítima. 

Foi elevado à categoria de município com a denominação de Cutias, pela Lei Estadual 

n º 6, de 01 de maio de 1992, desmembrado do município de Macapá. 

Os antigos moradores da região dizem que no lugar, em outras épocas, existia grande 

variedade de espécies de caça, entre elas a cutia, o que, provavelmente, deu origem ao nome do 

município. Existem também outras versões para a denominação do lugar, como a de que os 

primeiros moradores da localidade utilizavam como meio de transporte uma pequena 

embarcação, bastante ligeira, denominada "cotia". 

A agricultura municipal está voltada, principalmente, para a produção de milho e 

mandioca, em especial esta última cultura agrícola, que apresenta muita tradição quanto à 

produção de “farinha do Pacuí”. Outros produtos alimentares e as frutas tradicionais do Estado 

(banana, laranja) e pimenta-do-reino, podem ser vistas no município, mas não são produzidas 

visando demandas de mercado.  

Na região, o fenômeno da pororoca deu a Cutias fama internacional, pela grande procura 

de surfistas de todo o mundo. Com o fim do fenômeno devido à atividade de criação de búfalos 

e implantação de hidrelétricas no rio Araguari, agora a comunidade e a prefeitura local tentam 

desenvolver o turismo de aventura na região. 

 

Figura 70 – Município de Cutias. 

 

Fonte: https://www.portal.ap.gov.br/conheca/cutias-do-araguari 
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- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos 

 

 O município de Cutias (Figura 71) fica distante 163 quilômetros de Macapá, possui uma 

população estimada em 2021 de 6.217 habitantes. A população estimada de 2020 era de 6.101 

habitantes (IBGE, 2021). O IDHM é de 0,628, PIB per capita de 12.993,99 R$. A taxa de 

mortalidade infantil em 2019 foi de 33,33 óbitos por mil nascidos vivos. 

No município predomina o clima o clima tropical chuvoso, com um pequeno período 

seco e temperatura média anual nunca inferior a 18 graus centígrados. A pluviosidade alcança 

2.800 mm de chuva anual e a umidade relativa está em torno de 80%. 

O revestimento florístico municipal está apresentado por uma cobertura vegetal, ao 

norte e leste, constituída de formações pioneiras, sobrepondo-se às demais áreas do município. 

Dá origem a uma vasta extensão de planície aluvial, periodicamente inundável, em cujo verde 

é comum a ocorrência de gramíneas, ciperáceas e melatomatáceas. Nas planícies observa-se 

também a presença de florestas nas partes mais drenadas, principalmente ao longo dos rios e 

igarapés, formando as famigeradas várzeas alas. 

Já na parte sul/oeste, a predominância e da Mata da Terra Firme, com árvores que variam 

de baixo a medi porte, apresentando em alguns pontos madeiras nobres como acariquara, 

andiroba, maçaranduba, marachimbé, sucupira e um grande número de palmáceas. 

A hidrografia de Cutias é bastante rica em rios, igarapés e campos inundáveis. O 

município é banhado ao norte pelo rio Araguari e seus afluentes, pela margem direita; ao sul 

pelos rios Gurijuba, Pacuí e seus afluentes da margem esquerda e a leste pelo furo do Araguari 

e Igarapé Novo. 

Na economia, destacam-se a agricultura e a pecuária, além do extrativismo. Essas 

atividades são desenvolvidas aproveitando os campos naturais e/ou através de pastagens 

plantadas. Constitui-se na principal atividade econômica do município, representada pela 

criação de búfalos. O extrativismo animal consiste na pesca artesanal, notadamente a do 

pirarucu. O extrativismo mineral está associado à exploração dos não metálicos (areia) para a 

produção de materiais para construção civil. O comércio consiste em pequenos 

estabelecimentos de vendas a varejo, em especial, de gêneros alimentícios. Esse comércio 

movimenta-se muito em função da renda do funcionalismo municipal, seguida pelos 

empregadores das atividades agropecuárias. 

 

 

 



268 
 

 

Figura 71 – Localização do Município de Cutias. 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cutias_(Amap%C3%A1)#/media/Ficheiro:Amapa_MunicipCutias.jpg 
 

Os símbolos do município de Cutias são a bandeira (Figura 72) e o brasão (Figura 73) e 

o hino. 

Figura 72 – Bandeira do Município de Cutias. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cutias_(Amap%C3%A1)#/media/Ficheiro:Cutiasbandeiramap.jpg 

 

Figura 73 – Brasão do Município de Cutias. 

 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Cutias_(Amap%C3%A1)#/media/Ficheiro:Cutias_do_Araguari_Coat.jpg 
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- Mapa de Cutias 

 

O município de Cutias possui 19 localidades: Cutias (sede) (Figura 74), Alegria do 

Araguari, Alta Floresta, Bom Amigo, Bom Destino, Bom Jesus do Araguari, Creio em Deus do 

Araguari, Deus Por Nós, Guanabara do Araguari, Gurupora, Jacitara, Liberdade do Araguari, 

Livramento, Marachimbé, Natal do Araguari, Nova Esperança, Pracuúba do Araguari, Sagrado 

Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, Samaúma, São Paulo do Araguari, São Raimundo 

e São Sebastião do Pacuí. 

 

Figura 74 – Mapa da Sede do Município de Cutias. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Cutias 
 

- Estabelecimentos de Saúde  

 

Os Estabelecimentos de Saúde de Cutias (Tabela 43) que constam no Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 10, com destaque para aqueles 

pertencentes à administração pública: 0 Unidade Mista de Saúde, 04 Postos de Saúde, 03 UBSs 
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01 Academia da Saúde. Não há Hospital de referência, Unidade de Pronto Atendimento, 

laboratório de análises clínicas, CAPS e CER no município. 

 

Tabela 43– Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município de Cutias/2021. 

CUTIAS 

01 HOSPITAIS Não há 

02 UNIDADE MISTA Não há 

03 POSTOS DE SAÚDE Posto de Saúde São Paulo do Baixo Araguari 

Posto de Saúde Pracuúba do Araguari 

Posto de Saúde do Jacitara 

Posto de Saúde Sagrado Coração de Maria 

 

04 

UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS Américo Coelho Pereira 

UBS Gurupora (Manoel Carlos Tolosa) 

UBS Livramento do Pacuí 

05 UPA Não há 

06 SAMU Não há 

07 CAPS Não há 

08 CEO Não há 

09 CER Não há 

10 ACADEMIA DA SAÚDE Academia da Saúde Saionara de Souza Vaz 

11 LABORATÓRIO 

MUNICIPAL 

Não há 

12 POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

Não há 

13 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Não há 

14 UNIDADE 

ODONTOLÓGICA MÓVEL 

Não há 

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 

 

- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 

 

 O município de Cutias possui cadastrados no CNES 127 profissionais de saúde. 

Apresenta como arranjos organizacionais de saúde: 02 Equipes da Estratégia Saúde da Família 



271 
 

 

que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e territórios de abrangência. No geral as ESFs contam 

com um total de 18 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

 Neste aspecto, apresenta uma cobertura pela ESF de 100% e a cobertura pela Atenção 

Básica de 100% (E-GESTOR, 2021). Apesar do município possuir 5.282 usuários cadastrados 

no sistema e-SUS de um total de 6.217 habitantes (SISAB, 2021). 

 Os profissionais que compõem a equipe multiprofissional (antigo arranjo NASF) são: 

Assistente Social (01), Psicólogo (01) e Fisioterapeuta (01). Atendem toda a demanda do 

município e estão vinculados à Academia da Saúde (que ainda encontra-se em processo de 

habilitação). Não possui profissional Fonoaudiólogo e Nutricionista. 

Em relação à Estratégia de Saúde Bucal, o município possui 02 Equipes de ESB que 

realizam os atendimentos em 03 cadeiras odontológicas, sendo 02 cadeiras fixas nas UBS’s 

Américo Coelho Pereira e Livramento e 01 cadeira móvel na UBS de Gurupora. 

Os serviços odontológicos ofertados compreendem: extração de elementos dentários, 

restauração, recapeamento, aplicação de flúor, limpeza (profilaxia) e distribuição de kits 

odontológicos. O município possui aparelhos de raio-X odontológico nas 03 UBS’s e realiza o 

exame de imagem conforme solicitação do cirurgião-dentista. 

Destaca-se que os consultórios são bem abastecidos com material, insumos, medicações 

e anestésicos, além de contar com ambiência, estrutura, organização e limpeza adequados. 
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- Indicadores do Previne Brasil 
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No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Cutias atingiu no 1º 

Quadrimestre de 2021 um percentual de 3%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 16%, e a meta estabelecida 

é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 26%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

4%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 100%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 2%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 9%, e a meta estabelecida é de 

maior ou igual a 50%. 
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8.12.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico situacional das redes em Cutias 

ocorreram no dia 12 de agosto de 2021. 

O município por meio do acesso ao Sistema de Informação e-SUS/SISAB acessado no 

dia 12 de agosto de 2021 apresenta os seguintes dados dos usuários das DCNT’s (Tabela 44): 

 

Tabela 44 – Levantamento das DCNT’s do Município de Cutias. 

DOENÇA CRÔNICA NÃO-

TRANSMISSÍVEL, FATORES 

DETERMINANTES E 

COMPLICAÇÕES 

 

QUANTITATIVO 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 278 

Diabetes Mellitus – DM 88 

Neoplasias 15 

Acidente Vascular Encefálico – AVE 41 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 14 

Tabagismo 267 

Etilismo 559 

Doença Cardíaca 55 

Insuficiência Cardíaca 17 

Insuficiência Renal/Doença Renal 

Crônica 

12 

Asma 34 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 05 

Saúde Mental/Depressão 26 

Excesso de Peso 289 

Idosos com 60 anos ou mais 286 

Acamados 04 

Fonte: Sistema e-SUS/SISAB (2021) – mês de agosto. 

 

O município possui levantamento epidemiológico unificado das pessoas com DCNT, 

pois centraliza a digitação e a consolidação de produtividade do Sistema e-SUS na Secretaria 

Municipal de Saúde.  
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No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município de Cutias não possui 

laboratório de análises clínicas, no entanto, há um convênio com um laboratório terceirizado de 

Santana para análise das amostras colhidas nas UBS’s. São ofertados exames de rotina, bem 

como o exame de PCCU que é coletado nas UBS’s e a amostra 1 vez por semana é encaminhada 

para análise.  

Vale enfatizar que o município através do setor de vigilância oferta o exame para malária 

e leishmaniose em um pequeno laboratório localizado na estrutura da UBS Américo Coelho 

Pereira.  

Destaca-se que quando há a necessidade, as sorologias são coletadas nas unidades e 

encaminhadas para o Lacen – Referência Estadual. Os exames de testagem rápida para HIV, 

Sífilis, Hepatite B e C são realizados em todas as UBS’s de Cutias por demanda espontânea. O 

município não oferta teste rápido de gravidez para as usuárias com suspeita. 

O município não oferta exames de imagem (raio-X e tomografia computadoriza). Em 

relação ao exame de ultrassonografia, Cutias possui 02 maquinas novas de USG, porém não há 

profissional médico especializado para operacionalizar. 

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Cutias ofertam os 

medicamentos básicos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. 

Entre os medicamentos disponíveis destacam-se: anti-hipertensivos orais (losartana, 

propranolol, enalapril, captopril, entre outros), Diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida), anti-

diabéticos orais (cloridrato de metformina e glibenclamida), além da distribuição de insulina 

NPH, Regular e Canetas que ocorre nas UBSs. Porém, há falta de vitaminas na farmácia e de 

gel lubrificante (saúde sexual e reprodutiva). 

Sobre a atenção especializada, o município através da Secretaria Municipal de Saúde 

conta com médicos clínicos gerais nas equipes de saúde e encaminha pacientes para 

atendimento com outros especialistas em Macapá.  

