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Senhor Secretário de Estado da Saúde do Amapá,  

 
 
Conforme discutimos na ocasião da Comissão Mista Transfronteiriça França-Brasil nos 
dias 3 e 4 de julho de 2019 em Macapá, a cooperação em saúde entre o Amapá e a 
Guiana Francesa implica a necessidade de desenvolver mecanismos de cooperação 
para facilitar o tratamento das emergências vitais na fronteira do Oiapoque para garantir 
a complementaridade dos serviços de saúde e a segurança dos pacientes.  
 
Na espera de um protocolo de contrareferenciamento e de referenciamento de pacientes 
em situação de emergência vital, eu gostaria de informá-lo as modalidades transitórias 
mínimas para solicitar um apoio dos serviços de saúde da Guiana Francesa.  
 
Em caso de dificuldades no atendimento de uma emergência vital individual em 
Oiapoque, somente o Centro de regulação de emergências na Guiana Francesa do 
SAMU 973 deverá ser contactado no número de telefone fixo (+594594291389 ou 
+594594395200) por um médico em Oiapoque que conhece a situação do paciente 
em questão com a ajuda de um intérprete se o médico não falar francês.  
 
Caso as equipes médicas de ambos os países decidam por uma transferência do 
paciente, uma confirmação escrita das disposições da transferência transfronteiriço 
(transmissão via fax ou e-mail por exemplo) garantirá a junção entre as equipes médicas 
brasileiras e francesas, na ponte binacional do lado francês ou no aeródromo de Saint 
Georges segundo o veículo utilizado.  
 
Os números de plantão do Consulado-Geral do Brasil em Caiena (+594694383353), da 
Agência Regional de Saúde da Guiana Francesa (+594694439949) e da Prefeitura da 
Guiana Francesa (EMIZ +594694424664) serão informados para um eventual apoio em 
caso de dificuldade.  
 
Senhor Secretário de Estado da Saúde do Amapá, queira aceitar a expressão de meus                             
respeitosos cumprimentos.  

A diretora geral, 
Cópia : 
Consulado-Geral do Brasil em Caiena, Prefeitura de Oiapoque,                Assinado em 26/11/2019  
Hospital Estadual de Oiapoque, Embaixada da França no Brasil, 
Prefeitura da Guiana, SAMU973, CHAR (CDPS), 
Prefeitura de Saint Georges, 
Associações de prevenção em saúde de Saint Georges e de Oiapoque. 
 

 

 Processo seguido  por : Benoît Van Gastel 

Diretora geral 
da Agência Regional de Saúde 
 
ao 
 
Senhor JOÃO BITTENCOURT DA 
SILVA 
Secretário de Estado da Saúde do 
Amapá 
Av. FAB n° 069 - Centro.  
CEP: 68908-908. Macapá-AP Brasil. 
S/A do Consulado-Geral do Brasil em 
Caiena 

An. : - 

Serviço emissor : Direção Geral 

 E-mail : benoit.vangastel@ars.sante.fr 

 Telefone : 05 94 25 72 82 
Fax : 05 94 25 72 82 

 Ref : 

 Data : 26/11/2019 

Assunto : Ajuda Médica Urgente transfronteiriça individual Oiapoque-Guiana Francesa 
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