Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Gabinete
NOTA À IMPRENSA
Brasília, 22 de maio de 2020.

Assunto: Falecimento de indígena Tikuna, de 76 anos, do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio
Solimões – AM
O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e do Distrito Sanitário Especial
Indígena (DSEI) Alto Rio Solimões, lamenta informar o falecimento de uma indígena, de 76 anos, da etnia Tikuna.
No dia 17 de maio, durante visita domiciliar realizada pela Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI), uma
idosa de 76 anos, da etnia Tikuna, diabética e hipertensa, apresentou sintomas de falta de ar e tosse seca. O
médico do Polo Base Betânia iniciou o tratamento para COVID-19 na paciente, conforme protocolo do Ministério
da Saúde. Na ocasião, os familiares da idosa relataram que ela havia sofrido um acidente doméstico com trauma
no membro superior direito. Horas depois, a EMSI do Polo foi acionada devido ao agravamento do seu quadro
clínico. A paciente estava com dificuldade respiratória, palidez facial, saturação de 48% e pulso 96 bpm.
Os familiares foram comunicados pelo médico que ela seria direcionada ao Hospital de Referência do município
de Santo Antônio do Iça - AM, pois necessitava de atendimento imediato. Os familiares, inicialmente, negaram o
encaminhamento, mas depois aceitaram a remoção da idosa por traslado fluvial, com duração de 30 minutos, até
a unidade hospitalar, onde foi realizado o teste para COVID-19, com resultado positivo confirmado pelo Hospital
de Referência HDAM Santo Antônio do Iça.
No dia 19/5, a paciente apresentou piora do quadro clínico, evoluindo para óbito. No momento, quatro indígenas
que residiam no mesmo domicílio estão sendo monitorados. Todos estão em quarentena. Um deles apresenta
sintomas leves e está recebendo cuidados da EMSI do Polo Base Betânia. A SESAI e o DSEI Alto Rio Solimões se
solidarizam com os familiares e amigos e prestam condolências.
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