A porta de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos no 

município é a Unidade Básica de Saúde Américo Coelho Pereira localizada na Sede. Não há 

Hospital de referência, Unidade Mista e Unidade de Pronto Atendimento no município. Quando 

há a indicação de internações clínicas e outros procedimentos pelo SUS, os usuários ficam em 

observação na UBS até estabilização e posteriormente são referenciados para a capital via 

serviço de transporte (ambulância).  

É importante relatar que a estrutura da UBS Sede é ampla, nova e os setores são bem 

organizados e limpos. Na estrutura há uma sala de estabilização (sala vermelha) com 02 leitos 

e 02 macas contendo os equipamentos: Desfibrilador Externo Automático (DEA), Aparelho de 
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Eletrocardiograma (ECG), Cilindros de O2, medicações de emergência, insumos, correlatos, 

etc. Há a necessidade de equipamentos como: monitor cardíaco, ventilador mecânico de 

transporte, carrinho de emergências, bombas de infusão, berço aquecido, clamps para cordão 

umbilical, entre outros.  

A UBS possui ainda em sua estrutura: recepção ampla com longarinas, bebedouros, 

televisor, informes sobre marcação de consultas, escalas de profissionais fixadas em local 

visível, triagem (acolhimento sem classificação de risco), consultórios médico, odontológico e 

de enfermagem bem estruturados com climatização, mesas clínicas para avaliação dos usuários, 

equipamentos, impressos, banheiros, sala de vacina contendo todos os imunobiológicos do 

calendário de rotina e mais as vacinas para covid-19 (Coronavac, Astrazeneca e Pfizer) e soros 

antiofídicos e antiescorpiônico (o registro da produção das doses administradas são realizados 

manualmente, a sala não possui computador e internet e a produção é encaminhada para o setor 

de digitação da Secretaria de Saúde), sala de administração de medicamentos, enfermaria de 

observação, sala de parto, setor de esterilização contendo autoclaves, seladoras, materiais e 

insumos, farmácia (com refrigerador para insulina humana), direção (setor administrativo), 

copa, depósito, SAME (informatizado). 

Quanto aos atendimentos de urgência na UBS, as demandas mais recebidas incluem: 

suturas, curativos, Doenças Diarreicas Agudas (DDA’s) e vômito por água contaminada, 

acidentes ofídicos (principalmente por jararaca e coral), acidentes por escorpião 

(principalmente o amarelo-maior prevalência no conjunto Jardim de Deus), acidentes por 

aranhas, ferroada de arraia, mordeduras por cães, violência doméstica, acidente vascular 

encefálico, crise hipertensiva, hiperglicemia, partos, entre outros. A média de partos por semana 

é de 01 e estes ocorrem sem estrutura adequada. Os materiais utilizados nos procedimentos são 

esterilizados em autoclave. A unidade possui gerador próprio para casos de interrupção no 

fornecimento de energia elétrica. 

O serviço de transporte conta com 01 ambulância (USA) doada pelo Estado que faz o 

transporte dos pacientes para a capital e 01 ambulância municipal que realiza o transporte dentro 

do próprio município (comunidades rurais). 

A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é direcionada para a capital Macapá visto o município não possuir Unidade de 

Nefrologia para realização de Hemodiálise. 

O município não possui Centro de Reabilitação e nem Centro de Atenção Psicossocial. 

Dessa forma, quando há a necessidade, encaminha-se os pacientes para outros pontos de 

atenção nos outros municípios ou a capital Macapá. 
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Sobre as UBS’s de Gurupora e Livramento do Pacuí, estas possuem boa estrutura e 

ambiência, porém a grande fragilidade está relacionada à falta de recursos humanos fixos nessas 

unidades. Os atendimentos aos usuários ocorrem em apenas alguns dias na semana pelas 

equipes da estratégia saúde da família. As duas UBS’s possuem sala de vacina contendo 

câmaras frias modernas que nunca foram usadas, pois o serviço de vacinação não é ofertado 

por falta de profissionais nestas unidades. 

Uma observação importante é que não há fluxos organizados de serviços e protocolos 

validados utilizados pela APS em Cutias. Nesse contexto, ao reunir com os profissionais da 

Atenção Básica constatou-se como necessidades em serviço e demandas prioritárias: apoio 

diagnóstico (laboratório próprio municipal) e exames de imagem, reorganização de serviços e 

processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, conectividade das UBS’s, 

modernização da assistência com a implantação do prontuário eletrônico, construção de 

protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao atendimento do usuário com doença 

crônica-linhas de cuidado e em urgência e emergência. 

Sobre os atendimentos nas UBS’s, estes são realizados pelas equipes de saúde de acordo 

com cada Programa e ciclo de vida. Não há a utilização de Projeto Terapêutico Singular. A 

assistência compreende a realização de consultas, visitas domiciliares, curativos, vacinação, 

ações de saúde, atendimento odontológico e outros conforme a demanda e necessidade da 

população. 
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8.12.2 Rede Materno-Infantil 

 

O município carece de urgente atenção no que diz respeito a rede materno-infantil, 

visto as fragilidades relacionadas ao PLAFAM, puericultura, pré-natal e puerpério. 

 

O município registra atualmente 1411 mulheres em idade fértil cadastradas em seu 

sistema de informação, em tese acompanhadas pela APS, informação que pode ser útil para 

planejamento das ações conforme políticas para esse público. 

Deste público, registra-se 40 mulheres gestantes, acompanhadas pelas APS. 

 

 

Os dados revelam um pré-natal fragilizado com numero baixo de consultas, o que 

corrobora para indicadores negativos e consequentemente maiores agravos relacionados a 
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morbimortalidade. Não oferta exames de laboratoriais e de imagem para assistência pré-natal, 

apenas testes rápidos nas UBS’s. 

 

In loco se constata a necessidade de fortalecer a atenção materno infantil, visto que não 

há fluxos organizados de serviços e protocolos validados utilizados pela APS em cutias. Nesse 

contexto, ao reunir com os profissionais da Atenção Básica constatou-se como necessidades em 

serviço e demandas prioritárias: apoio diagnóstico (exames laboratoriais específicos e de 

imagem), reorganização de serviços e processos de trabalho, definição de fluxos e contra-

fluxos, informatização de todas as UBS’s (A UBS Sede é informatizada), conectividade das 

UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário eletrônico, construção 

de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao atendimento da rede materno-

infantil. 
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8.13 O MUNICÍPIO DE CALÇOENE 

 

Calçoene é um município brasileiro no estado do Amapá criado pela Lei Federal nº 

3.055, de 22 de dezembro de 1956, o município está localizado na região centro-nordeste do 

Estado, distante cerca de 356 km de Macapá, com acesso pela BR-156 e também por via 

marítima. A área do município é de 14.333 km². Calçoene faz limite ao norte com o Oceano 

Atlântico, ao sul com os municípios de Amapá e Pracuúba, a leste com o Oceano Atlântico e a 

oeste com Oiapoque e Serra do Navio. 

Etimologicamente, a palavra Calçoene significa “Cunha do Norte”. O nome nasceu de 

uma nomenclatura, formada pela Fazenda Nacional, no início do século, para designar as áreas 

de garimpo do Amapá. Foram concebidas quadro áreas: Calço N (de Norte), Calço S (de Sul), 

Calço O (de Oeste) e Calço L (de Leste). As minas de Daniel e Firmino, que deram origem ao 

município de Calçoene, ficavam exatamente no Calço N. 

O lugar oferece como atração turística, além da beleza natural, o Parque Arqueológico 

do Solstício. No local existe um círculo de pedras, que se supõe construído como um antigo 

observatório indígena. O círculo de Calçoene foi apelidado de "Stonehenge do Amapá" (Figura 

75), se referindo ao Stonegenge da Inglaterra.  

Um dos pontos mais procurados pelo visitante é a praia do Goiabal, que fica a 14 

quilômetros da sede do município. O local é banhado pelo Oceano Atlântico e o acesso é por 

uma estrada de terra.  

 

Figura 75 – Stonehenge do Amapá – Município de Calçoene. 

 

Fonte: https://www.portal.ap.gov.br/conheca/calcoene 
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- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos 

 

 O município de Calçoene (Figura 76) fica distante 356 quilômetros de Macapá, possui 

uma população estimada em 2021 de 11.493 habitantes. A população estimada de 2020 era de 

11.306 habitantes (IBGE, 2021). O IDHM é de 0,643, PIB per capita de 15.028,84 R$. A taxa 

de mortalidade infantil em 2019 foi de 9,35 óbitos por mil nascidos vivos. 

O clima é tropical chuvoso. Temperatura máxima de 34 graus centígrados e mínima de 

21 graus centígrados. As chuvas ocorrem com maior frequência nos meses de janeiro a julho, 

chegando a atingir 3 mil metros. O verão vai de setembro a dezembro. 

A vegetação é formada por serrados (savanas) e floresta tropical densa. Já a hidrografia 

do município é constituída pelo Rio Amapá Grande, Rio Calçoene, Rio Cassiporé e Rio Cunani, 

Cultura, Lazer e Turismo 

As principais atividades econômicas e produtivas do município são a agropecuária, a 

silvicultura, o extrativismo, comércio e serviços. A garimpagem e a pesca são ocupações ainda 

predominantes. No setor primário destacam-se a cultura da mandioca, criação de gado (bovino, 

bubalino e suíno), bem como a pesca, o artesanato e a garimpagem. No setor terciário existem 

algumas marcenarias, hotéis e cartório de registro. Os funcionários públicos são os que mais 

contribuem para a economia do município. 

 

Figura 76 – Localização do Município de Calçoene. 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%A7oene#/media/Ficheiro:Amapa_MunicipCalcoene.jpg 
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Os símbolos do município de Calçoene são a bandeira (Figura 77) e o brasão (Figura78) 

e o hino. 

 

Figura 77 – Bandeira do Município de Calçoene. 

 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%A7oene#/media/Ficheiro:Bandeira_de_Cal%C3%A7oene_AP.svg 

 

Figura 78 – Brasão do Município de Calçoene 

 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%A7oene#/media/Ficheiro:Bras%C3%A3o_Cal%C3%A7oene.jpg 

 

- Mapa de Calçoene 

 

O município de Calçoene possui como comunidades principais: Calçoene (sede) (Figura 

79), Calafate, Carnot, Cunani, Goiabal e Lourenço. 
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Figura 79 – Mapa da Sede do Município de Calçoene. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Calçoene 
 

- Estabelecimentos de Saúde  

 

Os Estabelecimentos de Saúde de Calçoene (Tabela 45) que constam no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 14, com destaque para 

aqueles pertencentes à administração pública: 01 Unidade Mista, 04 Postos de Saúde, 04 UBSs 

e 01 Unidade Móvel Odontológica. Não há Hospital de referência, Unidade de Pronto 

Atendimento, laboratório de análises clínicas, Academia da Saúde, CAPS e CER no município. 

 

Tabela 45 – Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município de Calçoene/2021. 

CALÇOENE 

01 HOSPITAIS Não há 

02 UNIDADE MISTA Unidade Mista de Calçoene 

 

03 

 

POSTOS DE SAÚDE 

Posto de Saúde de Calafate 

Posto de Saúde do Cocal 

Posto de Saúde do Cunani 

Posto de Saúde do Lataia 



284 
 

 

 

04 

UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS Gilmar Ramos Vieira 

UBS José Ribamar Cavalcante 

UBS do Carnot 

UBS do Lourenço 

05 UPA Não há 

06 SAMU Não há 

07 CAPS Não há 

08 CEO Não há 

09 CER Não há 

10 ACADEMIA DA SAÚDE Não há  

11 LABORATÓRIO 

MUNICIPAL 

Não há 

12 POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

Não há 

13 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Não há 

14 UNIDADE 

ODONTOLÓGICA MÓVEL 

Unidade Móvel Odontológica (UOM) 

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 

 

- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 

 

 O município de Calçoene possui cadastrados no CNES 187 profissionais de saúde. 

