SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO ROCHA (PT-PA)
Ofício nº 100/2020– GSPAULOR

Brasília, 06 de maio de 2020.

Excelentíssimo Senhor
NELSON TEICH
Ministro da Saúde
Assunto: instalação de um Hospital de Campanha na Região de Integração do Tocantins.
Senhor Ministro.
Cumprimentando-o cordialmente solicito de Vossa Excelência a sensibilidade
para atender o estado do Pará diante da grave situação do desenvolvimento da pandemia do
novo coronavírus com a instalação de um Hospital de Campanha na Região de Integração do
Tocantins, no Município de Cametá, envolvendo especialmente a área de abrangência do 13º
Centro Regional de Saúde, visando o combate ao Covid-19.
No Estado do Pará, conforme já se previa, a infecção causada pelo covid-19
tem se alastrado de maneira avassaladora. Nesta segunda-feira, 27, já se conta com 2.070
infectados, 593 em análise e 114 mortes.
A gravidade desta situação se agrava com a insuficiência estrutural da saúde
pública também no Pará. Os leitos de UTI já estão com quase 100% de ocupação. Proliferação
que já atingiu a grande maioria dos municípios.
O governo estadual tem atuado de maneira efetiva, com destaque para a
instalação de hospitais de campanhas nas regiões do Guajará (Belém), Baixo Amazonas
(Santarém) e Carajá (Marabá).
Mas o combate ao novo coronavírus precisa avançar em outras regiões,
como para a Região do Tocantins, considerando a incidência do covid-19 nesses municípios.
Em Cametá, por exemplo, já são 12 casos confirmados, 22 descartados, 10 suspeitos, 7
hospitalizados e 1 morte.
Ressalte-se que a Região de Integração do Tocantins é composta de onze
municípios: Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru,
Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará, Tailândia. Com 855.399 habitantes, 10% da população do
Estado do Pará, distribuídos em uma área de 35.838 km²; e com um PIB de R$ 11,8 bilhões, 9%
do PIB paraense.1 Restringindo-se ao 13º Centro Regional de Saúde, tem-se: Cametá, Baião,
Limoeiro do Ajuru, Mocajuba e Oeiras do Pará.
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Portanto, necessita e se justifica que seja construído pelo menos um hospital
de campanha, no município de Cametá. Pleito que já faz parte da população dessa região, que
apreensiva criou a campanha #hospitaldecampanhanobaixotocantinsja.
Trata-se de uma grave situação que exige urgente medida do Executivo,
contando com o apoio para o pleito.

Atenciosamente
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