
Altamira, 22 de maio de 2020. 

 

CARTA - MANIFESTO DOS MÉDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS 

DE SAUDE DE ALTAMIRA E REGIÃO – POSICIONAMENTO SOBRE 

HOSPITAL DE CAMPANHA. 

 

À Secretaria de Saúde de Altamira,  

Ao Ministério Público do Estado do Pará,  

À Secretaria de Saúde dos Estado do Pará,  

Ao Exmo. Governador do Estado do Pará, Sr. Helder Barbalho. 

 

No dia 21 de maio de 2020, a população de Altamira recebeu a notícia 

da liberação dos recursos para a construção e manutenção por 90 dias, de um 

hospital de campanha com 50 leitos clínicos e 10 leitos de terapia intensiva (UTI) 

para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus em nossa região. 

Recomendamos fortemente, pelos argumentos expostos nesse parecer, que o 

hospital de campanha seja implementado integralmente nas dependências do 

Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT).  

Considerando a Resolução RDC Nº 07 (ANVISA), de 24 de fevereiro de 

2010 (DOU de 25/02/2010), que dispõe sobre os requisitos mínimos para 

funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva, destacamos:   

Em seu Art. 7º, consta que a direção do hospital onde a UTI está inserida 

deve garantir:  

I  o provimento dos recursos humanos e materiais necessários ao 

funcionamento da unidade e à continuidade da atenção, em conformidade com as 

disposições desta RDC;  

II  a segurança e a proteção de pacientes, profissionais e visitantes, inclusive 

fornecendo equipamentos de proteção individual e coletiva. 

Há uma grande dificuldade, diante da pandemia, de conseguir recursos 

humanos para manter os serviços de saúde, principalmente em UTI. A COVID – 

19 é uma doença extremamente infecciosa que atinge as equipes de saúde, e 

gera afastamento de no mínimo 14 dias caso o profissional de saúde que 

adoecer desenvolver a forma leve. Essa situação gera desfalques nas equipes 

de saúde, e quando se fala em UTI, onde profissionais precisam de experiência 

para manusear/operar respiradores e demais procedimentos específicos, não se 

consegue com facilidade substituir quem está na linha de frente nesse tipo de 

serviço.  

Garantir equipe experiente em ambiente de UTI para o manejo desses 

pacientes é imprescindível para uma boa assistência, sendo necessário mesclar 



os plantões entre profissionais mais experientes com os que serão recém 

contratados para esse tipo de serviço. Considerando a escassez de profissionais 

na região, num hospital novo, não haveria tantos profissionais com expertise, 

como já existe hoje no HRPT, que tem hoje uma equipe consolidada com 

experiência de 13 anos em terapia intensiva.  

Art. 9º A unidade deve dispor de registro das normas institucionais e das rotinas 

relacionadas a biossegurança, contemplando, no mínimo, os seguintes itens: 

I  condutas de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental;  

II  instruções de uso para os equipamentos de proteção individual (EPI) e de 

proteção coletiva (EPC); 

III  procedimentos em caso de acidentes; 

IV  manuseio e transporte de material e amostra biológica 

Por ser uma doença com alta transmissibilidade, é essencial que se 

atenda rigorosamente às normas de biossegurança, envolvendo precauções 

padrões e específicas (por contato, precaução por gotículas e precaução por 

aerossol) a fim de resguardar a segurança tanto dos pacientes quanto dos 

profissionais de saúde. É necessário um conjunto de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) e os profissionais devem ser adequadamente orientados e ficar 

atentos ao processo de trabalho para evitar a contaminação, principalmente 

durante a desparamentação (retirada de EPI). No HRPT existe Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar de excelência em conformidade com as mais 

rigorosas normas da ANVISA. Há também Núcleo de Qualidade e Segurança do 

Paciente, que é responsável por estabelecer protocolos com objetivo de garantir 

uma assistência segura aos usuários. Como prova irrefutável da qualidade na 

assistência, o HRPT é reconhecido como instituição de excelência, na qualidade 

dos serviços prestados, sendo detentor de selo da Organização Nacional de 

Acreditação (ONA), Nível 3 (Excelência) desde 2016. 

