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Assunto: Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins, de 79 anos, testa positivo para 

COVID-19. 

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, informa que uma indígena 
de 79 anos, do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins, testou positivo para o novo 
coronavírus. A indígena deu entrada na Casa de Apoio à Saúde Indígena - CASAI Regional de Icoaraci em 
março para realização de uma avaliação médica de urgência ginecológica de Câncer de Colo de Útero 
no Hospital Orphir Loyola. O médico avaliou seu estado de saúde, alguns exames pendentes e em 
seguida foi encaminhada para uma avaliação com o Cirurgião-Geral.  
 
No dia 24 de março a paciente foi avaliada por um Cirurgião no Hospital Abelardo Santos, que solicitou 

um exame de Colonoscopia, porém não conseguiu retorno com o médico devido às consultas terem 

sido canceladas em decorrência da pandemia da COVID-19. No dia 18 de abril foi realizado exame de 

hemograma no Laboratório Paulo Azevedo em decorrência de uma palidez persistente, que concluiu um 

resultado não satisfatório. A equipe muldisciplinar da CASAI de Icoaraci informou à equipe do Hospital 

Orphir Loyola que, imediatamente, orientou a realização de uma transfusão de sangue. Neste mesmo 

dia a indígena começou a apresentar sintomas de síndrome gripal (febre, tosse seca e astenia) e foi 

atendida pela equipe de saúde da CASAI Icoaraci, que prestou todos os atendimentos necessários, isolou 

a paciente e manteve o seu acompanhamento.  

O caso foi encaminhado ao DSEI Guamá-Tocantins como suspeito de COVID-19, para realização do Teste 

Rápido pela Equipe Muldisciplinar de Saúde Indígena 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 o enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19 no âmbito de suas unidades.  

 
 
 
 
 
 



 
Contato: 

Núcleo de Comunicação/NUCOM 

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

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

 

 

 

 

 

Gabinete - GAB/SESAI 

SRTV 702, Via W5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040 

Site - saude.gov.br 

mailto:comunicacao.sesai@saude.gov.br

