Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Gabinete
NOTA À IMPRENSA
Brasília, 30 de maio de 2020.

Assunto: Falecimento de indígena Munduruku, de 84 anos, do Distrito Sanitário Especial Indígena
Manaus.
O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, e do Distrito Sanitário Especial
Indígena (DSEI) de Manaus, informa, com pesar, o falecimento de um indígena de 84 anos, da etnia
Munduruku.
O paciente, atendido pela Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI), recebeu indicação de
encaminhamento para rede de referência de saúde, na noite do dia 21 de maio. Acompanhado por um
membro da EMSI, foi removido de lancha e veículo terrestre de sua aldeia até o Hospital do Município
de Nova Olinda do Norte - AM, onde foi internado.
No dia 22, foi realizada testagem e apresentou resultado negativo para COVID-19. Após agravamento
de seu estado de saúde, um novo teste foi realizado, no dia 27 de maio, sendo, desta vez, positivo para
o novo coronavírus. Na ocasião, o hospital solicitou remoção aérea para rede de regulação do estado,
com previsão de chegada ao município na tarde do dia 28 de maio. Devido a problemas operacionais, a
aeronave não conseguiu retornar no mesmo dia e reprogramou o voo para às 8h do dia 29 de maio.
Poucas horas antes, o paciente veio a óbito.
O DSEI Manaus atua na atenção primária nas terras indígenas. Em casos de necessidade de atendimento
de média e alta complexidade, a equipe de saúde do DSEI realiza a articulação e o acompanhamento de
seus pacientes até os hospitais de referência. A transferência entre hospitais é de responsabilidade dos
estados e municípios. A SESAI e o DSEI Manaus lamentam profundamente o falecimento e se solidarizam
com os familiares e amigos.
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