
 

PORTARIA Nº 0640/2021-SESA 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE SAÚDE – GESTOR DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO AMAPÁ, no uso efetivo de suas atribuições legais 

que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722 de 13 de maio de 2020, considerando o 

contido no Prodoc n° 300101.0077.0054.0089/2021; e 

 

Considerando o disposto no Art. n° 198 da Constituição Federal de 1988, 

que estabelece as ações e serviços públicos que integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada que constituem o Sistema Único de Saúde - SUS; 

 

Considerando o Art. n° 7º da Lei nº 8080/90, que define os princípios e as 

diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, de universalidade, do acesso, 

integralidade da atenção e descentralização político-administrativa com direção única 

em cada esfera de governo; 

 

Considerando o Decreto nº 7508/2011, que regulamenta a Lei no 8.080, 

de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de 

Saúde - -SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, e dá outras providências; 

 

Considerando a Portaria nº 2436/2017GM/MS, de 21 de setembro de 

2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, estabelecendo a 

revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a 

Estratégia Saúde da Família - ESF e a Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - 

EACS; 

 

Considerando a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que 

estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde - SUS; 

 

Considerando a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

 



 

Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2020/2021; 

 

Considerando o crescimento exponencial do número de casos de 

COVID no município de Oiapoque, extremo norte do Amapá/Brasil, oriundos do país 

fronteiriço com Guiana Francesa; 

 

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas 

adequadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com a 

velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o possível esgotamento da 

capacidade instalada dos serviços de saúde em Oiapoque, e de articular ações para a 

integração internacional de serviços de saúde, em especial da vigilância e da 

assistência na fronteira, a fim de potencializar ações e responder às necessidades de 

saúde da população em tempo oportuno; 

 

Considerando a necessidade de ampliar a identificação e monitoramento 

de casos de Covid-19 e seus contatos, por meio de ações integradas da Atenção 

Primária à Saúde (APS) e da Vigilância em Saúde (VS), com a realização de 

planejamento de estratégias de intervenção assistencial e sanitária efetivas, visando 

subsidiar o município de Oiapoque, na gestão das medidas de saúde pública em 

resposta à Covid-19, no âmbito de suas competências; e, 

 

Considerando as responsabilidades inerentes ao Estado, conforme 

preconiza a PNAB/MS, e por esse componente da Rede de Atenção à Saúde possuir 

a capacidade resolutividade de exercer a contenção da transmissibilidade do 

Coronavírus, por meio de ações que visem a redução da circulação de pessoas na 

região de fronteira supra citada; 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art.1º Instituir Força Tarefa, a partir da formação de um Comitê 

Emergencial de Atenção à Saúde, coordenado pelo Gabinete de Atenção à Saúde, 



 

para apoiar a Gestão de Saúde do município de Oiapoque no enfrentamento do atual 

cenário da COVID-19. 

 

I. O Comitê Emergencial de Atenção à Saúde, objetiva ofertar apoio técnico 

institucional à SEMSA Oiapoque, a partir de ações de fortalecimento da gestão, 

capacitações e reorganização de serviços nas UBS e Unidades de COVID-19 e porta 

de entrada Hospitalar – Hospital de Oiapoque (HEO), atuando em 03 (três) frentes de 

trabalho: Gestão da APS, Coordenação e Continuidade do Cuidado e Organização da 

Rede de Atenção (APS e Especializada), que conduzirá junto ao Gestor e suas 

Equipes os 07 (sete) Passos para a APS no Enfrentamento à Pandemia, conforme 

estabelece a Secretaria de Atenção Primária em Saúde (SAPS/MS) – Guia Orientador 

de Enfrentamento a Pandemia de COVID – 19 – 4ª Edição: 

1- Fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS); 

2- Monitorar os casos de Síndrome Gripal (SG) e acompanhar as altas de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); 

3- Organização da Gestão; 

4-  Vacinação rápida e segura; 

5- Comunicação; 

6- Promoção e prevenção; 

7- Reabilitação e complicações pós COVID-19. 

 

II. A Coordenação do Comitê ficará vinculada ao Gabinete de Atenção à Saúde, 

representado pela Servidora: Jarlene Santos da Silva. 

 

III. O Comitê Emergencial de Atenção à Saúde será coordenado “in loco” pelos 

Gerentes do Núcleo de Atenção Primária em Saúde e Núcleo de Ações Programáticas 

e Estratégicas (CPAS/SESA) e será composto pelas Equipes: 

✓ Gestão da Atenção Primária: Nilma da Silva Pureza e Elielb Vales Maciel. 

✓ Organização da Rede de Atenção: Weslley Lieverson Nogueira do Carmo, 

Cintia do Socorro Matos Pantoja e Doriane Nunes dos Santos. 

✓ Coordenação e Continuidade do Cuidado nos Ciclos de Vida: Maria 

Raimunda Nunes da Costa, Rozilene Valadares Martins, Sandra Elisa Pereira Souza e 

Raimunda Goreth Assunção Espindola. 

 



 

Art.2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura. 

 

 

Macapá, 8 de outubro de 2021. 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA 
Secretário de Estado da Saúde 
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