Apresenta como arranjos organizacionais de saúde: 04 Equipes da Estratégia Saúde da Família 

que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e territórios de abrangência, sendo que 02 equipes 

atuam nas UBS’s da sede do município e 02 equipes atuam nas comunidades rurais do Lourenço 

e Carnot. No geral as ESFs contam com um total de 11 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

Ressalta-se que havia no momento do diagnóstico 01 equipe da ESF sem médico em sua 

composição, 01 equipe com médico do Programa Mais Médicos e 02 equipes com médicos no 

modelo tradicional. 

 Neste aspecto, apresenta uma cobertura pela ESF de 62,07% e a cobertura pela Atenção 

Básica de 62,07% (E-GESTOR, 2021). Apesar do município possuir 7.643 usuários cadastrados 

no sistema e-SUS de um total de 11.306 habitantes (SISAB, 2021). 
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 Os profissionais que compõem a equipe multiprofissional (antigo arranjo NASF) são: 

Assistente Social (01), Psicólogo (01), Nutricionista e Fisioterapeuta (01). Atendem toda a 

demanda do município nas UBS’s. Não possui profissional Fonoaudiólogo e Educador Físico. 

Em relação à Estratégia de Saúde Bucal, o município possui 04 Equipes de ESB que 

realizam os atendimentos em 04 cadeiras odontológicas, sendo cadeiras fixas em cada UBS. 

Além de contar com 01 Unidade Móvel Odontológica que presta atendimento volante nas 

comunidades e nas ações de saúde. 
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- Indicadores do Previne Brasil 
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No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Calçoene atingiu no 1º 

Quadrimestre de 2021 um percentual de 4%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 20%, e a meta estabelecida 

é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 20%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

1%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 94%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 1%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 7%, e a meta estabelecida é de 

maior ou igual a 50%. 
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8.13.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico situacional das redes em Calçoene 

ocorreram no dia 06 de agosto de 2021. 

O município por meio do acesso ao Sistema de Informação e-SUS/SISAB acessado no 

dia 05 de outubro de 2021 apresenta os seguintes dados dos usuários das DCNT’s (Tabela 46): 

 

Tabela 46 – Levantamento das DCNT’s do Município de Calçoene. 

DOENÇA CRÔNICA NÃO-

TRANSMISSÍVEL, FATORES 

DETERMINANTES E 

COMPLICAÇÕES 

 

QUANTITATIVO 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 295 

Diabetes Mellitus – DM 128 

Neoplasias 02 

Acidente Vascular Encefálico – AVE 24 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 06 

Tabagismo 356 

Etilismo 595 

Doença Cardíaca 37 

Insuficiência Cardíaca 18 

Insuficiência Renal/Doença Renal 

Crônica 

05 

Asma 49 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 0 

Saúde Mental/Depressão 05 

Excesso de Peso 318 

Idosos com 60 anos ou mais 402 

Acamados 06 

Fonte: Sistema e-SUS/SISAB (2021) – mês de setembro. 

 

O município possui levantamento epidemiológico unificado das pessoas com DCNT, 

pois centraliza a digitação e a consolidação de produtividade do Sistema e-SUS na Secretaria 

Municipal de Saúde.  
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No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município de Calçoene não 

possui laboratório de análises clínicas e nem convênio com laboratório terceirizado. 

O município não oferta exame de hemoglobina glicada direcionado ao paciente com 

Diabetes Mellitus, bem como não realiza coleta e nem análise do exame de PCCU direcionado 

à detecção precoce do câncer de colo uterino. 

Vale enfatizar que o município através do setor de vigilância oferta o exame para malária 

e leishmaniose e quando há a necessidade, as sorologias, as amostras são coletadas nas unidades 

e encaminhadas para o Lacen – Referência Estadual.  

Os exames de testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C são realizados em todas 

as UBS’s de Calçoene por demanda espontânea. O município não oferta teste rápido de gravidez 

para as usuárias com suspeita. 

O município não oferta exames de imagem (raio-X e tomografia computadoriza). Já o 

exame de USG estava no momento da visita técnica sendo implantado na Unidade Mista e iria 

atender as demandas do pré-natal com a realização de USG obstétrica.  

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Calçoene ofertam os 

medicamentos básicos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. 

Entre os medicamentos disponíveis destacam-se: anti-hipertensivos orais (losartana, 

propranolol, enalapril, captopril, entre outros), Diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida), anti-

diabéticos orais (cloridrato de metformina e glibenclamida), além da distribuição de insulina 

NPH e Regular.  

Sobre a atenção especializada, o município através da Secretaria Municipal de Saúde 

conta com médicos clínicos gerais nas equipes de saúde e encaminha pacientes para 

atendimento com outros especialistas em Macapá. No entanto, recentemente o município 

recebeu um kit para realização dos atendimentos por Telemedicina em parceria com o Hospital 

Albert Einstein que após instalação e organização do serviço ofertará consultas nas seguintes 

especialidades: cardiologia, endocrinologia, neurologia, neurologia pediátrica, pneumologia, 

psiquiatria e reumatologia. 

A porta de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos no 

município é a Unidade Mista de Saúde localizada na Sede. Não há Hospital de referência e 

Unidade de Pronto Atendimento no município. Quando há a indicação de internações clínicas 

e outros procedimentos pelo SUS, os usuários ficam em observação na UM até estabilização e 

posteriormente são referenciados para a capital via serviço de transporte (ambulância).  

É importante relatar que a estrutura da UM Sede é ampla, porém muito antiga e 

necessitando urgentemente de reforma e reparos. Os setores carecem de organização e limpeza. 
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Na estrutura há uma sala de estabilização (sala vermelha) com poucos equipamentos, os quais 

não são suficientes para atender as demandas de urgência, entre os quais possui: Desfibrilador 

Externo Automático (DEA) com Eletrocardiograma (ECG) acoplado, Cilindros de O2, 

medicações de emergência, insumos, correlatos, etc. Há a necessidade de equipamentos como: 

monitor cardíaco, ventilador mecânico de transporte, carrinho de emergências, bombas de 

infusão, berço aquecido, clamps para cordão umbilical, entre outros.  

Quanto aos atendimentos de urgência na UM, as demandas mais recebidas incluem: 

suturas, curativos, Doenças Diarreicas Agudas (DDA’s), acidentes, violência doméstica, 

traumas, acidente vascular encefálico, crise hipertensiva, hiperglicemia, partos em período 

expulsivo, entre outros.  

O serviço de transporte conta com ambulância (USA) doada pelo Estado que faz o 

transporte dos pacientes para a capital.  

A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é direcionada para a capital Macapá visto o município não possuir Unidade de 

Nefrologia para realização de Hemodiálise. 

O município não possui Centro de Reabilitação e nem Centro de Atenção Psicossocial. 

Dessa forma, quando há a necessidade, encaminha-se os pacientes para outros pontos de 

atenção nos outros municípios ou a capital Macapá. 

Salienta-se que as UBS’s de Calçoene possuem estrutura em bom estado de conservação 

e espaço adequado. 

Uma observação importante é que não há fluxos organizados de serviços e protocolos 

validados utilizados pela APS em Calçoene. Nesse contexto, ao reunir com os profissionais da 

Atenção Básica constatou-se como necessidades em serviço e demandas prioritárias: apoio 

diagnóstico (exames laboratoriis e de imagem), reorganização de serviços e processos de 

trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, informatização e conectividade das UBS’s, 

modernização da assistência com a implantação do prontuário eletrônico, modernização do 

sistema de informação municipal (máquinas defasadas e que constantemente ocorre perda de 

base de dados), construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento do usuário com doença crônica-linhas de cuidado e em urgência e emergência. 

Sobre os atendimentos nas UBS’s, estes são realizados pelas equipes de saúde de acordo 

com cada Programa e ciclo de vida. Não há a utilização de Projeto Terapêutico Singular. A 

assistência compreende a realização de consultas, visitas domiciliares, curativos, vacinação, 

ações de saúde, atendimento odontológico e outros conforme a demanda e necessidade da 

população. 
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8.13.2 Rede Materno-Infantil 

 

 Trata-se de um município da região norte do Amapá que registrou no ano de 2019, 

214 nascidos  vivos, sendo 87 partos realizados no próprio município. 

 

 

Em vistas a ocorrência de partos no próprio município, que ocorrem em situações de 

emergência, quando a parturiente não consegue ser encaminhada para Macapá, se observa 

grande necessidade de ofertar melhores condições de parto e nascimento a partir de 

estruturação, visto as  condições precárias das atuais instalações, garantindo desde a ambiência 

aos insumos e medicamentos necessários. 

Além do que se observa extrema necessidade de qualificação do pré-natal, desde 

treinamento da equipe que realiza os atendimentos à reorganização do processo de trabalho, 

garantindo sobretudo a retenção das usuárias e maior acesso a consultas, garantindo no mínimo 

6 consultas conforme preconizado. 
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In loco se constata a necessidade de fortalecer a atenção materno infantil, visto que não 

há fluxos organizados de serviços e protocolos validados utilizados pela APS em calçoene. 

Nesse contexto, ao reunir com os profissionais da Atenção Básica constatou-se como 

necessidades em serviço e demandas prioritárias: apoio diagnóstico (exames laboratoriais 

específicos e de imagem), reorganização de serviços e processos de trabalho, definição de 

fluxos e contra-fluxos, informatização de todas as UBS’s (A UBS Sede é informatizada), 

conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário 

eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento materno-infantil. 
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8.14 O MUNICÍPIO DE AMAPÁ 

 

O município de Amapá está localizado ao norte do Estado, distante 312 quilômetros da 

capital. O acesso é por via terrestre, através da BR-156, além de marítimo e aéreo. A região é 

atendida regularmente por linhas de ônibus que partem de Macapá. Possui uma área de 9.203,50 

Km². Foi criado através da lei 798, de 22 de outubro de 1901. Faz limite com os municípios de 

Calçoene (norte e oeste), Pracuúba (sul) e Oceano Atlântico (leste). Entre as atividades 

econômicas que se destacam está a pecuária, com ênfase para a criação de búfalos, e a pesca. 

A história do município está basicamente ligada a questões litigiosas com a França, que 

reivindicou soberania sobre a área. Nos episódios diplomáticos e de batalhas militares que 

culminaram com a conquista brasileira desse território em 1900, teve destaque a figura de 

Francisco Xavier da Veiga Cabral, que por seus atos de bravura e coragem tornou-se uma figura 

heroica para o Estado. 

O nome do município de Amapá, assim como o do Estado do Amapá, originou-se de 

uma espécie de árvore brasileira (amazônica) chamada amapazeiro, que possui um tronco 

volumoso, um metro de diâmetro na base, casca espessa, por onde escorre um abundante leite 

branco: o leite de Amapá. Os frutos, em formato de maçã, são bastante saborosos, entretanto, é 

na farmacopeia que o leite do Amapá tem maior aproveitamento.  

 

Figura 80 – Praça Cabralzinho no Município de Amapá. 

 

Fonte: https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/programacao-cultural-marca-os-116-anos-da-primeira-capital-do-

amapa.ghtml 
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- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos 

 

 O município de Amapá (Figura 81) possui uma população estimada em 2021 de 9.265 

habitantes. A população estimada de 2020 era de 9.187 habitantes (IBGE, 2021). O IDHM é de 

0,642, PIB per capita de 15.202,70R$. A taxa de mortalidade infantil em 2019 foi de 11,83 

óbitos por mil nascidos vivos. 

No que diz respeito aos aspectos naturais, o domínio é das áreas inundáveis com 

destaque para os ambientes litorâneos, representados pelos manguezais e os ambientes de 

várzea, com predomínio dos campos inundáveis e lagos.  

O município é banhado pelo oceano Atlântico, rio Amapá, Região dos Lagos, e outros. 