O Art. 18 cita uma série de serviços de apoio a serem disponibilizados a 

beira do leito, para o devido cuidado em saúde, dos quais destacamos:   

- terapia nutricional (enteral e parenteral);  

- assistência farmacêutica;  

- assistência fonoaudiológica; 

- assistência psicológica;  

- assistência social; 

 - assistência clínica vascular; 

- assistência clínica neurológica;  

- assistência clínica gastroenterológica;  

- assistência clínica nefrológica, incluindo hemodiálise; 

 - serviço de laboratório clínico, incluindo microbiologia e hemogasometria;  



- serviço de radiografia móvel.  

Ainda são necessários, conforme o Art. 58, que cada leito de UTI Adulto 

disponha no mínimo de:  

I  materiais para punção lombar; 

II  materiais para drenagem liquórica em sistema fechado;  

III  oftalmoscópio; 

IV  otoscópio; 

V  negatoscópio; 

VI  máscara facial que permite diferentes concentrações de Oxigênio: 01 (uma) 

para cada 02 (dois) leitos; 

VII  materiais para aspiração traqueal em sistemas aberto e fechado; 

VIII  aspirador a vácuo portátil;  

IX  equipamento para mensurar pressão de balonete de tubo/cânula 

endotraqueal ("cuffômetro");  

X  ventilômetro portátil;  

XI  capnógrafo: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos;  

XII  ventilador pulmonar mecânico microprocessado: 01 (um) para cada 02 

(dois) leitos, com reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 05 (cinco) 

leitos, devendo dispor, cada equipamento de, no mínimo, 02 (dois) circuitos completos,  

XIII  equipamento para ventilação pulmonar mecânica não invasiva: 01(um) 

para cada 10 (dez) leitos, quando o ventilador pulmonar mecânico microprocessado não 

possuir recursos para realizar a modalidade de ventilação não invasiva; 

XIV  materiais de interface facial para ventilação pulmonar não invasiva 01 (um) 

conjunto para cada 05 (cinco) leitos;  

XV  materiais para drenagem torácica em sistema fechado;  

XVI  materiais para traqueostomia;  

XVII  foco cirúrgico portátil; 

XVIII  materiais para acesso venoso profundo;  

XIX  materiais para flebotomia; 

XX  materiais para monitorização de pressão venosa central; 

XXI  materiais e equipamento para monitorização de pressão arterial invasiva: 

01 (um) equipamento para cada 05 (cinco) leitos, com reserva operacional de 01 (um) 

equipamento para cada 10 (dez) leitos;  

XXII  materiais para punção pericárdica; 

XXIII  monitor de débito cardíaco;  

XXIV  eletrocardiógrafo portátil: 01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos;  



XXV  kit ("carrinho") contendo medicamentos e materiais para atendimento às 

emergências: 01 (um) para cada 05 (cinco) leitos ou fração;  

XXVI  equipamento desfibrilador e cardioversor, com bateria: 01 (um) para cada 

05 (cinco) leitos;  

XXVII  marcapasso cardíaco temporário, eletrodos e gerador: 01 (um) 

equipamento para cada 10 (dez) leitos; 

XXVIII  equipamento para aferição de glicemia capilar, específico para uso 

hospitalar: 01 (um) para cada 05 (cinco) leitos;  

XXIX  materiais para curativos;  

XXX  materiais para cateterismo vesical de demora em sistema fechado; 

XXXI  dispositivo para elevar, transpor e pesar o paciente;  

XXXII  poltrona com revestimento impermeável, destinada à assistência aos 

pacientes: 01 (uma) para cada 05 leitos ou fração.  

XXXIII  maca para transporte, com grades laterais, suporte para soluções 

parenterais e suporte para cilindro de oxigênio: 1 (uma) para cada 10 (dez) leitos ou 

fração;  

XXXIV  equipamento(s) para monitorização contínua de múltiplos parâmetros 

(oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva; cardioscopia; freqüência respiratória) 

específico(s) para transporte, com bateria: 1 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração;  

XXXV  ventilador mecânico específico para transporte, com bateria: 1(um) para 

cada 10 (dez) leitos ou fração;  

XXXVI  kit ("maleta") para acompanhar o transporte de pacientes graves, 

contendo medicamentos e materiais para atendimento às emergências: 01 (um) para 

cada 10 (dez) leitos ou fração;  

XXXVII  cilindro transportável de oxigênio;  

XXXVIII  relógios e calendários posicionados de forma a permitir visualização 

em todos os leitos.  

