
 

 

 

 

Ministério da Saúde 

Secretaria Especial de Saúde Indígena 

Gabinete 

 

NOTA À IMPRENSA 

Brasília, 26 de abril de 2020. 

 

 

 

Assunto: Falecimento de indígena da etnia Palikur. 
 

O Ministério da Saúde, por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena - Amapá e Norte do Pará, 

subordinado à Secretaria Especial de Saúde Indígena, esclarece que a paciente indígena da etnia Palikur, 

de 35 anos, da Aldeia Kumenê, que faleceu, no município de Oiapoque-AP, em 03 de abril de 2020,  teve 

resultado positivo para COVID-19 divulgado em dia 24 de abril. A paciente, que havia sido levada para 

Macapá, no dia 13 de março, para tratamento no Hospital de Emergência de Macapá, por estar com 

suspeita de câncer, apresentou complicações renais e foi transferida para Unidade de Terapia Intensiva. O 

quadro agravou-se devido a uma Síndrome Respiratória Aguda Grave tendo, na oportunidade, testado 

negativo para COVID-19 e vindo a falecer no dia 3 de abril, tendo as seguintes causas mortis: 

- Síndrome de Angústia Respiratória Grave; 

- Pneumonia Lobar Bilateral; 

- Sepse Grave; 

- Abcesso cervical a Direita; 

- Diabete Mélitus. 

 Cumpre esclarecer que, em momento algum, houve a notificação por parte da Secretaria Estadual de 

Saúde do Amapá como caso suspeito de COVID-19, nem mesmo houve comunicação junto ao Distrito 

Sanitário sobre a realização do exame molecular para COVID-19, fato que, somente 21 dias após a morte 

da indígena, foi divulgado. Apesar do problema, é importante destacar que a paciente recebeu todos os 

cuidados necessários para combate aos problemas de saúde com que foi diagnosticada, tendo tido acesso 

à rede pública de saúde, que prestou todos os atendimentos à paciente indígena. 

Uma Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena vem realizando constante monitoramento da aldeia 

Kumenê. A equipe dispõe de testes rápidos e equipamentos de proteção individual para realizar o trabalho. 

Até o momento, nenhuma pessoa testou positivo para Covid-19 ou apresenta sintomas. 

 
Contato: 
Núcleo de Comunicação/NUCOM 

Telefones: (61) 3315-3325/3315-3878 

E-mail: comunicacao.sesai@saude.gov.br 
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