
Altamira, 11 de maio de 2020. 
 
Ao Conselho Regional de Medicina do Pará – CRM – PA 
Ao Ministério Público Estadual do Pará – MEP – PA 
Ao Ministério Público Federal – MPF  
À Secretaria Estadual de Saúde – SESPA 
À Secretaria de Saúde de Altamira 
À PROSAÚDE 
À Norte Energia S.A. 
 
A pandemia do Coronavírus iniciou na China em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020 
já chegava à Europa e em fevereiro tivemos o primeiro caso no Brasil. Hoje, são mais de 
4 milhões de casos no mundo e quase 300 mil mortos registrados, 11.200 no Brasil. Ainda 
há muito o que se aprender sobre o vírus e a doença COVID-19, porém há pelo menos 2 
meses já era previsto o alastramento da doença pelo Brasil chegando invariavelmente à 
Região Norte e à Região de Altamira e médio Xingu. Sabia-se também da infectividade 
do vírus e gravidade da doença, com cerca de 15% dos casos necessitando de tratamento 
de terapia intensiva (UTI) e cerca de 3,5% chegando a óbito. 
 
Há 1 mês vimos o caos se instalar em cidades do Norte e Nordeste. O problema agora 
está em nossa casa e não estamos preparados. Não temos respiradores, nem profissionais 
suficientes, não há equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, 
o isolamento social voluntário não ocorreu e não foi aumentada a capacidade de 
atendimento na rede de alta e média complexidade para dar conta de demanda. 
 
Nossa região já dispunha de número insuficiente de leitos de UTI (9 leitos) para atender 
mais de 400 mil habitantes dispersos em uma área maior do que muitos países - muitas 
pessoas demoram dias de deslocamento para chegar ao Hospital Regional via fluvial e 
estradas em péssimas condições. Até agora o que conseguimos fazer foram improvisos, 
como transformar os únicos 5 leitos de UTI Pediátrica em leitos para adultos 
com COVID-19, diminuindo a já deficiente capacidade de atendimento a crianças em 
estado grave na região. Chegaram 3 respiradores enviados pelo governo do estado, 
inadequados para atender pacientes graves e que não serão utilizados pelo risco ao 
paciente. Os 10 leitos anunciados como “doação” pela Norte Energia no Jornal Nacional, 
têm previsão de entrega apenas para o mês de julho, quando será muito tarde. Cabe 
ressaltar que a empresa descumpriu diversos compromissos fundamentais, previstos 
como condicionantes para instalação e funcionamento da Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte. 
 
O que é evidente para nós, médicos, mas parece passar despercebido por gestores da 
saúde e dos governos, é que uma UTI não se faz apenas com respiradores.  São 
necessários leitos, monitores multiparamétricos, bombas de infusão, antibióticos para 
tratar infecções, sedativos e analgésicos potentes para tirar a dor e permitir que os doentes 
não acordem quando estão intubados, medicações vasoativas para o coração não falhar, 
corticoides para reduzir inflamação. E é fundamental também que haja uma equipe de 
profissionais preparada e quantitativamente suficiente para prestar a assistência. Hoje, um 
número importante de médicos, fisioterapeutas, equipes de enfermagem já testaram 
positivo para o Coronavírus e não há quem os possa substituir.  
 



Infelizmente o vivemos hoje é desesperador, pois nem os 9 leitos de que dispunham estão 
completos: faltam medicamentos básicos para a manutenção da vida e do tratamento 
intensivo colocando em risco a vida de nossos doentes para além daquele inerente à essa 
terrível doença que é a COVID-19. 
 
A experiência no tratamento da doença em outros países (Espanha) e outros estados do 
Brasil tem mostrado que a chave para reduzir a mortalidade é o tratamento precoce, antes 
que o paciente necessite de UTI. Nesse sentido é fundamental garantir a ampla 
distribuição dessas medicações na rede básica de saúde. Bem como disponibilizar exames 
laboratoriais e tomografia de tórax de maneira mais ampla. 
 
Em face a essa situação triste e alarmante, nós, médicos de Altamira e região pedimos 
que medidas urgentes sejam tomadas tais como: aquisição e distribuição de 
medicamentos preconizados para o tratamento da COVID-19 pelo ministério da saúde e 
para terapia intensiva, ampliação imediata dos leitos de UTI completos, tomografia de 
tórax, contratação médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, equipes de higienização e 
limpeza.  
 
Certos de contar com vossa compaixão e providências urgentes. 
 
Atenciosamente. 
 
Médicos de Altamira: 

1. Adriana Barcelini Cervantes 
2. Alan Fernandes Bis 
3. Antonio Vivaldo Pantoja 
4. Angela Cristhina Magalhaes de Araújo Lein 
5. Diana Albuquerque Sato 
6. Renata Souza Lorenzoni 
7. Sebastião de Oliveira Junior 
8. Wilker Lucian Rocha Fernandes 
9. Patrick Hernani Matias Lobato 
10. Juliana Marques Neves 
11. Renato Rubens Peréa Garcia 
12. Viviane Wosny 
13. Gustavo Magalhães Fernandes Alvarenga 
14. Leonardo de Oliveira Rodrigues da Silva 
15. Renan Rocha Granato 
16. Daniel Peixoto Silva 
17. Carmem Lara G. M. Couto  
18. Jason Batista do Couto 
19. Hervana do Socorro Ribeiro 
20. Cinara Elen Mauad Almeida 
21. Alessandra Pompeu Alves 
22. Ana Catarina Vargens 
23. Paulo Alves de Azevedo Júnior 
24. Loredan de Andrade Mello 
25. Jacqueline Nogueira da Silva 
26. Tito Victor Martinez carrasco 
27. Micaeli Bergamin Monteiro Félix 



28. Pedro Paulo Mendes D’Antona 
29. Lorena Lorenzoni Maltez 
30. Janaína Soares de Araújo 
31. Ruthery Gonçalves Nunes 
32. Haony de Melo Gouveia Amorim   
33. Eberlan Silva de jesus 
34. Márcia Socorro Silva Lima Duarte 
35. Rodrigo Carvalho Santos 
36. Rogério Alberto Campos 
37. Patryck Lima Gomes 
38. Hudson Fernandes Barile 
39. Talita Travassos Fernandes 
40. Eduardo Bezerra dos Anjos 
41. Raquel Samuelsson 
42. Robson Stelmastchuk daSilva 
43. Guilherme Lima 
44. Jeffson Clei de Souza Silva 
45. Vandre Corrêa Amozin 
46. Marceu Moraes 
47. Fabio Santos Drosdoski 
48. Jean Carlo Pereira   
49. François de Mélo e Gouveia. 
50. Silvino Bergamin Neto 
51. Bruno Alencar Noleto 
52. Viviane Grosse Bressan 
53. Fábio Luis Estrela Bessa 
54. Simão Pedro de Lucena Abucater 
55. Anísio Fernando Chaves 
56. Marcus Aurélio Preti 
57. Ana Paula Silva Pinheiro 
58. Airton Araújo 
59. Renata de Carvalho Lourenço 
60. Atsuo Nakanishi 
61. Jackley gonçalves serodio 
62. Francisco Armando Alvino Aragão 
63. Maria Jose da Silva de Souza 
64. Eduardo Capatti de Aquino Nunes 
65. Elizabeth Christina Borges Capatti 
66. Marcela Lins Gonçalves 
67. Erika Fernandes Costa Pellegrino  
68. Janio Alves Ferreira 

 