As chuvas ocorrem nos meses de dezembro a agosto, atingindo mais de 3000 mm. A 

estação das secas inicia no mês de setembro, indo até próximo do meio do mês de dezembro, 

quando se registram temperaturas mais altas. 

O clima predominante é quente e úmido. A temperatura máxima é de 34 °C e a mínima 

é de 20 °C. 

A principal base econômica é do município é representada pela pecuária extensiva que, 

em relação ao Estado do Amapá, concentra o maior rebanho. 

 

Figura 81 – Localização do Município de Amapá. 

 
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Amap%C3%A1_(munic%C3%ADpio)#/media/Ficheiro:Amapa_Municip_A

mapa.jpg 
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Os símbolos do município de Amapá são a bandeira (Figura 82) e o brasão (Figura 83) 

e o hino. 

 

Figura 82 – Bandeira do Município de Amapá. 

 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Amap%C3%A1_(munic%C3%ADpio)#/media/Ficheiro:Bandeira_Munic%

C3%ADpio_de_Amap%C3%A1.jpg 

 

Figura 83 – Brasão do Município de Amapá. 

 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Amap%C3%A1_(munic%C3%ADpio)#/media/Ficheiro:Bras%C3%A3o_do

_Munic%C3%ADpio_de_Amap%C3%A1.jpg 
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- Mapa de Amapá 

 

O município de Amapá possui como comunidades: Amapá (sede) (Figura 84), Santo 

Antônio, Vista Alegre, Raimundo, Vulcão do Norte, Amapá Grande, Calafate, Piquiá, Cruzeiro, 

Cachoeira Grande, Sucuriju, Celso, Ilha Grande, Base Aérea, Paratu e Araguiçaua. 

 

Figura 84 – Mapa da Sede do Município de Amapá. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Amapá 
 

- Estabelecimentos de Saúde  
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Os Estabelecimentos de Saúde de Amapá (Tabela 47) que constam no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 15, com destaque para 

aqueles pertencentes à administração pública: 01 Unidade Mista de (Gestão Estadual), 01 

Policlínica, 06 Postos de Saúde, 02 UBSs, 01 Polo da Academia da Saúde e 01 Unidade de 

Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia. Não há Hospital de referência, Unidade de Pronto 

Atendimento, CAPS e CER no município. 

 

Tabela 47 – Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município de Amapá/2021. 

AMAPÁ 

01 HOSPITAIS Não há 

02 UNIDADE MISTA Unidade Mista de Saúde do Amapá 

03 POSTOS DE SAÚDE Posto de Saúde Amapá Grande 

Posto de Saúde Cabo Camilo 

Posto de Saúde Cruzeiro – vai alterar nomenclatura 

para UBS (de acordo com a gestão) 

Posto de Saúde Vista Alegre 

Posto de Saúde Calafate 

Posto de Saúde Sucuriju 

04 UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS Nelcira Almeida de Oliveira – Nova Brasília 

UBS Piquiá 

05 POLICLÍNICA Policlínica (Cadastrada recentemente no CNES – 

12 de junho de 2021) – Reforma e Ampliação.  

06 UPA Não há 

07 SAMU Não há 

08 CAPS Não há 

09 CEO Não há 

10 CER Não há 

11 ACADEMIA DA SAÚDE Polo Academia da Saúde Nova Brasília 

12 LABORATÓRIO 

MUNICIPAL 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e 

Terapia 

13 POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

Não há 
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14 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Não há 

15 UNIDADE 

ODONTOLÓGICA MÓVEL 

Não há 

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 

 

- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 

 

 O município de Amapá possui cadastrados no CNES 234 profissionais de saúde. 

Apresenta como arranjos organizacionais de saúde: 03 Equipes da Estratégia Saúde da Família 

que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e territórios de abrangência, sendo que 02 ESF’ 

desenvolvem suas atividades na zona urbana da cidade (Sede) e 01 ESF atua na zona rural. No 

geral as ESF’s contam com um total de 22 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Destaca-se 

que 02 ESF’s possuem médicos do Programa Mais Médicos e 01 ESF possui médico modelo 

tradicional. 

 Neste aspecto, apresenta uma cobertura pela ESF de 37,87% e a cobertura pela Atenção 

Básica de 37,87% (E-GESTOR, 2021). Ressalta-se que o município possui 7.813 usuários 

cadastrados no sistema e-SUS de um total de 9.265 habitantes (SISAB, 2021). 

 Os profissionais que compõem a equipe multiprofissional (antigo arranjo NASF) são: 

Assistente Social (01), Psicólogo (01), Fisioterapeuta (01), Nutricionista (01) e Educador Físico 

(01). Atendem toda a demanda do município nas UBS’s. Não possui profissional 

Fonoaudiólogo. 

Em relação à Estratégia de Saúde Bucal, o município possui 03 Equipes de ESB que 

realizam os atendimentos em 02 cadeiras odontológicas, sendo que uma terceira cadeira estava 

sendo instalada no momento da visita técnica na Policlínica em Reforma e Ampliação. 
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- Indicadores do Previne Brasil 
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No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Amapá atingiu no 1º 

Quadrimestre de 2021 um percentual de 15%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 48%, e a meta estabelecida 

é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 35%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

1%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 56%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 0%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 30%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 50%. 
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8.14.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico situacional das redes em Amapá 

ocorreram no dia 05 de setembro de 2021. 

O município por meio do acesso ao Sistema de Informação e-SUS/SISAB acessado no 

dia 29 de setembro de 2021 apresenta os seguintes dados dos usuários das DCNT’s (Tabela 48): 

 

Tabela 48 – Levantamento das DCNT’s do Município de Amapá. 

DOENÇA CRÔNICA NÃO-

TRANSMISSÍVEL, FATORES 

DETERMINANTES E 

COMPLICAÇÕES 

 

QUANTITATIVO 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 878 

Diabetes Mellitus – DM 260 

Neoplasias 17 

Acidente Vascular Encefálico – AVE 85 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 19 

Tabagismo 599 

Etilismo 543 

Doença Cardíaca 86 

Insuficiência Cardíaca 13 

Insuficiência Renal/Doença Renal 

Crônica 

15 

Asma 145 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 09 

Saúde Mental/Depressão 42 

Excesso de Peso 545 

Idosos com 60 anos ou mais 758 

Acamados 14 

Fonte: Sistema e-SUS/SISAB (2021) – mês de setembro. 

 

O município possui levantamento epidemiológico unificado das pessoas com DCNT, 

pois centraliza a consolidação de produtividade do Sistema e-SUS na Secretaria Municipal de 

Saúde. Os Agentes Comunitários de Saúde realizam sua digitação em tablets que foram 
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disponibilizados pela gestão da Atenção Básica e utilizam o aplicativo e-SUS Território que é 

compatível com o Sistema e-SUS. 

No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, apesar do município possuir uma 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia cadastrada no CNES, este não está 

funcionando, dessa forma, o Amapá não oferta exames laboratoriais e a coleta e análise do 

PCCU. 

Vale enfatizar que o município através do setor de vigilância oferta o exame para malária 

e leishmaniose. Além de que alguns exames são ofertados na Unidade Mista de Saúde pelo 

Estado, porém apenas de pacientes internados na instituição. 

Destaca-se que quando há a necessidade, as sorologias são coletadas nas unidades e 

encaminhadas para o Lacen – Referência Estadual. Os exames de testagem rápida para HIV, 

Sífilis, Hepatite B e C são realizados em todas as UBS’s de Amapá por demanda espontânea. 

O município não oferta teste rápido de gravidez para as usuárias com suspeita. 

O município não oferta exames de imagem (raio-X, USG e tomografia computadoriza).  

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Amapá ofertam os 

medicamentos básicos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus 

em quantidade adequada. Entre os medicamentos disponíveis destacam-se: anti-hipertensivos 

orais (losartana, propranolol, enalapril, captopril, entre outros), Diuréticos (hidroclorotiazida, 

furosemida), anti-diabéticos orais (cloridrato de metformina e glibenclamida), além da 

distribuição de insulina NPH, Regular e Canetas acondicionadas em refrigerador e mantidas 

sob temperatura adequada. 

Neste aspecto, vale enfatizar que as UBS’s do Amapá são bem estruturadas, com espaço 

e ambiência adequados. Os serviços são organizados e climatizados, os consultórios e farmácia 

são informatizados. Há a utilização de fluxogramas de acolhimento e estabelecimento de 

prioridades. As UBS’s possuem acessibilidade, recepção climatizadas, bebedor de água, 

televisor, longarinas para a espera do usuário, escalas de serviço fixadas em local visível, 

identificação da carteira de serviços, horário de funcionamento. Contam com aparelho de 

Eletrocardiograma (UBS Sede), sonares, impressos, cadernetas da pessoa idosa, da criança, da 

gestante e cartão do doente crônico, setor de triagem adulto e infantil, setor de esterilização com 

autoclave, banheiros, SAME (não é informatizado, utiliza livros de registros e prontuários 

organizados em pastas), Sala de curativo contendo instrumentais estéreis, materiais e insumos 

necessários, sala de vacina contendo estrutura adequada com todas os imunobiológicos do 

calendário básico disponíveis, inclusive as vacinas para Covid-19. 
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Sobre a atenção especializada, o município através da Secretaria Municipal de Saúde 

conta com médicos clínicos gerais nas equipes de saúde e encaminha pacientes para 

atendimentos com outros especialistas em Macapá. Recentemente o município recebeu um kit 

para realização dos atendimentos por Telemedicina em parceria com o Hospital Albert Einstein 

que após instalação e organização do serviço ofertará consultas nas seguintes especialidades: 

cardiologia, endocrinologia, neurologia, neurologia pediátrica, pneumologia, psiquiatria e 

reumatologia. 

A porta de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos no 

município é a Unidade Mista de Saúde localizada na Sede. Não há Hospital de referência e 

Unidade de Pronto Atendimento no município. Quando há a indicação de internações clínicas 

e outros procedimentos pelo SUS, os usuários ficam em observação na UM até estabilização e 

posteriormente são referenciados para a capital via serviço de transporte (ambulância).  

É importante relatar que a estrutura da UM Sede é uma estrutura temporária no modelo 

hospital de campanha. Os setores são organizados e limpos. Na estrutura há uma sala de 

estabilização (sala vermelha) com poucos equipamentos, os quais não são suficientes para 

atender as demandas de urgência, entre os quais possui: Desfibrilador Externo Automático 

(DEA), Cilindros de O2, conjunto máscara-válvula (Ambu), medicações de emergência, 

insumos, correlatos, etc. Há a necessidade de equipamentos como: monitor cardíaco, ventilador 

mecânico de transporte (a UM possui, mas no momento estava em manutenção em Macapá), 

carrinho de emergências, bombas de infusão, berço aquecido, clamps para cordão umbilical, 

entre outros.  

Quanto aos atendimentos de urgência na UM, as demandas mais recebidas incluem: 

suturas, curativos, pequenos procedimentos, Covid-19, acidentes ofídicos, ferroada de arraia, 

violência doméstica, acidente vascular encefálico, crise hipertensiva, hiperglicemia, partos, 

entre outros. A média de partos por semana é de 01 e estes ocorrem sem estrutura adequada. Os 

materiais utilizados nos procedimentos são esterilizados em autoclave. Ressalta-se que será 

construído no município um Hospital de Porte I. 

O serviço de transporte conta com 01 ambulância (USA) doada pelo Estado que faz o 

transporte dos pacientes para a capital. 

A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é direcionada para a capital Macapá visto o município não possuir Unidade de 

Nefrologia para realização de Hemodiálise. 
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O município não possui Centro de Reabilitação e nem Centro de Atenção Psicossocial. 

Dessa forma, quando há a necessidade, encaminha-se os pacientes para outros pontos de 

atenção nos outros municípios ou a capital Macapá. 