XXXIX  refrigerador, com temperatura interna de 2 a 8°C, de uso exclusivo para 

guarda de medicamentos, com monitorização e registro de temperatura. 

O HRPT dispõe de estrutura de apoio diagnóstico (laboratório 24h com 

serviço de microbiologia e hemogasometria, radiologia móvel, tomografia, 

ultrassonografia, ecocardiografia, endoscopia) e assistencial (Centro Cirúrgico, 

Agência Transfusional, Hemodiálise, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, 

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional, Serviço Psicossocial, Farmácia 

Clínica, Central de Material e Esterilização, Gerenciamento de Resíduos) já bem 

estabelecidos e que podem ser imediatamente agregados ao novo serviço.  

Do ponto de vista de recursos técnico-materiais, fica evidente a 

complexidade da estrutura, o excessivo tempo e alto custo de se construir tudo 

“do zero”. Para além disso, os recursos humanos das mais diversas áreas do 

conhecimento com expertise (Cirurgia Vascular, Neurocirurgia, Nefrologia, 



Fisioterapia Intensiva, entre outros) são escassos em nossa realidade. Há anos 

sabemos da dificuldade de se conseguir profissionais, principalmente médicos 

especialistas, para a cidade de Altamira. É extremamente difícil contratar de 

maneira rápida um número grande desses profissionais, inclusive pela própria 

situação de pandemia, sendo mais conveniente e célere, ampliar os leitos de UTI 

e clínica do HRPT que já contam com todos esses profissionais citados. 

Os pacientes hospitalizados com COVID-19, mesmo em leito clínicos, 

são graves e complexos, necessitam alto volume de oxigênio medicinal, de 

exames diários de gasometria arterial (só disponível no laboratório do HRPT) e 

podem apresentar piora clínica súbita, sendo necessária rápida remoção para 

leito de terapia intensiva. A demora na transferência pode impactar diretamente 

no aumento do risco de óbito. Além disso, a experiência clínica tem mostrado 

que muitos pacientes de COVID-19 apresentam insuficiência renal com 

necessidade de hemodiálise, mesmo em leitos clínicos. Diante disso, 

recomendamos fortemente que os 50 leitos clínicos sejam implantados dentro 

do HRPT, o que inclusive facilitaria a transferência de pacientes quando 

necessário, seja para UTI, seja para realização de hemodiálise. Os leitos 

destinados às doenças não-COVID-19 poderiam ser deslocados para demais 

hospitais hoje disponíveis na cidade, caso necessário.   

O cenário da COVID-19 chegou ao ponto de colapso do sistema de 

saúde com 100% de ocupação dos leitos de UTI. Hoje, 22 de maio de 2020, os 

9 leitos de UTI Adulto do HRPT já estão lotados e os 5 leitos de UTI Pediátrica, 

já convertidos em leitos para COVID, também estão lotados. E os casos da 

doença na região vem aumentado de maneira alarmante. No dia 12 de maio 

eram 219 casos confirmados, hoje, 22 de maio, já são mais de 700 casos, mais 

do que triplicou em10 dias! 

A população de Altamira e região do Xingu e Transamazônica não tem 

mais tempo (nem recursos financeiros) a perder com a construção de toda a 

complexa estrutura hospitalar necessária para um hospital de campanha para 

tratamento de COVID-19, em local distante do centro de referência de alta 

complexidade e inclusive com risco de alagamento durante as frequentes chuvas 

da região. A população não merece pagar com mortes, pela demora na 

ampliação do número de leitos. E o recurso que seria empregado em obras de 

nova estrutura poderá ser empregado na aquisição de EPI’s de qualidade para 

os profissionais de saúde, medicamentos para os doentes e contratação das 

equipes. Os equipamentos e mobiliários adquiridos para os leitos de campanha, 

recomendamos que sejam agregados aos serviços de saúde já existentes na 

cidade de Altamira.  

Dada a situação de colapso do sistema de saúde, com risco de elevação 

eminente no número de óbitos, clamamos pela implantação imediata dos 10 

leitos de UTI do hospital de campanha dentro do HRPT, bem como dos 50 leitos 

clínicos COVID em área já construída do HRPT com apoio dos leitos do Hospital 

Geral de Altamira e do Hospital Santo Agostinho, com o seu devido custeio ( 

equipamentos, materiais, medicamentos, contratação de profissionais) 



para que a população não sofra ainda mais com perdas de vidas humanas pela 

COVID-19.  

