
 

Altamira-PA, 21 de maio de 2020 

À Prefeitura Municipal de Altamira 
Ao Governo do Estado do Pará 
À Câmara de Vereadores de Altamira 
À Norte Energia  
Ao Ministério da Saúde - Governo Federal 
Ao Ministério Público Federal do Pará - MPF/PA 
Ao Ministério Público Estadual do Pará - MPE/PA 
À Defensoria Pública da União em Altamira - DPU/PA 
À Defensoria Pública do Estado - DPE/PA 
Associação de Municípios Consórcio Belo Monte 
Ao Senado 
À Câmara Federal 
À Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
 

Assunto: 2ª carta de solicitação de medidas para o combate da pandemia de COVID-19 e para 
a proteção da população de Altamira e Região  

Em 25 de março de 2020, protocolamos uma carta cobrando esclarecimentos e medidas de              
enfrentamento da Pandemia da COVID-19 na região de Altamira. Realizaram-se diversas reuniões e             
obtivemos respostas do Ministério da Saúde e de outros órgãos. As medidas tomadas, porém, são               
insuficientes ou encontram-se atrasadas. Neste momento, o quadro de expansão da COVID-19 na             
região é alarmante: há 666 casos confirmados, 27 óbitos, 52 pessoas hospitalizadas, 27 deles no               
Hospital Regional Público da Transamazônica. Não há ainda novos leitos de UTI, exceto os leitos que                
foram suprimidos da UTI Infantil e transformados em leitos para adultos com COVID-19, deixando              
desprotegidas as crianças da região que necessitarem de internação em UTI. 

Na última terça feira (19/5), a prefeitura de Altamira e o Governo do Estado do Pará assinaram um                  
convênio para a construção de um hospital de campanha com 50 leitos, sendo 10 deles de UTI. Mesmo                  
sendo uma ação tardia, parabenizamos pela iniciativa. Muito nos preocupa, porém, a divulgação do              
prefeito Domingos Juvenil de que pretende instalar o referido hospital no Centro de Convenções da               
Prefeitura. Se já existem dificuldades de gestão de pacientes de UTI no Hospital Regional da               
Transamazônica, com carência de profissionais e de infra-estrutura, é possível imaginar como os             
problemas aumentarão com duas unidades distantes uma da outra. 

Dessa forma, SOLICITAMOS que sejam seguidas as recomendações de especialistas da saúde que estão              
na linha de frente do combate ao novo coronavírus, para que o hospital de campanha seja instalado                 
nas dependências do Hospital Regional da Transamazônica e Xingu. A seguir, elencamos os principais              
motivos: 

- Não há profissionais especializados em número suficiente na região de Altamira e nem disponíveis, na                
atual do situação do Brasil, para montar outro espaço com UTI com duas equipes; 
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- Para que um hospital de campanha com UTI funcione bem, deve oferecer gasometria arterial,               
tomografia (equipamentos disponíveis apenas no Hospital Regional) e laboratório para outros           
exames. Sabe-se que o Hospital Regional teria condições de rapidamente transformar 10 leitos de              
enfermaria em leitos de UTI e que possui a rede de gases necessária para os respiradores, assim                 
como equipe de manutenção treinada e com experiência para lidar com eventuais problemas nos              
equipamentos. Também dispõe de equipe multiprofissional com conhecimento necessário para gerir           
uma UTI, o que, vale ressaltar, não é uma tarefa simples; 

Apenas UTI não é solução para combater a COVID-19. As autoridades devem se empenhar ao máximo                
para garantir o isolamento social, garantindo condições para que a população fique em casa. Uma               
série de medidas também devem ser tomadas para que haja melhor orientação em casos suspeitos e                
tratamento adequado em manifestações mais leves da doença (cerca de 85% dos casos). 

Nesse sentido, SOLICITAMOS que: 

- Outras unidades de saúde do município, como a UPA e o Hospital Geral de Altamira, sejam                
reforçadas para acompanhar casos leves, com devido monitoramento e tratamento adequados,           
evitando ao máximo a evolução para atendimento em UTI; 

- Fortalecer os atendimentos, orientações e acompanhamentos de casos suspeitos nas UBSs do            
município, reforçando as equipes dessas unidades dentro do Plano de Atendimento Básico à             
Saúde; 

- Implementar “Unidades Sentinela”, para orientação, triagem e acompanhamento de pessoas          
que apresentem sintomas, evitando que se exponham nas UBSs, UPAs e nos hospitais com              
doentes de COVID-19. 

- Cobrar ações mais enérgicas da Norte Energia S.A. nos compromissos assumidos com o             
sistema de saúde para as populações removidas compulsoriamente no processo de implantação            
da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, sobretudo as dos Reassentamentos Urbanos Coletivos            
(RUCs), assim como ribeirinhos e indígenas afetados. 

- Exigimos urgente que se faça a testagem em massa da população de Altamira e região, a fim                 
de que as autoridades sanitárias possam controlar e monitorar o aumento de casos de /COVID               
19  

SOLICITAMOS à Prefeitura de Altamira e ao Governo do Estado do Pará uma atualização do Plano de                 
Enfrentamento a COVID-19 e seus principais gargalos, com total transparência com relação aos             
recursos obtidos e sua aplicação, com publicação desses planos, suas atualizações e prestação de              
contas em plataforma digital, para que a população possa acessá-los. 

