
 

 

 
   

 

CARTA AOS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ – 

ELEIÇÕES GERAIS 2022. 

 

Senhor candidato, 

Inicialmente, é a para cumprimentá-lo pela campanha eleitoral realizada, tendo em 

vista a necessidade, diante do fato que vivemos em um Estado democrático, de 

termos pessoas comprometidas com o bem-estar social e a efetivação dos valores e 

princípios constitucionais que nos regem. 

Assim sendo, também é objetivo desta comunicação, após reunião realizada pelos 

médicos, no dia 27.09.2022, trazer ao conhecimento de Vossa Senhoria às 

reivindicações da classe médica, tanto em relação às melhorias de infraestrutura dos 

locais que disponibilizam o serviço de saúde à população, quanto às condições de 

trabalho e valorização salarial dos profissionais médicos que desempenham suas 

atividades como servidores públicos, efetivos ou não. 

Uma vez que é de conhecimento público que a grande maioria dos prédios físicos 

que compõe a rede hospitalar do Estado do Amapá, em especial o Hospital de 

Emergências e o Hospital Alberto Lima, os quais foram construídos há muitas 

décadas, já não comportando a demanda, cada vez mais crescente, da população 

atendida, temos que se faz necessário, em relação a esses locais a curto e médio 

prazo:  

1 - Ampliar leitos para a clínica cirúrgica, com o intuito de se ampliar a quantidade 

de cirurgias oncológicas realizadas no Estado, uma vez que, atualmente, há 

preocupante demora na realização das mesmas; 

2 – Criação do serviço de radioterapia no Estado; 

3 – Aparelhamento para que sejam realizados exames de imagens, como 

mamografias, exames histopatológicos e imuno-histoquímica; 

4 - Restabelecimento do funcionamento das 05 (cinco) salas de cirurgias, já 

existentes, do HCAL, bem como criação de mais salas de cirurgias tanto no HCAL, 

quanto no HE; 

5 – Implantação de um hospital de campanha ao lado do HE, para fins de ampliação 

de leitos de UTI e salas de centro cirúrgico; 



 

 

 
   

 

6 - Reativação da enfermaria CDT, no HCAL; 

7 - Aumento dos leitos no HE da clínica médica (mais de 50 pacientes fora de leitos) 

– o número de pacientes em maca é maior do que o número de pacientes no leito; 

8 – Aumento de leitos destinados à psiquiatria, eis que, atualmente, se encontram 

disponíveis tão somente 06 leitos de maneira efetiva; 

9 - Revogação da Portaria 0432/2022 – SESA; 

Em relação aos serviços de saúde ofertado no Município de Santana, faz-se 

necessário também a adoção de algumas medidas, com caráter de urgência: 

1 – Criação de mais salas de cirurgias no centro cirúrgico do Hospital de Santana 

2 - Adequação do centro de parto normal do Hospital de Santana de acordo com a 

lei do acompanhante e estrutura adequada para o parto com salas individuais; 

3 – Ampliação dos leitos de enfermaria, bem como a criação de alojamento conjunto 

com berços para o recém-nascido e poltrona para o acompanhante; 

4 - Finalização das obras do Hospital de Santana, bem como da maternidade. 

Não podemos deixar de mencionar a necessidade de conclusão das obras do 

Hospital da Criança, que já se arrasta há anos, além da necessidade de melhoria dos 

serviços do Hospital Mãe Luzia e do TFD. 

Por fim, imperioso externarmos a necessidade de uma política de valorização da 

classe médica, tendo em vista a retirada da remuneração anteriormente dada aos 

ocupantes de cargo de Responsável Técnico e Diretor Técnico, além da notória 

defasagem salarial e a desvalorização dos valores pagos à título de plantão médico, 

o que se mostra imprescindível de ser revisto com a máxima urgência. 

Diante do exposto, certos que Vossa Senhoria encontra-se tomado pelo sentimento 

de  sensibilidade e responsabilidade para com nossa população, em melhor 

desenvolver e reestruturar o serviço de saúde em nosso Estado do Amapá, essa terra 

tão linda e cheia de potencial para o crescimento sócio-econômico, mas que precisa 

de pessoas comprometidas em bem geri-la, aguardamos que seja firmado 

compromisso para que possamos chegar a oferecer o melhor sistema de saúde 

pública do Brasil. 

 



 

 

 
   

 

Desde já, estimamos votos de estima e consideração e nos colocamos à disposição 

para melhor discutirmos os assuntos aqui elencados. 

Macapá (AP), 27 de setembro de 2022.  

Dra. Maria Teresa Renó Gonçalves              Dra Priscila Marques Fujino 

     Presidente em exercício do CRM/AP               Representante da AMB 

                Representante da AMB 

 

 

  

 

 


