GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROPOSTA PARA EMENDAS PARLAMENTARES 2017
ÓRGÃO: LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO AMAPÁ - LACEN/AP
OBJETO

Aquisição de equipamentos de
informática, destinados à
modernização do Parque de
Tecnologia da Informação do
Laboratório Central de Saúde
Pública do Amapá.

Aquisição de equipamentos de
diagnóstico laboratorial, de
informática, audiovisual,
mobiliários e aquisição de um
veículo utilitário tipo pick-up e
um carro de passeio para
atender as supervisões e as
capacitações descentralizadas
do LACEN/AP.

MINISTERIO

Saúde

Saúde

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

MODALIDADE
INTERVENÇÃO

O LACEN-AP tem como objetivo desenvolver ações de vigilância em
saúde através do diagnóstico laboratorial de média e alta complexidade
Equipar todos os setores
das doenças de interesse da saúde pública. Portanto, surge a necessidade
laboratoriais e administrativos do de modernização do parque tecnológico institucional, os quais serão
LACEN/AP com equipamentos empregados em atividades técnico-administrativas, assim como, para
de informática para modernizar geração de laudos on-line que irão alimentar os sistemas de informação de
Investimento
o Parque de Tecnologia da
doenças de notificação compulsória, e as redes de informações
Informação e a oferta dos
hospitalares, visando disponibilizar em tempo real a emissão de laudos
serviços diagnósticos de saúde à laboratoriais. Além de possibilitar a inclusão do LACEN do Amapá na Rede
população do Amapá.
CIEVS “Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde” do
Ministério da Saúde.

Equipar e implementar o
Laboratório Escola do
Laboratório Central de Saúde
Pública do Estado do Amapá –
LACEN/AP.

O LACEN/ faz parte do Sistema Nacional de Laboratórios, uma de suas
suas finalidades é coordenar a Rede de diagnóstico de laboratórios
públicos, e assim, ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde.
Sendo necessário uma melhoria contínua da qualidade deste serviço, com
veículos para o deslocamento aos municípios, bem como, com
equipamentos e mobiliários adequados para desenvolver ações de
treinamento contínuo aos microscopistas, através de cursos de
atualização/capacitação que estão ligados a um diagnóstico correto, e
assim propiciando o tratamento oportuno, controle e quebra do ciclo de
transmissão das referidas doenças endêmicas. Este projeto encontra-se
alicerçado no Programa do Ministério da Saúde de Atenção Especializada
– Serviço Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade, o qual
também contempla o fortalecimento de laboratórios clínicos, onde o
LACEN/AP está inserido.

Investimento

NATUREZA
DESPESA

VALOR
CONTRAPART

VALOR
TOTAL

Equipamentos
e materiais
permanentes 449052

Dispensa
contrapartida

515.534,00

Equipamentos
e materiais
permanentes 449052

Dispensa
contrapartida

382.876,00

Aquisição de equipamentos de
diagnóstico, de informática e
mobiliários destinados ao
laboratórios de base de
diagnóstico de hemoparasitas
endêmicos na região

Saúde

A malária e a Leishmaniose Tegumentar Americana, em especial,
historicamente têm se constituído um importante problema de saúde
Equipar e melhorar as condições
pública para o Estado do Amapá. Neste contexto, torna-se necessário
de trabalho nos laboratórios de
investir em uma rede de laboratórios de diagnóstico nos municípios onde
base de diagnóstico dos
ocorrem casos de hemoparasitas e a LTA, organizada e equipada de
hemoparasitas endêmicos na
maneira adequada e efetiva como ferramenta fundamental de suporte para
região para os municípios de
Investimento
as vigilância em saúde, por subsidiar suas ações de investigação,
Calçoene, Laranjal do Jarí,
monitoramento e controle de agravos à saúde da população, promovendo
Mazagão, Oiapoque, Pedra
uma melhoria contínua da qualidade no diagnóstico, e estando atentos às
Branca do Amaparí, Serra do
condições de trabalho, com equipamentos e mobiliários adequados e
Navio, Tartarugalzinho.
principalmente propiciando um diagnóstico correto, tratamento oportuno,
controle e quebra do ciclo de transmissão das citadas doenças endêmicas.

Equipamentos
e materiais
permanentes 449052

Dispensa
contrapartida

208.934,00

