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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

A Prefeitura Municipal de Bocaina, através da Secretaria Municipal de Saúde, 

vem a Público, com transparência e ética informar que na data hoje dia 15/07/2020 

foram realizados 17(dezessete) teste rápidos  através do Programa Busca Ativa, sendo 

que 09(nove) casos positivaram para COVID-19, Seguem os casos de acordo a 

sequencia detalhada: 

52º caso: Paciente do sexo feminino, 66 anos. O paciente é residente na sede 

do município, esta assintomática e fora orientada a isolamento domiciliar. 

53º caso: Paciente do sexo masculino, 66 anos. O paciente é residente na sede 

do município, está assintomático e fora orientado a isolamento domiciliar. 

54º caso: Paciente do sexo masculino, menor de ano. O paciente é residente na 

sede do município, está assintomático e fora orientado a isolamento domiciliar. 

55º caso: Paciente do sexo masculino, 03 anos. O paciente é residente na sede 

do município, está assintomático e fora orientado a isolamento domiciliar. 

56º caso: Paciente do sexo feminino, 37 anos. A paciente é residente na sede 

do município, apresentou sintomas e fora orientada a isolamento domiciliar. 

57º caso: Paciente do sexo feminino, 68 anos. A paciente é residente na zona 

rural do município, apresentou sintomas e fora orientada a isolamento domiciliar. 

58º caso: Paciente do sexo masculino, 23 anos. O paciente é residente na sede 

do município, está assintomático e fora orientado a isolamento domiciliar. 
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59º caso: Paciente do sexo feminino, 31 anos. A paciente é residente na sede 

do município, está assintomática e fora orientado a isolamento domiciliar. 

60º caso: Paciente do sexo masculino, 55 anos. O paciente é residente na sede 

do município, está assintomático e fora orientado a isolamento domiciliar. 

Os pacientes encontram-se em isolamento domiciliar, em monitoramento pela 

Secretaria Municipal de Saúde, através das equipes de Estratégia Saúde da Família e 

Vigilância em Saúde. 

Mais uma vez pedimos e reforçamos a população bocainense sobre a 

importância de FICAR EM CASA, e se precisar sair usar máscaras. 

 

Bocaina(PI), 15 de Julho de 2020. 

 

 


