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NOTA INFORMATIVA CORONAVÍRUS  Nº04/2020 

SESAPI/CIEVS 

 

Diante do atual cenário epidemiológico mundial da circulação da Doença pelo Coronavírus 
2019 (COVID-19) a Coordenação de Vigilância Epidemiológica estadual, por meio do Centro 
de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde – CIEVS Piauí, informam as unidades 
e profissionais de saúde, por meio desta Nota Informativa, a situação das notificações 
relativas a Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19). 
 

O Estado do Piauí tem seguido as definições estabelecidas pelo nível Nacional: 

 

Definições de Caso Operacionais: Atualizações 

 

1. CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) 

● Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo menos um dos sinais ou 

sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão 
nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 
95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com 
histórico de viagem para país com transmissão sustentada OU área com transmissão local 
nos últimos 14 dias (figura 1); OU 

● Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente febre OU pelo menos um sinal 
ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão 
nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 
95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E histórico 
de contato com caso suspeito ou confirmado para COVID-19, nos últimos 14 dias (figura 1). 

2. CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) 

● Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar com caso 

confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente febre OU pelo menos um 
sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, 
congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação 
de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). 
Nesta situação é importante observar a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga, 
mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos 
aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência (figura 1). 

3. CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)  

● LABORATORIAL: Caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em 
tempo real, pelo protocolo Charité. 

● CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso suspeito ou provável com histórico de contato 

próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente por COVID-19, que apresente 



febre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o 
contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. 

 

SITUAÇÃO PIAUÍ 

 

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos de COVID-19 segundo classificação, Piauí, 
2020* 

Municípios Suspeitos Confirmados Descartados Óbitos Transmissão 

Local 

Teresina 6 0 3 0 Não 

São Miguel do Tapuio 1 0 1 0 Não 

Picos 1 0 0 0 Não 

Total 8 0 4 0 - 

FONTE: Coord. Epidemiologia/CIEVS 

 

Dos Casos Notificados em Teresina: 

Caso 1. Sexo masculino, 24 anos, residente em Teresina, com histórico de viagem para 

Portugal com conexão Paris – França. Colhido amostra 27/02/2020, sendo realizado painel 
para pesquisa de vírus pelo o LACEN, com resultado positivo para outros vírus respiratórios 
– DESCARTADO PARA COVID-19. 

Caso 2. Sexo feminino, 25 anos, residente em Teresina, com histórico de viagem para Paris, 

Roma. Feito coleta amostra de secreções nasofaringe em 28/02/2020. Resultado não 
detectável para influenza e vírus respiratório. Amostra encaminhada para o Instituto Adolfo 
Lutz – IAL. Aguardando resultado. 

Caso 3. Sexo masculino, 08 anos, com histórico de viagem para Madri em 22/02/2020, 

permanecendo até dia 26/02/2020, nesta mesma data deslocou-se para Portugal  
permanecendo até 01/03/2020 e nesta mesma data retornou para o Brasil com escala em 
Fortaleza, chegando em Teresina 02/03/2020. Iniciando os primeiros sintomas dia 
03/03/2020: febre de 39,5º, congestão nasal, mialgia. Compareceu ao serviço de saúde dia 
04/03/2020, feito coleta de nasofaringe e com orientação para isolamento domiciliar. 

Caso 5. Sexo masculino, 49 anos, com histórico de viagem para Itália em 19/02/2020, 

permanecendo até dia 25/02/2020, nesta mesma data retornou para o Brasil, chegando em 
Teresina 26/02/2020. Iniciando os primeiros sintomas dia 20/02/2020: tosse, coriza, 
dificuldade de respirar. Compareceu ao serviço de saúde dia 04/03/2020, feito coleta de 
nasofaringe e com orientação para isolamento domiciliar. Com resultado positivo para outros 
vírus respiratórios – DESCARTADO PARA COVID-19. 

 

Caso Notificado em São Miguel do Tapuio: 

Caso 4. Sexo feminino, 25 anos, residente em Milão, 07 meses de gestação, portadora de 

valvulopatia, em visita familiar a São Miguel do Tapuio, saiu dia 16/02/2020 com conexão na 
Ilha do Sal na Costa da Africa, chegando ao Brasil dia 17/02/2020 em Salvador 
permanecendo 03 dias; deslocamento para São Miguel do Tapuio foi em 21/02/2020, onde 
ainda permanece. Iniciou os sintomas em 03/03/2020, apresentou: febre, dificuldade para 
respirar, cefaleia, coriza e mialgia. Feito coleta amostra de secreções nasofaringe em 



04/03/2020. Com resultado positivo para outros vírus respiratórios – DESCARTADO PARA 
COVID-19. 

 

Caso Notificado em Picos: 

Caso 6. Sexo masculino, 19 anos, residente em Francisco Santos - Piauí, saiu dia 

24/02/2020 fez conexão em Fortaleza, deslocando-se para Lion na França dia 25/02/2020 
permanecendo por 01 dia, dia 26/02/2020 Lions a Marselle de trem, permanecendo 01 dia, 
dia 27/02/2020 foi de avião para Cracócia – Polônia, permanecendo 02 dias, dia 29/02/2020 
foi para Londres de avião, permanecendo 01 dia. Dia 01/03/2020 foi de avião para Madri, 
permanecendo 02 dias. Retornou dia 03/03/2020 fazendo conexão em Amsterdam, 
passearam na cidade, chegando ao Brasil dia 04/03/2020 em Fortaleza e deslocando-se 
para Francisco Santos de carro próprio nesta mesma data. Iniciou os sintomas em 
07/03/2020, apresentou: febre, cefaleia, tosse seca. Feito coleta amostra de secreções 
nasofaringe em 08/03/2020. Aguardando resultado pesquisa de painel viral pelo o LACEN. 

 

Das investigações realizadas dos casos acima foram detectados os seguintes 
contatos: 

 

Contato 1. Sexo feminino, 20 anos, residente em Teresina, com contato domiciliar 

(namorada), apresentou: febre, tosse, coriza. Feito coleta amostra de secreções nasofaringe 
em 27/02/2020. Com resultado positivo para outros vírus respiratórios – DESCARTADO 
PARA COVID-19. 

Contato 2. Sexo feminino, 58 anos, residente em Teresina, com contato domiciliar (mãe),  

apresentou: tosse, dor de garganta. Feito coleta amostra de secreções nasofaringe em 
29/02/2020. Resultado não detectável para influenza e vírus respiratório. Amostra 
encaminhada para o Instituto Adolfo Lutz – IAL. Aguardando resultado. 

Contato 3. Sexo masculino, 32 anos, residente em Teresina, com contato domiciliar 

(namorado),  apresentou: tosse, dor de garganta, coriza, leve cansaço. Feito coleta amostra 
de secreções nasofaringe em 04/03/2020. Aguardando resultado pesquisa de painel viral 
pelo o LACEN. 

 

NOTIFICAÇÃO DE CASOS  

 

A notificação imediata de casos suspeitos deve ser feita obrigatoriamente para a 
Secretaria Estadual de Saúde através do  o CIEVS PI, através do telefone 86 – 3216 - 3606 
ou ainda pelo email : cievs@saude.pi.gov.br. ou preencher o formulário próprio conforme o 
portal  (http://portal.saude.pi.gov.br), CIEVS/NOTIFICA. 

 

 

Notifique CIEVS – PI – (86) 3216 – 3606 

cievs@saude.pi.gov.br 

mailto:cievs@saude.pi.gov.br
http://portal.saude.pi.gov.br/