SOLICITAMOS às autoridades e aos responsáveis das instituições acima que adotem medidas para             
viabilizar a segurança alimentar e sanitária da população, incluindo indígenas e ribeirinhos, com ações              
de geração de renda e assistência emergencial aos trabalhadores informais e aos grupos em situação de                
vulnerabilidade; 
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REFORÇAMOS os pedidos de resolução do Conselho Municipal de Saúde, de 11 de março de               
2020,entre elas, as expressas no Artigo 2o, item 1 e Artigo 4o, referentes à aplicação imediata dos                 
recursos do PDRS Xingu destinados à saúde no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus; 

REFORÇAMOS os pedidos da "Carta dos Médicos de Altamira”, de 11 de maio de 2020, endereçada a                 
diversas autoridades.  

REFORÇAMOS os pedidos na ação ajuizada no dia 16 de maio de 2020, na 3º Vara Cível e Empresarial                   
de Altamira, pelo Ministério Público do Estado e pelas Defensorias do Estado e da União. A Ação Civil                  
Pública pede a adoção de uma série de medidas destinadas ao isolamento social no Município de                
Altamira (também conhecida como “LOCKDOWN”). 

Encerramos essa carta enfatizando que, no momento em que a COVID-19 ameaça a espécie humana no                
planeta, precisamos nos tornar melhores do que somos. Nenhum dos poderes e das instâncias              
envolvidas pode se omitir neste momento e nem deixar quem mais precisa à margem. Vamos unir                
forças em nome do bem comum e da vida dos mais frágeis entre nós. 

Queremos reiterar, ainda, que não há tempo a perder. Dois meses depois da nossa primeira               
manifestação pedindo providências urgentes, essa segunda carta encontra o vírus já disseminado em             
Altamira e Região, a alimentação difícil para as famílias mais vulneráveis, o sistema de saúde, que já                 
era precário, insuficiente e caótico. Temos tempo mínimo para fazer o máximo. O que fizermos               
definirá o que será Altamira no futuro próximo. Definirá ainda mais: que tipo de humanos seremos                
quando conseguirmos chegar ao outro lado dessa pandemia. 

Assinam esta Carta:  

Movimento Xingu Vivo; Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB; Movimento de Mulheres Campo e Cidade do Estado                  
do Pará- MMCC/PA; Movimento de Mulheres Trabalhadoras de Altamira Campo e Cidade MMTA/CC; Centro de Formação do                 
Negro e Negra da Transamazônica e Xingu - CFNTX; Coletivo de Mulheres do Xingu; Coletivo de Mulheres Negras Maria Maria;                    
Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses; Associação de Mulheres Altamira e Região; Mutirão Pela Cidadania;                 
Movimento Negro de Altamira; Universidade Federal do Pará- Campus Universitário de Altamira; Sintepp Regional Xingu;               
Sintepp Subsede Altamira; Fundação Viver Produzir e Preservar; Associação de Moradores da Reserva Extrativista do Rio Xingu                 
– AMOMEX; Associação de Moradores da Reserva Extrativista do Rio Iriri – AMORERI; Associação de Moradores da Reserva                  
Extrativista do Riozinho do Anfrísio – AMORA; Associação Indígena Kirinapan; Fórum em Defesa de Altamira; Oficina Território                 
Livre; Instituto Xingu; Diocese de Xingu-Altamira; Instituto Socioambiental;Rede Eclesial Pan Amazônica-Brasil REPAM- Brasil;             
Setor Social da Diocese de Xingu; Comitê REPAM Xingu; Pastoral Indigenista Diocese do Xingu; Conselho Indigenista Missionário                 
Norte II; Conselho Diocesano de Leigas e Leigos do Xingu; Pastoral da Criança da Diocese de Xingu; Pastoral Diocesana                   
Carcerária; Comissão Diocesana de Justiça e Paz; Comissão Pastoral da Terra; Conselho Indigenista Missionário CIMI/Xingu;               
Sociedade do Verbo Divino (SVD) / Missionários do Verbo Divino; Irmãs Franciscanas de Ingolstadt; Irmãs de Notre Dame -                   
Comunidade Anapu; Instituto Maria de Mattias; Adoradoras do Sangue de Cristo; Irmãs Franciscanas Penitência Caridade Cristã;                
Conselho Municipal de Saúde de Altamira; Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos – SDDH, Casa de Educação                  
Popular, Frente Brasil Popular Xingu, Levante Popular da Juventude, Associação de moradores do bairro Paixão de Cristo;                 
Ordem Franciscana Secular - Fraternidade Santo Antônio- OFS; Pastoral da Criança da Diocese de Xingu; Conferência da Família                  
Franciscana do Brasil- Xingu; Ordem Franciscana Secular- Norte III; Ordem Franciscana Secular - Fraternidade São Francisco;                
Pastoral Afro Diocesana; FETAGRI Regional Xingu; Associação dos Moradores do Bairro São Joaquim; Obras Sociais da Prelazia                 
do Xingu. 
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