RELATÓRIO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS
REALIZADA EM CURIMATÁ-PI

Entre os dias 08 a 12 de junho de 2020, o município de Curimatá, através da Secretaria
Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde Ambiental em parceria com a
Polícia Militar, realizou barreiras sanitárias com intuito de combater à Covid-19.
Nas saídas das rodovias que ligam Curimatá a Avelino Lopes, Curimatá a Redenção do
Gurguéia, Curimatá a Parnaguá a Júlio Borges e Curimatá a Morro Cabeça no Tempo, foram
instaladas barreiras nas quais foram entrevistadas 266 pessoas, vindas de outras localidades do
Piauí e de outras localidades do País, que adentraram no Município. Citando estados da PB, BA,
SP, DF, GO e MG.
Também foi realizado o processo de higienização em 163 veículos oriundos de outras
Cidades e Estados, verificação de temperatura, orientações de prevenção à Covid-19, coletas de
dados, como: local de origem, local de destino, previsão de estadia e motivo do deslocamento.
Pode se constatar que 33% do total de pessoas que passaram pelas barreiras sanitárias nesse
período, alegaram como o principal motivo de seu deslocamento, os serviços bancários em
Curimatá, 30% fizeram apenas uso das vias para seguirem a outros municípios de referência, 10%
para saúde, 10% para abastecer o comércio local, 4% a trabalho, 2% a passeio, 2% para fazer
compras e 9% para outros serviços.
Com 45,4% do total, Avelino Lopes foi a cidade de origem que mais utilizou essas vias
em buscas de tais serviços. Em seguida veio a cidade de Morro Cabeça no Tempo com 27,4%,
Júlio Borges com 14,66%, Redenção do Gurgueia com 8,65% e Parnaguá com 3,76%. Também
foi motivo dos serviços saber se os entrevistados apresentavam sintomas, tais como: falta de ar,
dor de cabeça, febre e outros. Na ocasião foi repassado educativamente aos entrevistados formas
de prevenção e conduta pelas ruas e estabelecimentos da cidade.
Conclui-se que as barreiras sanitárias são de extrema importância para preservar a saúde
da população e dos visitantes que migram de outras Cidades e Estados, pois as orientações e a
prevenção são as melhores maneiras de combater o vírus. Aproveita-se a oportunidade para
agradecer mais vez a todos os envolvidos, principalmente a Polícia Militar pelo apoio já prestado
em todo o enfretamento, que é essencial para o sucesso das ações.

Deric Marques Pereira
Chefe da Vigilância em Saúde Ambiental
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