
NOTA DE ESCLARECIMENTO 3º CASO DA COVID -19 

 
Viemos a público, mais uma vez com transparência, ética e lisura nas 

ações que o município de Vila Nova do Piauí, vem desenvolvendo em relação à 
pandemia da COVID — 19, informar que infelizmente na data de hoje, (23/05), o 
município registrou o 3º caso CONFIRMADO do novo Coronavírus. 

 
A pessoa confirmada positivo para COVID — 19, é um idoso de 67 anos, 

sem fatores de risco. O mesmo procurou o serviço de saúde a 10 dias relatando 
sintomas que não caracterizavam um quadro de coronavírus. O médico atendeu 
em domicílio e solicitou exames de imagem. 
 

No entanto, mesmo com a descaracterização do quadro, a Equipe 
Epidemiológica recomendou o isolamento do paciente e das duas pessoas que 
o idoso teve contato, com isso, buscando uma elucidação do quadro a Secretaria 
de Saúde resolveu fazer realização do teste, tendo seu resultado POSITIVO. 
 

Informamos ainda que o paciente está em isolamento e segue monitorado 
pela equipe de saúde. No momento ele apresenta sintomas leves. Às duas 
pessoas da mesma família que tiveram contato com o idoso, estão em 
isolamento, sendo diariamente monitorados e após o período preconizado serão 
testados. 
 

Assim, até a presente data a situação de Vila Nova do Piauí se apresenta 
da seguinte forma: 02 (dois) casos suspeitos, 13 (treze) casos notificados, 08 
(oito) casos descartados, 03 (três) casos confirmados, 02 (dois) casos 
recuperados e 00 (zero) óbitos do coronavírus. 
 

Cada vez mais o vírus se aproxima. Nós que fazemos a gestão ‘Trabalho 
e Compromisso’ temos agido de todas as formas possíveis para evitar a 
proliferação do vírus e pedimos mais uma vez que as pessoas fiquem em casa. 
Respeitem o isolamento social e se for sair usem máscara e tome todas as 
medidas orientadas pelas autoridades de Saúde. Que Deus nos abençoe! Que 
tudo isso passe logo! Um abraço afetuoso a todas as famílias vila — novenses. 

 
Vila Nova do Piauí, 23 de maio de 2020. 

 
Atenciosamente, 
 
Edilson Edmundo de Brito              Almerinda Tadeuza da Luz Leal 

Prefeito Municipal     Sec. Municipal de Saúde 
 

Dayro Rodrigues de Lima Coutinho 
Enfermeiro da ESF 

Comitê Municipal de Gestão da Emergência em Saúde Pública Decorrente 
do Coronavírus (COVID-19) 