Uma observação importante é que não há fluxos organizados de serviços e protocolos 

validados utilizados pela APS em Amapá. Nesse contexto, ao reunir com os profissionais da 

Atenção Básica constatou-se como necessidades em serviço e demandas prioritárias: apoio 

diagnóstico (laboratório próprio municipal) e exames de imagem, reorganização de serviços e 

processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, conectividade das UBS’s, 

modernização da assistência com a implantação do prontuário eletrônico, construção de 

protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao atendimento do usuário com doença 

crônica-linhas de cuidado e em urgência e emergência. 

Sobre os atendimentos nas UBS’s, estes são realizados pelas equipes de saúde de acordo 

com cada Programa e ciclo de vida. Não há a utilização de Projeto Terapêutico Singular. A 

assistência compreende a realização de consultas, visitas domiciliares, curativos, vacinação, 

ações de saúde, atendimento odontológico e outros conforme a demanda e necessidade da 

população. 
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8.14.2 Rede Materno-Infantil 

 

Como já abordado anteriormente, durante as visitas às Unidades Básicas de Saúde do 

Município de Amapá, pode-se encontrar unidades bem estruturadas, aptas a receber os usuários. 

Unidades propícias para avanços no que diz respeito a implementação de ACCR na Gestação 

entre outros propostos para a rede materno-infantil. 

Toda via o fato de não ofertar exames complementares limita as condições de 

diagnóstico e corroboram para dificuldade de retenção dos usuários. 

 

 

Conforme os dados do SINASC em 2019 o município registrou 169 nascidos vivos, 

sendo 103 ocorridos no próprio município. Tal informação mostra a necessidade de fortalecer 

as condições de parto e nascimento visto a distância para o hospital de referência estadual que 

fica na Capital. 

Paralelo a isto se faz necessário fortalecer a assistência pré-natal visto que os dados 

revelam baixo acesso a esse tipo de assistência e isto corrobora para maiores agravos que são 

sensíveis a APS. 



306 
 

 

 

 

In loco se constata a necessidade de fortalecer a atenção materno infantil, visto que não 

há fluxos organizados de serviços e protocolos validados utilizados pela APS em Amapá. Nesse 

contexto, ao reunir com os profissionais da Atenção Básica constatou-se como necessidades em 

serviço e demandas prioritárias: apoio diagnóstico (exames laboratoriais específicos e de 

imagem), reorganização de serviços e processos de trabalho, definição de fluxos e contra-

fluxos, informatização de todas as UBS’s (A UBS Sede é informatizada), conectividade das 

UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário eletrônico, construção 

de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao atendimento do usuário da rede 

materno-infantil. 
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8.15 O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI 

 

Pedra Branca do Amapari é um município brasileiro no centro-oeste do Estado do 

Amapá. Possui uma área é de 9.877 km². 

O município foi criado pela Lei 8/1992, de 1º de maio de 1992, está localizado à 180 

quilômetros de Macapá, com acesso pela rodovia BR-210, também conhecida como Perimetral 

Norte. Na última década, teve uma explosão demográfica pela implantação de projetos de 

mineração na região, que hoje ainda movimentam a economia local, mas de maneira mais 

comedida.  

Faz limite ao norte com os municípios de Oiapoque e Serra do Navio, ao sul com Porto 

Grande e Mazagão, a leste com Serra do Navio e Porto Grande e a oeste com Mazagão e 

Laranjal do Jari. Em nível econômico, o município se motorizou pelo recebimento de impostos 

provenientes da exploração mineral na região, em especial do ouro e minério de ferro. Hoje, 

esse setor que já fez de Pedra Branca ser chamada de “Eldorado” do Amapá, decresceu já não 

faz mais a cidade viver o vaivém frenético de outras décadas. 

 

Figura 85 – Entrada para a cidade de Pedra Branca do Amapari. 

 

Fonte: https://selesnafes.com/2020/05/sem-aglomeracoes-pedra-branca-comemora-28-anos-com-shows-pela-

internet/ 
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- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos 

 

 O município de Pedra Branca do Amapari (Figura 86) possui uma população estimada 

em 2021 de 17.625 habitantes. A população estimada de 2020 era de 17.067 habitantes (IBGE, 

2021). O IDHM é de 0,626, PIB per capita de 19.527,69 R$. A taxa de mortalidade infantil em 

2019 foi de 25, 72 óbitos por mil nascidos vivos. 

 Todo o município tem como ambientação natural a floresta densa de terra firme. O clima 

da região é equatorial, quente e úmido, com temperatura média anual variando de 22º a 35º C, 

com três meses secos. A pluviosidade média mensal, varia de 3 mm em outubro a 400 mm em 

março. O índice de pluviosidade médio anual da bacia é de cerca de 2.800 a 3.000 mm/ano. 

 Na sede do município, o funcionalismo público, comércio e serviços movimentam o que 

restou de uma economia mais pujante. Mesmo assim, recentemente a cidade teve 

desenvolvimento na infraestrutura urbana, especialmente dos prédios públicos, na última 

década. A agricultura está representada pela produção de cultura de subsistência ou culturas 

alimentares, principalmente arroz, banana, feijão, milho e mandioca. A mandioca destaca-se 

entre as demais culturas e destina-se basicamente para a produção de farinha, comercializada 

na capital. A pecuária, também de subsistência, resume-se na criação de gado bovino, bubalino 

e suíno, além da prática de pesca e exploração de madeira. 

 

Figura 86 – Localização do Município de Pedra Branca do Amapari. 

 
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_Branca_do_Amapari#/media/Ficheiro:Amapa_Municip_PedraBranca

doAmapari.jpg 
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Os símbolos do município de Pedra Branca do Amapari são a bandeira (Figura 87) e o 

brasão (Figura 88) e o hino. 

 

Figura 87 – Bandeira do Município de Pedra Branca do Amapari. 

 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_Branca_do_Amapari#/media/Ficheiro:Bandeira_de_Pedra_Branca_do

_Amapari.jpg 

 

Figura 88 – Brasão do Município de Pedra Branca do Amapari. 

 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_Branca_do_Amapari#/media/Ficheiro:Brasao_de_Pedra_Branca_do_

Amapari.jpg 

 

- Mapa de Pedra Branca do Amapari 

 

O município de Pedra Branca do Amapari possui como comunidades: Pedra Branca do 

Amapari (sede) (Figura 89), Riozinho, Porto Alegre, Xivete, Cachorrinho beira, Rio Pedra 
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Branca e beira do Amapari (Sete Ilhas), Cachorrinho, Km-173, Tucano I e II, Sete Ilhas, 

Riozinho, Centro Novo, Cachaço, Arrependido, Nova Divisão e Assentamento Pedra Branca. 

 

Figura 89 – Mapa da Sede do Município de Pedra Branca do Amapari. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Pedra+Branca+do+Amapari 

 

- Estabelecimentos de Saúde  

 

Os Estabelecimentos de Saúde de Pedra Branca do Amapari (Tabela 49) que constam 

no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 24, com 

destaque para aqueles pertencentes à administração pública: 01 Unidade Mista de (Gestão 

Estadual), 01 Posto de Saúde, 08 UBSs, 01 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), 01 

Centro de Especialidades e Diagnóstico, 03 DSEI – Saúde Indígena. Não há Hospital de 

referência, Unidade de Pronto Atendimento, Academia da Saúde, CAPS e CER no município. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/maps/place/Pedra+Branca+do
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Tabela 49 – Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município de Pedra Branca do 

Amapari/2021. 

PEDRA BRANCA DO AMAPARI 

01 HOSPITAIS Não há 

02 UNIDADE MISTA Unidade Mista de Saúde de Pedra Branca do 

Amapari 

03 POSTOS DE SAÚDE Posto de Saúde São José do Cachorrinho 

 

04 

UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS Pedra Branca do Amapari 

UBS Água Fria 

UBS Açaizal 

UBS do Arrependido 

UBS do Centro Novo 

UBS do Riozinho 

UBS do São Sebastião do Cachaço 

UBS Tucano II 

05 UPA Não há 

06 SAMU Não há 

07 CAPS Não há 

08 CEO Centro de Especialidades 

09 CER Não há 

10 ACADEMIA DA SAÚDE Não há 

11 LABORATÓRIO 

MUNICIPAL 

Não há 

12 POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

DSEI Posto de Saúde Indígena Aldeia Tabokol 

DSEI Posto de Saúde Indígena de Maryry 

DSEI Posto de Saúde Indígena Ituwasu 

13 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Centro de Especialidades e Diagnóstico 

14 UNIDADE 

ODONTOLÓGICA MÓVEL 

Não há 

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 

 



312 
 

 

 

 

- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 

 

 O município de Pedra Branca do Amapari possui 265 cadastrados no CNES 

profissionais de saúde. Apresenta como arranjos organizacionais de saúde: 04 Equipes da 

Estratégia Saúde da Família que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e territórios de 

abrangência. No geral as ESFs contam com um total de 44 Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS). 

 Neste aspecto, apresenta uma cobertura pela ESF de 62,72% e a cobertura pela Atenção 

Básica de 62,72% (E-GESTOR, 2021). O município possui 9.707 usuários cadastrados no 

sistema e-SUS de um total de habitantes (SISAB, 2021). 

 Os profissionais que compõem a equipe multiprofissional (antigo arranjo NASF) são: 

Assistente Social (01), Nutricionista (02), Psicólogo (01), Educador Físico (01) e Fisioterapeuta 

(02). Atendem toda a demanda do município nas UBS’s. Não possui profissional 

Fonoaudiólogo. 

Em relação à Estratégia de Saúde Bucal, o município possui 04 Equipes de ESB que 

realizam os atendimentos em 04 cadeiras odontológicas, fixas no CEO e ainda utilizam 01 

cadeira volante em ações e comunidades. 

As especialidades que atendem no Centro de Especialidades Odontológicas são: 

Endodontia, Periodontia, Odontologia para pacientes com Necessidades Especiais, Odontologia 

Clínica, Reabilitação Oral. Destaca-se que o município possui Laboratório Regional de Prótese 

Dentária. 
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- Indicadores do Previne Brasil 
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O município de Pedra Branca do Amapari atualmente apresenta os melhores indicadores 

de saúde do Estado do Amapá à nível de APS do Programa Previne Brasil. 

No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Pedra Branca do Amapari 

atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 46%, e a meta estabelecida é de maior ou 

igual a 60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 82%, e a meta estabelecida 

é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 57%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

16%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 77%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 23%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 64%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 50%. 
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8.15.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico situacional das redes em Pedra Branca 

do Amapari ocorreram no dia 21 de junho de 2021. 

O município por meio do acesso ao Sistema de Informação e-SUS/SISAB acessado no 

dia 20 de setembro de 2021 apresenta os seguintes dados dos usuários das DCNT’s (Tabela 50): 

 

Tabela 50 – Levantamento das DCNT’s do Município de Pedra Branca do Amapari. 

DOENÇA CRÔNICA NÃO-

TRANSMISSÍVEL, FATORES 

DETERMINANTES E 

COMPLICAÇÕES 

 

QUANTITATIVO 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 745 

Diabetes Mellitus – DM 277 

Neoplasias 23 

Acidente Vascular Encefálico – AVE 64 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 12 

Tabagismo 771 

Etilismo 741 

Doença Cardíaca 97 

Insuficiência Cardíaca 36 

Insuficiência Renal/Doença Renal 

Crônica 

24 

Asma 174 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 08 

Saúde Mental/Depressão 38 

Excesso de Peso 911 

Idosos com 60 anos ou mais 760 

Acamados 09 

Fonte: Sistema e-SUS/SISAB (2021) – mês de setembro. 

 

O município possui levantamento epidemiológico unificado das pessoas com DCNT, 

pois centraliza a consolidação de produtividade do Sistema e-SUS na Secretaria Municipal de 

Saúde. Os Agentes Comunitários de Saúde realizam sua digitação em tablets que foram 
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disponibilizados pela gestão da Atenção Básica e utilizam o aplicativo e-SUS Território que é 

compatível com o Sistema e-SUS. 

