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SD.005/2021  

 Belém (PA), 08 de março de 2021 
 

Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras 
Marta Regina Dal Cere Garcia 

Gerente Setorial de Negociação Sindical 
relacoes_sindicais@petrobras.com.br 
 
C/C: 
Fabricio Pereira Gomes fabriciopgomes@petrobras.com.br 
Celine Gomes da Silva Blotta celine.blotta@petrobras.com.br 
Erika Antunes Eckhardt erikaantunes@petrobras.com.br 
 
  

  
Assunto: Agendamento Urgente de Reunião com a AMS 
 
Prezados Senhores, 
 
Considerando: 

 

- A situação de lotação nos hospitais da rede credenciada da AMS em Belém (PA), 

conforme levantamento realizado pelo Sindipetro PA/AM/MA/AP em 8 de março de 

2021: 

 

Hospital Adventista de Belém: Urgência e emergência fechadas. Hospital informou 

que está sem estrutura para atendimentos devido à quantidade de atendimento para 

casos de Covid-19. 

 

Hospital Dom Luiz (Beneficente Portuguesa): Pronto Socorro fechado, sem leitos 

disponíveis. 

 

Hospital do Coração: Urgência e emergência fechadas, sem leitos disponíveis. 
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Hospital Guadalupe: Na urgência e emergência estão atendendo apenas Cardiologia 

e Traumatologia. Casos leve de Covid-19. Estão sem leitos para internação e não 

estão realizando tomografias. 

 

Hospital Saúde da Mulher: está atendendo. 

 

- O recorde de 1.840 mortes por Covid-19 no país, atingido em 03/03/2021, segundo 

dados apurados pelo consórcio de veículos de comunicação; 

 

- O atingimento da média móvel de 1.497 óbitos pela doença em 07/03/2021, a maior 

na pandemia até agora, e mantendo-se acima do patamar de mil desde 20 de janeiro; 

 

- O patamar de 9 estados com mais de 90% de ocupação de leitos de UTI para covid-

19, segundo boletim da Fiocruz de 02/03/2021. Entre as 27 capitais, todas têm taxa 

de ocupação de leitos de UTI para covid-19 adulto acima de 72%, portanto acima da 

zona de alerta (70%); 

 

- Que até a noite de 07/03/2021, apenas de 3,88% da população brasileira havia 

recebido a primeira dose da vacina e 1,28% a segunda; 

 

- A existência da variante brasileira do coronavírus (P.1), detectada em Manaus, que, 

segundo estudo da Universidade Oxford apoiado pela Fapesp, estima-se ser entre 1,4 

e 2,2 vezes mais transmissível que as linhagens que a precederam; 

 

Solicitamos: 

 

- Agendamento de reunião, na maior brevidade possível, para discussão de um 

plano de contingência para atendimento dos casos de urgência e emergência 

para usuários e beneficiários da AMS no Pará ante o iminente colapso do 

sistema de saúde credenciado na capital do Estado. 

 

Atenciosamente, 
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