Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Gabinete
NOTA À IMPRENSA
Brasília, 1° de maio de 2020.

Assunto: Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena Altamira - DSEI ATM, de 29 anos, testa
positivo para COVID-19.
O Ministério da Saúde, por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá – Tocantins, subordinado
à Secretaria Especial de Saúde Indígena, informa que uma indígena de 29 anos, que chegou em fevereiro
na Casa de Apoio a Saúde Indígena - CASAI Regional de Icoaraci, do Distrito Sanitário Especial Indígena
Guamá – Tocantins, testou positivo para o novo coronavírus.
A indígena deu entrada na CASAI Regional de Icoaraci, acompanhando seu filho menor para realização
de Cirurgia de URETRAPLASTIA, no Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará. A cirurgia, agendada
para o dia 12/02/2020, foi cancelada após a criança apresentar um estado ruim em seu quadro clínico
(febre e condições ruins de higiene bucal). No dia 11 de março uma avaliação odontológica foi solicitada
no Hospital Barros Barreto para o menor, que foi acompanhado por sua mãe. Após essa data os dois
não tiveram mais contato com nenhuma unidade hospitalar.
No dia 20 de abril, a mãe começou apresentar sintomas de síndrome gripal (febre, dor e espirros) e foi
atendida pela equipe de saúde da CASAI Icoaraci, que prestou todos os atendimentos necessários, isolou
a indígena e manteve o seu acompanhamento. Em seguida, o caso foi encaminhado ao DSEI como
suspeito de COVID-19, para realização do Teste Rápido pela equipe multidisciplinar de saúde indígena
do DSEI que constatou positivo para o novo coronavírus. A indígena encontra-se com o estado de saúde
estável, medicada, sem febre e sem sintomas associados agravantes. Está em observação pela equipe
de saúde da CASAI de Icoaraci, onde todos os cuidados preventivos estão sendo realizados.
O Distrito Guamá-Tocantins vem adotando todas as medidas de proteção junto aos seus usuários
(indígenas) e profissionais para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da Covid-19 no âmbito de suas unidades. Os ambientes da CASAI Icoaraci estão
desinfectados com álcool 70% e hipoclorito de sódio 5%. As viaturas oficiais desinfectadas após cada
viagem de transporte de pacientes. As refeições servidas de forma individualizada. A CASAI readequou
seu espaço físico para a realização de isolamento de indígenas suspeitos/confirmados, respeitando as
Orientações para Isolamento Domiciliar, possuindo dois ambientes específicos para essa ação, um
voltado ao isolamento de casos suspeitos e outro para casos confirmados com manifestação leve de
COVID-19, sem indicação de internação hospitalar.
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