No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município oferta exames 

laboratorias e de imagem aos usuários atendidos nas UBS’s. Entre os laboratoriais estão: 

Hemograma, Urina, fezes, coagulograma I, VHS, Tipagem sanguínea/Rh, VDRL, Glicemia em 

jejum, colesterol total e frações, Triglicerídeos, TGO, TGP, Ureia, Creatinina, Amilase, Lipase, 

ASO, PCR, Látex, Ácido úrico, BAAR (TB). Além da coleta do exame de PCCU que é 

realizada nas unidades e a análise é realizada por um laboratório conveniado. O exame de 

hemoglobina glicada que é direcionado aos pacientes com Diabetes Mellitus não está sendo 

ofertado. Sobre as sorologias do pré-natal, enfatiza-se que estes também não estão sendo 

ofertados. 

Vale enfatizar que o município através do setor de vigilância oferta o exame para malária 

e leishmaniose. Ainda, conforme necessidade, as sorologias são coletadas nas unidades e 

encaminhadas para o Lacen – Referência Estadual.  

Os exames de testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C são realizados em todas 

as UBS’s de Pedra Branca do Amapari por demanda espontânea. O município não oferta teste 

rápido de gravidez para as usuárias com suspeita, pois não teve a adesão esperada pelas 

mulheres. 

Quanto aos exames de imagem (Raio-X, USG’s, Tomografia Computadorizada), estes 

são ofertados pelo município no Centro de Especialidades e Diagnóstico. Ressalta-se que o 

município atende as demandas das UBS’S e também da Unidade Mista de Saúde. Não há um 

protocolo e fluxo para a realização desses exames, o serviço funciona a partir da necessidade e 

conforme solicitação médica. 

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Pedra Branca do Amapari 

ofertam os medicamentos básicos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e diabetes 

mellitus em quantidade adequada. Entre os medicamentos disponíveis destacam-se: anti-

hipertensivos orais (losartana, atenolol, propranolol, enalapril, captopril, entre outros), 

Diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida), anti-diabéticos orais (cloridrato de metformina e 

glibenclamida), além da distribuição de insulina NPH, Regular e Canetas acondicionadas em 

refrigerador e mantidas sob temperatura adequada em 4 UBS’s do município (UBS Pedra 

Branca do Amapari, UBS Água Fria, UBS. Riozinho e UBS Sete Ilhas). 

Neste aspecto, vale enfatizar que as UBS’s de Pedra Branca do Amapari são bem 

estruturadas, com espaço e ambiência adequados. Os serviços são organizados e climatizados, 

os consultórios e farmácia são climatizados. Há a utilização de fluxogramas de acolhimento e 
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estabelecimento de prioridades. As UBS’s possuem acessibilidade, recepção climatizadas, 

bebedor de água, televisor, longarinas para a espera do usuário, escalas de serviço fixadas em 

local visível, identificação da carteira de serviços, horário de funcionamento. Contam com 

sonares, impressos, setor de triagem adulto e infantil, setor de esterilização com autoclave, 

banheiros, SAME, Sala de curativo contendo instrumentais estéreis, materiais e insumos 

necessários, sala de vacina contendo estrutura adequada com todas os imunobiológicos do 

calendário básico disponíveis, inclusive as vacinas para Covid-19. 

Sobre a atenção especializada, o município através da Secretaria Municipal de Saúde 

conta com médicos clínicos gerais nas equipes de saúde e com a especialidade de 

Neuropediatria, quando há necessidade de outras especialidades, o município encaminha os 

usuários para atendimentos pela rede em Macapá.  

Recentemente o município recebeu um kit para realização dos atendimentos por 

Telemedicina em parceria com o Hospital Albert Einstein que após instalação e organização do 

serviço ofertará consultas nas seguintes especialidades: cardiologia, endocrinologia, 

neurologia, neurologia pediátrica, pneumologia, psiquiatria e reumatologia. 

A porta de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos no 

município é a Unidade Mista de Saúde localizada na Sede. Não há Hospital de referência e 

Unidade de Pronto Atendimento no município. Quando há a indicação de internações clínicas 

e outros procedimentos pelo SUS, os usuários ficam em observação na UM até estabilização e 

posteriormente são referenciados para a capital via serviço de transporte (ambulância).  

É importante relatar que a estrutura da UM Sede é possui estrutura e ambientação bem 

conservadas. Os setores são organizados e limpos. Na estrutura há uma sala de estabilização 

(Sala Vermelha) com equipamentos básicos para atender as demandas de urgência. 

Quanto aos atendimentos de urgência na UM, as demandas mais recebidas incluem: 

suturas, curativos, pequenos procedimentos, Covid-19, acidentes ofídicos, ferroada de arraia, 

violência doméstica, traumas, acidentes de trânsito, acidente vascular encefálico, crise 

hipertensiva, hiperglicemia, partos, entre outros. Os materiais utilizados nos procedimentos são 

esterilizados em autoclave. 

O serviço de transporte conta com ambulâncias (USA) e básicas que fazem o transporte 

dos pacientes para a capital. 

A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é direcionada para a capital Macapá visto o município não possuir Unidade de 

Nefrologia para realização de Hemodiálise. 
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O município não possui Centro de Reabilitação e nem Centro de Atenção Psicossocial. 

Dessa forma, quando há a necessidade, encaminha-se os pacientes para outros pontos de 

atenção nos outros municípios ou a capital Macapá. 

Uma observação importante é que não há fluxos organizados e definidos de serviços e 

protocolos validados utilizados pela APS em Pedra Branca do Amapari. Nesse contexto, ao 

reunir com os profissionais da Atenção Básica constatou-se como necessidades em serviço e 

demandas prioritárias: reorganização de serviços e processos de trabalho, definição de fluxos e 

contra-fluxos, conectividade de todas as UBS’s, modernização da assistência com a 

implantação do prontuário eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no 

que concerne ao atendimento do usuário com doença crônica-linhas de cuidado e em urgência 

e emergência. 

Sobre os atendimentos nas UBS’s, estes são realizados pelas equipes de saúde de acordo 

com cada Programa e ciclo de vida. Não há a utilização de Projeto Terapêutico Singular. A 

assistência compreende a realização de consultas, visitas domiciliares, curativos, vacinação, 

ações de saúde, atendimento odontológico e outros conforme a demanda e necessidade da 

população 
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8.15.2 Rede Materno-Infantil 

 

É importante ter em vistas que a cobertura de APS é de 62,72%, atualmente com 9707 

cadastros ativos num universo de APS 17.625 habitantes 

 

O total de registro de mulheres em idade fértil no município é de 3261 mulheres, toda 

via cabe chamar atenção para a taxa de cadastros que não abrande 100%, podendo haver mais 

mulheres nessa faixa etária, que precisam ser cadastradas e acompanhadas pela APS. Dentre as 

quais 182 estão na condição de gestante pelo sistema de Informação E-gestor. 

 

 

Em 2019, conforme dados do SINASC o município registrou um total de 311 

nascimentos, o que permite estimar para 2020 um total de 342, para 2021 um total de 376 e 

2022 com 414 nascimentos. 
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Apesar do município ofertar os exames laboratoriais e de imagem, o sistema registra 

queda na quantidade de mulheres que realizaram 06 ou mais consultas de janeiro a agosto de 

2021, as causas merecem ser averiguadas, visto os impactos assistenciais e financeiro. 

Uma observação importante é que não há fluxos organizados e definidos de serviços e 

protocolos validados utilizados pela APS em Pedra Branca do Amapari. Nesse contexto, ao 

reunir com os profissionais da Atenção Básica constatou-se como necessidades em serviço e 

demandas prioritárias: reorganização de serviços e processos de trabalho, definição de fluxos e 

contra-fluxos, conectividade de todas as UBS’s, modernização da assistência com a 

implantação do prontuário eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no 

que concerne ao atendimento do usuário com doença crônica-linhas de cuidado e em urgência 

e emergência. 

Sobre os atendimentos nas UBS’s, estes são realizados pelas equipes de saúde de acordo 

com cada Programa e ciclo de vida. Não há a utilização de Projeto Terapêutico Singular. A 

assistência compreende a realização de consultas, visitas domiciliares, curativos, vacinação, 

ações de saúde, atendimento odontológico e outros conforme a demanda e necessidade da 

população. 

Como sugestão o município pode avançar na implementação de um protocolo de 

atendimento à saúde da criança, podendo inclusive adotar o mesmo que foi implementado na 

capital. 
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8.16 O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI 

 

Vitória do Jari é um município no extremo sul do estado do Amapá. Distante da capital 

Macapá 180 km. Possui uma área de 2.508,979 km². Seus limites são Mazagão ao norte, 

Laranjal do Jari a noroeste e Gurupá (PA) ao sul. O acesso é por vias terrestre e fluvial.  

Suas origens estão diretamente ligadas à história de desenvolvimento de Laranjal do 

Jari, particularmente aos acontecimentos referentes à instalação e funcionamento do Projeto 

Jari Florestal. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Vitória do Jarí, pela Lei 

Estadual nº 171, de 08 de setembro de 1994, desmembrado do município de Laranjal do Jarí. 

Sede no atual distrito de Laranjal do Jarí (ex-povoado de Beiradinho).  

A sede do município ainda hoje representa uma ampliação das estratégias de ocupação 

ribeirinha iniciada em Laranjal do Jari, ambas compartilhando dos mesmos benefícios e 

problemas refletidos pelas condições de vida palafítica de suas populações e pelos interesses 

conflitantes com o empreendimento que lhes promovem maior sustentação econômica. 

No município é possível fazer passeios de catraias (pequenas embarcações) pelo Rio 

Cajari e, à noite, uma visão deslumbrante da fábrica da Jari, que fica do outro lado do rio. Na 

parte mais alta, existe um espaço que funciona como observatório. Além disto, são permitidas 

visitações à mina de extração do caulim. 

Figura 90 – Município de Vitória do Jari – Frente da cidade com as fábricas. 

 

Fonte: https://www.vitoriadojari.ap.gov.br/pagina/aspectos-gerais 
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- Indicadores Demográficos, Ambientais e Socioeconômicos 

 

 O município de Vitória do Jari (Figura 91) possui uma população estimada em 2021 de 

16.572 habitantes. A população estimada de 2020 era de 16.254 habitantes (IBGE, 2021). O 

IDHM é de 0,619, PIB per capita de 12.137,17 R$. A taxa de mortalidade infantil em 2019 foi 

de 10,27 óbitos por mil nascidos vivos. 

A principal matéria-prima existente no município é a agricultura, com escoamento de 

produção/comércio/serviços. Fazem parte deste cenário, as plantações de milho, banana, 

melancia, abóbora, arroz, mandioca etc. Na pecuária, a criação de gados bovino e bubalino. As 

principais atividades produtivas são cooperativa e extrativismo. A renda familiar média é um 

salário mínimo.  

Contudo, a economia do município gira em torno da Jari Celulose, empresa sediada em 

Monte Dourado (Munguba-PA) e que mantém em seu quadro centenas de empregados. 

Auxiliam ainda na expansão deste setor, a extração do caulim, da empresa CADAM e a extração 

de Castanha do Brasil da COMAGE – Cooperativa situada no Morro do Felipe (PA). No setor 

terciário figuram pequenas mercearias, bares e diversas boates. A maior renda na cidade é 

oriunda de salários dos funcionários públicos. 

A energia é produzida por uma Unidade Temelétrica mantida pela CEA, que funciona 

24 horas. 

A Caesa construiu poços artesianos para servir à população com água tratada. 

No município existem dois tipos de florestas, a região de floresta densa (baixos e altos 

platôs) correspondente a 80% da área e a região de formação pioneira (aluvial campestre), que 

caracteriza 20% da área. A floresta densa apresenta grande potencial madeireiro e abriga 

inúmeras variedades de espécies nobres. Além da castanha-do-Brasil, há no local seringueiras, 

essências florestais e açaizais. 