Ressaltamos também que medidas de distanciamento social devem ser 

reforçadas com ações enérgicas e contínuas para evitar aglomerações e trânsito 

desnecessário de pessoas, até que tenhamos o controle da pandemia em nossa 

região.  

Assinam: 

1. Diana Albuquerque Sato - médica 

2. Anísio Fernando E S V Chaves - médico 

3. Raquel Siqueira da P Samuelsson - médico 

4. Carlos Alberto Barrenche Osorio- médico 

5. Ana Catarina da Silveira Vargens- médica 

6. Hannah Geórgia Gripp- médica 

7. Angela Cristhina Magalhães de Araújo Lein- médica  

8. Tito Victor Martinez Carrasco- médico 

9. Diogo Nunes Alves - fisioterapeuta 

10. Viviane Wosny- médica 

11. Lorena Lorenzoni Maltez- médico 

12. Alzito Avelino Vargens - médico 

13. Pedro Guilherme da Silva Júnior- médico 

14. Wilker Lucian Rocha Fernandes- médico 

15. Pedro Paulo Mendes D’Antona - médico 

16. Márcia Socorro Silva Lima Duarte - médico 

17. Leonardo de Oliveira Rodrigues da Silva - médico                            

18. Eberlan Silva de Jesus - médico 

19. Daniel Peixoto Silva - médico 

20. Micaeli Bergamim Monteiro Félix - médica 

21. Gustavo Magalhães Fernandes Alvarenga -- médico 

22. Jean Carlo Pereira -- médico 

23. Ademar Carvalho da Silva - médico 

24. Antônio Vivaldo Pantoja - médico 

25. Paulo Alves de Azevedo Júnior - médico 

26. Ruthery Gonçalves Nunes - médico 

27. Hudson Fernandes Barile - médico 

28. Alessandra Pompeu Alves - médica 

29. Elizabeth Christina Borges Capatti - médica 

30. Eduardo Capatti - médico 

31. Jacqueline Nogueira da Silva - médica 

32. Marceu Moraes - médico 

33. Fábio Batista Carneiro - médico 

34. Robson Stelmastchuk - médico 

35. Murilo Parreira de Melo - médico 

36. Fábio Santos Drosdoski - médico 

37. Gustavo Navea Torres - médico 

38. Loredan Mello - médico 

39. François Gouveia - médico 

40. Rodrigo Carvalho Santos - médico 

41. Márcia Socorro Silva Lima Duarte - médica 

42. Marcio Denilson Ricardo Cavalcante - médico 



43. Maria José da Silva de Souza - médica 

44. Eduardo Leandro Zanoni – cirurgião dentista 

45. Márcia Cristina da Costa Duarte - médica 

46. Luciano Pereira Madruga – cirurgião-dentista 

47. Vinicius Silqueira Antunes Lima - médico 

48. Bruno Alencar Noleto - médico 

49. Maria Luana Carvalho Viégas Fonseca - médica 

50. Simão Pedro de Lucena Abucater - médico 

51. Airton Araújo - médico 

52. Atsuo Nakanishi - médico 

53. Joelton Fernandes Fonseca - médico 

54. Jânio Alves Ferreira - médico 

55. Renata Souza Lorenzoni – médica 

56. Hervana do Socorro Ribeiro - médico 

57. Carla Geovana Nunes - médica 

58. Carole Nogueira Gouveia - médica 

59. Rogério Alberto Campos - médico 

60. Cinara Elen Mauad Almeida - médica 

61. Viviane Grosse Bressan - médica 

62. Talita Travassos Fernandes - médica 

63. Terezinha de J Teixeira Pitol - médica 

64. Samuel Lauer Filho -- médico 

65. Kllevison Nascimento Gomes -- médico 

66. Erika Fernandes Costa Pellegrino -- médica 

67. Jason Batista do Couto – médico 

68. Ozelia Souza Santos – farmacêutica 

69. Renata de Carvalho Lourenço – médica 

70. Renato Rubens Peréa Garcia – médico 

71. Alfredo Nazir Abud Neto – médico 

72. Jackley Gonçalves Serôdio - médica  
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