A hidrografia constituí-se ao Norte do Rio Cajari e afluentes pela margem direita até a 

altura do rio São Luiz em Macapá e ao Leste o rio Amazonas. 

O clima é tropical chuvoso. A temperatura máxima é de 34º e a mínima gira em torno 

de 20º centígrados 

 

 

 

 

 



323 
 

 

Figura 91 – Localização do Município de Vitória do Jari. 

 
Fonte: https://www.vitoriadojari.ap.gov.br/Content/img/vitoriadojari.jpg 
 

Os símbolos do município de Vitória do Jari são a bandeira (Figura 92) e o brasão 

(Figura 93) e o hino. 

 

Figura 92 – Bandeira do Município de Vitória do Jari. 

 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_do_Jari#/media/Ficheiro:Bandeira_de_Vit%C3%B3ria_do_

Jari_-_AP.svg 
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Figura 93 – Brasão do Município de Vitória do Jari. 

 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_do_Jari#/media/Ficheiro:Bras%C3%A3o_de_Vit%C3%B3r

ia_do_Jari_-_AP.svg 

 

- Mapa de Vitória do Jari 

 

O município de Vitória do Jari é constituído pela Sede Vitória do Jari (Figura 94), os 

distritos de Jarilândia, São João do Cajari e de Marajó. 

 

Figura 94 – Mapa da Sede do Município de Vitória do Jari. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Vitotia+do+Jari 
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- Estabelecimentos de Saúde  

 

Os Estabelecimentos de Saúde de Vitória do Jari (Tabela 51) que constam no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) somam um total de 12, com destaque para 

aqueles pertencentes à administração pública: 01 Unidade Mista de (Gestão Estadual), 02 

Postos de Saúde, 06 UBSs, 01 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I). Não há Hospital de 

referência, Unidade de Pronto Atendimento, Laboratório de análises clínicas, Academia da 

Saúde CER no município. 

 

Tabela 51 – Relação dos Estabelecimentos de Saúde do Município de Vitória do Jari/2021. 

VITÓRIA DO JARI 

01 HOSPITAIS Não há 

02 UNIDADE MISTA Unidade Mista de Saúde de Vitória do Jari 

03 POSTOS DE SAÚDE Posto de Saúde Paga Dívidas 

Posto de Saúde São João do Cajari 

 

 

04 

 

 

UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE 

UBS Aterro do Muriacá 

UBS Beira Rio 

UBS Cidade Livre 

UBS Jarilândia 

UBS Santa Clara 

UBS Caulim 

05 UPA Não há 

06 SAMU Não há 

07 CAPS Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I 

08 CEO Não há 

09 CER Não há 

10 ACADEMIA DA SAÚDE Não há  

11 LABORATÓRIO 

MUNICIPAL 

Não há 

12 POLOS DE SAÚDE 

INDÍGENA 

Não há 

13 CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

Não há 
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14 UNIDADE 

ODONTOLÓGICA MÓVEL 

Não há 

Fonte: CPAS/SESA/GEA-2021 

 

- Recursos Humanos, Arranjos organizacionais e Coberturas da ESF e AB 

 

 O município de Vitória do Jari possui cadastrados no CNES 205 profissionais de saúde. 

Apresenta como arranjos organizacionais de saúde: 07 Equipes da Estratégia Saúde da Família 

que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e territórios de abrangência. No geral as ESFs contam 

com um total de 43 Agentes Comunitários de Saúde (ACS).  

 Destaca-se que das 07 ESF’s, apenas 03 equipes possuem médicos em sua composição, 

sendo que 01 equipe já estava há mais de 60 dias sem o profissional, o que consequentemente 

ocasiona bloqueio de incentivos financeiros via governo federal. 

 Vale enfatizar que o município possui ainda 02 Equipes Ribeirinhas cadastradas, 01 

equipe vinculada à UBS Aterro do Muriacá e 01 equipe vinculada à UBS de Jarilândia. 

 Neste aspecto, apresenta uma cobertura pela ESF de 100% e a cobertura pela Atenção 

Básica de 100% (E-GESTOR, 2021). Apesar do município possuir 8.271 usuários cadastrados 

no sistema e-SUS de um total de 16.572 habitantes (SISAB, 2021). 

 Os profissionais que compõem a equipe multiprofissional (antigo arranjo NASF) são: 

Assistente Social (01), Psicólogo (01), Nutricionista (01), Fisioterapeuta (02) e Educador Físico 

(01). Atendem toda a demanda do município nas UBS’s e comunidades. Não possui profissional 

Fonoaudiólogo. 

Em relação à Estratégia de Saúde Bucal, o município possui 06 Equipes de ESB que 

realizam os atendimentos em cadeiras odontológicas fixas nas UBS’s: Caulim, Santa Clara, 

Cidade Livre, Jarilândia, Beira Rio. 
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- Indicadores do Previne Brasil 
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No Indicador 01 – Proporção de gestantes com menos de 6 consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação, Vitória do Jari atingiu no 

1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 35%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 

60%. 

 No indicador 02 – Proporção de gestantes com realização de exames para Sífilis e HIV, 

o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 58%, e a meta estabelecida 

é de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 03 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 68%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 60%. 

 No indicador 04 – Número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 

procedimento citopatológico realizado nos últimos três anos/Total de mulheres cadastradas na 

faixa etária de 25 a 64 anos, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 

7%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 40%. 

 No Indicador 05 – Número de doses aplicadas entre a 3ª dose de Pólio ou 3ª dose de 

Pentavalente em menores de 1 ano, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um 

percentual de 51%, e a meta estabelecida é de maior ou igual a 95%. 

 No Indicador 06 – Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida a cada 

semestre, o município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 25%, e a meta 

estabelecida é de maior ou igual a 50%. 

 No indicador 07 – Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada, o 

município atingiu no 1º Quadrimestre de 2021 um percentual de 12%, e a meta estabelecida é 

de maior ou igual a 50%. 
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8.16.1 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

As visitas técnicas para realização do diagnóstico situacional das redes em Vitória do 

Jari ocorreram no dia 19 de agosto de 2021. 

O município por meio do acesso ao Sistema de Informação e-SUS/SISAB acessado no 

dia 07 de junho de 2021 apresenta os seguintes dados dos usuários das DCNT’s (Tabela 52): 

 

Tabela 52 – Levantamento das DCNT’s do Município de Vitória do Jari.  

DOENÇA CRÔNICA NÃO-

TRANSMISSÍVEL, FATORES 

DETERMINANTES E 

COMPLICAÇÕES 

 

QUANTITATIVO 

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 641 

Diabetes Mellitus – DM 156 

Neoplasias 06 

Acidente Vascular Encefálico – AVE 44 

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 14 

Tabagismo 505 

Etilismo 982 

Doença Cardíaca 46 

Insuficiência Cardíaca 07 

Insuficiência Renal/Doença Renal 

Crônica 

10 

Asma 84 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 02 

Saúde Mental/Depressão 17 

Excesso de Peso 489 

Idosos com 60 anos ou mais 681 

Acamados 11 

Fonte: Sistema e-SUS/SISAB (2021) – mês de junho. 

 

O município possui levantamento epidemiológico unificado das pessoas com DCNT, 

pois centraliza a digitação e a consolidação de produtividade do Sistema e-SUS na Secretaria 

Municipal de Saúde.  
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No que diz respeito ao componente apoio diagnóstico, o município de Vitória do Jari 

não possui laboratório de análises clínicas.  

O município não oferta exame de hemoglobina glicada direcionado ao paciente com 

Diabetes Mellitus, bem como não realiza coleta e nem análise do exame de PCCU direcionado 

à detecção precoce do câncer de colo uterino. 

Vale enfatizar que o município através do setor de vigilância oferta o exame para malária 

e leishmaniose conforme demanda. Quando há necessidade, as sorologias são coletadas nas 

unidades e encaminhadas para o Lacen – Referência Estadual.  

Os exames de testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C são realizados em todas 

as UBS’s de Vitória do Jari por demanda espontânea. O município não oferta teste rápido de 

gravidez para as usuárias com suspeita. 

O município não oferta exames de imagem (raio-X, USG e tomografia computadoriza).  

No que diz respeito à assistência farmacêutica, as UBS’s de Vitória do Jari ofertam os 

medicamentos básicos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. 

Entre os medicamentos disponíveis destacam-se: anti-hipertensivos orais (losartana, 

propranolol, enalapril, captopril, entre outros), Diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida), anti-

diabéticos orais (cloridrato de metformina e glibenclamida), além da distribuição de insulina 

NPH, Regular e Canetas que ocorre nas UBSs.  

Sobre a atenção especializada, o município através da Secretaria Municipal de Saúde 

conta com médicos clínicos gerais nas equipes de saúde e encaminha pacientes para 

atendimento com outros especialistas em Macapá, já que não especialistas que atendem pela 

rede municipal.  

A porta de entrada para atendimento em urgência e emergência aos doentes crônicos no 

município é a Unidade Mista de Saúde localizada na Sede. Não há Hospital de referência e 

Unidade de Pronto Atendimento no município. Quando há a indicação de internações clínicas 

e outros procedimentos pelo SUS, os usuários ficam em observação na UM até estabilização e 

posteriormente são referenciados para a capital via serviço de transporte (ambulância).  

O serviço de transporte conta com 01 ambulância (USA) doada pelo Estado e 01 

ambulância municipal que fazem o transporte dos pacientes para Laranjal do Jari ou a capital 

Macapá. 

É importante relatar que a estrutura da UM possui uma sala de estabilização (sala 

vermelha) com poucos equipamentos, os quais não são suficientes para atender as demandas de 

urgência, desse modo há a necessidade de vários equipamentos necessários para um 

atendimento de qualidade como: Aparelho de Eletrocardiograma (ECG), monitor cardíaco, 
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ventilador mecânico, medicações de emergência, insumos, correlatos, carrinho de emergências, 

bombas de infusão, berço aquecido, clamps para cordão umbilical, entre outros.  

A UM possui ainda em sua estrutura: recepção com longarinas, escalas de profissionais 

fixadas em local visível, triagem, consultórios médicos, sala de medicação, sala para observação 

com climatização, mesas clínicas para avaliação dos usuários, setor de esterilização contendo 

autoclaves, copa. 

Quanto aos atendimentos de urgência na UM, as demandas mais recebidas incluem: 

suturas, curativos, Doenças Diarreicas Agudas (DDA’s), vômitos, acidentes ofídicos, acidentes 

por escorpião, ferroada de arraia, mordeduras por cães, violência doméstica, traumas, acidentes 

de trabalho, acidente vascular encefálico, crise hipertensiva, hiperglicemia, partos, entre outros.  

A assistência ao doente renal crônico com necessidade de realização de hemodiálise 

pelo SUS é direcionada para a capital Macapá visto o município não possuir Unidade de 

Nefrologia para realização de Hemodiálise. 

O município não possui Centro de Reabilitação, então quando há a necessidade, 

encaminha-se os pacientes para outros pontos de atenção nos outros municípios ou a capital 

Macapá. Há um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) cadastrado no CNES no município, 

no entanto, encontra-se inoperante. 

Uma observação importante é que não há fluxos organizados de serviços e protocolos 

validados utilizados pela APS em Vitória do Jari. Nesse contexto, ao reunir com os profissionais 

da Atenção Básica constatou-se como necessidades em serviço e demandas prioritárias: apoio 

diagnóstico (laboratório próprio municipal) que oferte exames laboratoriais e exames de 

imagem, reorganização de serviços e processos de trabalho, definição de fluxos e contra-fluxos, 

conectividade das UBS’s, modernização da assistência com a implantação do prontuário 

eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento do usuário com doença crônica-linhas de cuidado e em urgência e emergência. 

Sobre os atendimentos nas UBS’s, estes são realizados pelas equipes de saúde de acordo 

com cada Programa e ciclo de vida. Não há a utilização de Projeto Terapêutico Singular. A 

assistência compreende a realização de consultas, visitas domiciliares, curativos, vacinação, 

ações de saúde, atendimento odontológico e outros conforme a demanda e necessidade da 

população. Vale reforçar que Vitória do Jari lançou recentemente sua própria caderneta da 

gestante que é utilizada na realização do pré-natal, bem como utiliza a ficha de classificação de 

risco gestacional nas consultas que serve como parâmetro para definir o encaminhamento para 

a realização do pré-natal de alto-risco. 
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8.16.2 Rede Materno-Infantil 

 

Como já descrito Vitória do Jari é a cidade pequena, pouco desenvolvida no Sul do 

Estado do Amapá que enfrenta diversas dificuldades em relação a oferta de serviços de saúde, 

dado inclusive a dificuldade de acesso. 

Durante a estada da equipe que foi in loco, chamou atenção a grande quantidade de 

uma fumaça espessa que chega a bloquear a luminosidade solar na cidade além de um odor 

característico muito forte que causou entre outras coisas, náuseas e cefaleia entre alguns 

membros da equipe, fumaça essa que não sessa de ser expelida. Fica a pergunta: até que ponto 

a saúde dos moradores pode estar sendo prejudicada? Desta forma, se fazem necessários estudos 

mais aprofundados nos aspectos saúde ambiental, clínico e epidemiológico. 

 

O município registra atualmente um total de 2700 mulheres em idade fértil, sendo que 

destas 105 estão em condição de gestantes. 

 

 



333 
 

 

No ano de 2019 se registrou um total de 292 nascidos vivos de Vitória do Jari, o que 

nos permite fazer estimativas para os anos subsequentes: 2020 com 321, 2021 com 353 e 2022 

com 389 nascidos vivos. 

 

O componente pré-natal carece de qualificação quanto a adesão, vinculação e retenção 

das usuárias bem como URGENTE regularização da oferta de exames laboratoriais e de 

imagem. 

Uma observação importante é que não há fluxos organizados e definidos de serviços e 

protocolos validados utilizados pela APS em Vitória do Jari. Nesse contexto, ao reunir com os 

profissionais da Atenção Básica constatou-se como necessidades em serviço e demandas 

prioritárias: reorganização de serviços e processos de trabalho, definição de fluxos e contra-

fluxos, conectividade de todas as UBS’s, modernização da assistência com a implantação do 

prontuário eletrônico, construção de protocolos assistenciais, capacitações no que concerne ao 

atendimento do usuário com doença crônica-linhas de cuidado e em urgência e emergência. 

Sobre os atendimentos nas UBS’s, estes são realizados pelas equipes de saúde de acordo 

com cada Programa e ciclo de vida. Não há a utilização de Projeto Terapêutico Singular. A 

assistência compreende a realização de consultas, visitas domiciliares, curativos, vacinação, 

ações de saúde, atendimento odontológico e outros conforme a demanda e necessidade da 

população. 
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APÊNDICE 1 - INSTRUMENTO TÉCNICO DE COLETA DE DADOS DA REDE DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-

TRANSMISSÍVEIS PARA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

PONTOS DE ATENÇÃO, SISTEMAS DE APOIO E LOGÍSTICA DA RDCNT NOS MUNICÍPIOS 

MUNICÍPIO: ___________________________________________________                               DATA:_______________________________ 

     Nº DE HABITANTES (IBGE):__________________________                 REGIÃO DE SAÚDE:___________________________         

NÍVEL DE ATENÇÃO PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE CARTEIRA DE SERVIÇOS/SISTEMAS DE APOIO/SISTEMAS 

LOGÍSTICOS 

 

ALTA COMPLEXIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAIS: 

 

 

 

 

 

 

- LEITOS DE INTERNAÇÃO POR ESPECIALIDADE: 

- UTI: 

- DIÁLISE: 

- SERVIÇO DE ONCOLOGIA: 

- CIRURGIAS: 

- TERAPIA NUTRICIONAL: 

- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 

- EXAMES DE IMAGEM: 

- EXAMES LABORATORIAIS: 

- SAME: 

- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

- DADOS ESTATÍSTICOS E ESTRATIFICADOS DAS DCNTs 

(Internações, Procedimentos e Óbitos): 

- ESTERILIZAÇÃO E ROUPARIA: 

- SERVIÇO DE HEMOTERAPIA: 

- FLUXOS: 

- PROTOCOLOS OPERACIONAIS PADRÃO: 
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Análise: 

 

 

 

Principais fragilidades e demandas prioritárias: 

 

 

 

Observações: 

 

- RECURSOS HUMANOS: 

- ESCALAS: 

- SISTEMA DE REGULAÇÃO: 

- EPI’S: 

 

 

 

 

 

 

MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES MISTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LEITOS: 

- CIRURGIAS: 

- SALA DE ESTABILIZAÇÃO: 

- TERAPIA NUTRICIONAL: 

- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 

- EXAMES DE IMAGEM: 

- EXAMES LABORATORIAIS: 

- SAME: 

- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

- DADOS ESTATÍSTICOS E ESTRATIFICADOS DAS DCNTs 

(Atendimentos, Procedimentos e Óbitos): 

- ESTERILIZAÇÃO E ROUPARIA: 

- FLUXOS: 

- PROTOCOLOS OPERACIONAIS PADRÃO: 
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UPAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS: 

 

 

- ACOLHIMENTO/TRIAGEM COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: 

- LEITOS: 

- SALA DE ESTABILIZAÇÃO: 

- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 

- EXAMES DE IMAGEM: 

- EXAMES LABORATORIAIS: 

- SAME: 

- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

- DADOS ESTATÍSTICOS E ESTRATIFICADOS DAS DCNTs: 

- ESTERILIZAÇÃO E ROUPARIA: 

- FLUXOS: 

- PROTOCOLOS OPERACIONAIS PADRÃO: 

 

 

 

 

- ESTABILIZAÇÃO: 

- TRANSPORTE: 

- FLUXOS: 

- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

- DADOS ESTATÍSTICOS E ESTRATIFICADOS DAS DCNTs: 

- PROTOCOLOS OPERACIONAIS PADRÃO: 

 

 

 

 

- ESPECIALIDADES: 

- PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS: 

- EXAMES DE IMAGEM: 

- EXAMES LABORATORIAIS: 
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CENTROS DE REABILITAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPS: 

TIPO: 

 

 

- FLUXO: 

- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

- SAME: 

- DADOS ESTATÍSTICOS E ESTRATIFICADOS DAS DCNTs: 

- ESTERILIZAÇÃO: 

- PROTOCOLOS OPERACIONAIS PADRÃO: 

 

 

 

 

- ESPECIALIDADES: 

- MODALIDADES DE TRATAMENTO: 

- PROCEDIMENTOS: 

- FLUXOS: 

- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

- SAME: 

- DADOS ESTATÍSTICOS E ESTRATIFICADOS DAS DCNTs 

(Sequelados Covid-19 e outros usuários com DCNTs): 

- PROTOCOLOS OPERACIONAIS PADRÃO: 

- PRÓTESES E ÓRTESES: 

 

 

 

 

- ESPECIALIDADES: 

- MODALIDADES DE TRATAMENTO: 

- FLUXOS: 

- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

- SAME: 

- DADOS ESTATÍSTICOS E ESTRATIFICADOS DAS DCNTs: 

- PROTOCOLOS OPERACIONAIS PADRÃO: 

- PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR: 
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AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATÓRIOS: 

 

- GRUPOS: 

 

 

 

- ESPECIALIDADES: 

- PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS: 

- EXAMES POR ESPECIALIDADE: 

- FUXOS: 

- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

- SAME: 

- DADOS ESTATÍSTICOS E ESTRATIFICADOS DAS DCNTs: 

 

 

 

- EXAMES: 

- FLUXOS: 

- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

- DADOS ESTATÍSTICOS E ESTRATIFICADOS RELACIONADOS ÀS 

DCNTs: 

 

 

Análise: 

 

 

 

Principais fragilidades e demandas prioritárias: 

 

 

 

Observações: 

 

- RECURSOS HUMANOS (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL): 
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- ESCALAS: 

- HORARIOS DE FUNCIONAMENTO: 

- SISTEMA DE REGULAÇÃO: 

- EPI’s: 

 

 

ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTOS DE SAÚDE: 

 

 

 

 

- ACOLHIMENTO/CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: 

- CONSULTAS MÉDICAS E DE ENEFERMAGEM: 

- LINHAS DE CUIDADO: 

- PROTOCOLOS APS: 

- PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR: 

- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 

- ESTRUTURA E AMBIÊNCIA: 

- ACESSIBILIDADE: 

- EXAMES LABORATORAIS: 

- ESTERILIZAÇÃO: 

- CURATIVO: 

- VACINA: 

- ODONTOLOGIA: 

- FLUXOS E CONTRA-FLUXOS: 

- SAME: 

- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

- DADOS ESTATÍSTICOS E ESTRATIFICADOS DAS DCNTs: 

- TERRITORIALIZAÇÃO: 

 

 

 

- ATENDIMENTOS: 

- PROCEDIMENTOS: 

- FLUXOS: 

- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 



344 
 

 

 

 

 

PÓLOS DE SAÚDE INDÍGENA: 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATÓRIO MUNICIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE REABILITAÇÃO 

MUNICIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ATENDIMENTOS: 

- PROCEDIMENTOS: 

- FLUXOS E CONTRA-FLUXOS: 

- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 

 

 

 

 

- EXAMES: 

- FLUXOS: 

- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

- DADOS ESTATÍSTICOS E ESTRATIFICADOS RELACIONADOS ÀS 

DCNTs: 

 

 

 

 

 

 

- ESPECIALIDADES: 

- MODALIDADES DE TRATAMENTO: 

- PROCEDIMENTOS: 

- FLUXOS E CONTRA-FLUXOS: 

- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

- SAME: 

- DADOS ESTATÍSTICOS E ESTRATIFICADOS DAS DCNTs 

(Sequelados Covid-19 e outros usuários): 

- PROTOCOLOS OPERACIONAIS PADRÃO: 
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Análise: 

 

 

 

Principais fragilidades e demandas prioritárias:  

 

 

 

Observações: 

- Nº DE UNIDADES COVID-19: 

- Nº DE ESF: 

- Nº DE ESB: 

- Nº DE ACS: 

- Nº DE EQUIPES NASF: 

- Nº DE EQUIPES DO EMAD: 

- CONSULTÓRIO NA RUA: 

- UBS FLUVIAL: 

- ESF RIBEIRINHA: 

- RECURSOS HUMANOS (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL): 

- ESCALAS: 

- HORARIOS DE FUNCIONAMENTO: 

- SISTEMA DE REGULAÇÃO: 

- EPI’s: 

- CADATROS INDIVIDUAIS DOS USUÁRIOS COM DCNTs NO eSUS: 

- POPULAÇÃO DE ACORDO COM O IBGE DO MUNICÍPIO: 

- INDICADORES PREVINE BRASIL (Percentual de pessoas hipertensas com P.A. aferida em cada semestre e Percentual de Diabéticos com solicitação 

do exame de hemoglobina glicada): 
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- Nº de usuários com Hipertensão Arterial Sistêmica: 

- Nº de usuários com Diabetes Mellitus: 

- Nº de usuários com Doença Renal Crônica: 

- Nº de usuários com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica: 

- Nº de usuários com ASMA:  

- Nº de usuários com OBESIDADE: 

- Quantitativo de Acidente Vascular Cerebral: 

- Nº de usuários com CÂNCER: 

- Nº de usuários com DEPRESSÃO: 

- Nº de usuários FUMANTES: 

- Nº de usuários ETILISTAS: 

 

 

 

 

 


