
 
 
 

 
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou mais um boletim epidemiológico na noite deste 
domingo (17). O Piauí voltou a registrar oito mortes pelo novo coronavírus, sendo cinco 
pacientes de Teresina e três do interior do estado.  
 
A cidade de Água Branca tem um novo óbito, chegando a quatro. A vítima é uma mulher 
de 78 anos. As cidades de José de Freitas e Barras registraram as primeiras mortes pela 
doença. Um homem de 72 anos e uma mulher de 77 anos, respectivamente. 
 
Em Teresina, morreram quatro mulheres de 58 anos, 62 anos, 63 anos e 85 anos, além de 
um homem de 55 anos. Todos os pacientes tinham algum tipo de comorbidade como 
cardiopatia, diabetes e hipertensão.  
 
Hoje, nenhum município entrou na lista dos que registraram casos pela primeira vez. No 
entanto, o CIEVS anunciou que por  "erro de digitação da naturalidade do paciente na 



unidade notificadora” duas cidades saem da lista das que possuem casos confirmados: 
Pavussu e Dirceu Arcoverde. Com a atualização, o estado reduziu de 107 para 105 a 
quantidade de municípios com casos confirmados de Covid-19. 
 
De acordo com o boletim, o Piauí possui 35 novos casos positivos de coronavírus. São 21 
mulheres e 14 homens, com idades que variam de 1 a 91. 
 
Ao todo, são 2287 casos confirmados de Covid-19 e 80 óbitos pela doença. 

 
 
 

Nova pesquisa com testes rápidos para 
Covid-19 será realizada em 15 

municípios a partir da próxima quarta 
(20) 

O Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), e o Instituto 
Piauiense de Opinião Pública (Amostragem) darão início à 3ª etapa da pesquisa com testes 
rápidos para descobrir a taxa de infecção real da Covid-19 no Piauí. Os trabalhos 
começam na próxima quarta-feira (20) e vão até sábado (23), em 15 municípios. A meta 
é alcançar 4,8 mil entrevistados, que também devem se submeter ao exame que permite 
atestar a infecção pelo novo coronavírus. 

As cidades escolhidas para a pesquisa são Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Teresina, 
Oeiras, Floriano, Picos, Valença, São Raimundo Nonato, Corrente, Uruçuí, Coivaras, 
Pimenteiras, Fronteiras e São Gonçalo do Gurguéia. Serão montadas 64 equipes, cada 
uma formada por um pesquisador e um enfermeiro. Eles visitarão residências escolhidas 
por meio de sorteio, para aplicar um questionário e realizar o teste rápido para Covid-19. 

“O profissional de Saúde vai com todos os equipamentos de proteção, como máscara, face 
shield (protetor facial), luva e roupa especial, conforme orienta a Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Com uma perfuração no dedo, o exame dá o resultado em 15 minutos. 
Caso o morador teste positivo, oferecemos o teste aos outros moradores”, explica Batista 
Teles, diretor do Instituto Amostragem. 

O instituto ressalta que as equipes de pesquisa estarão devidamente identificadas com 
crachá e carro caracterizado. As visitas ocorrem entre 7h30 e 18h30. Os pesquisadores 
pedem aos entrevistados informações sobre doenças pré-existentes, sintomas 
eventualmente apresentados, contatos com pessoas ou familiares que viajaram e 
comportamento quanto ao isolamento social. A orientação é para que o pesquisador evite 
adentrar a residência e mantenha a distância mínima de um metro do entrevistado. 
“Pedimos à população que receba nossas equipes. A recusa atrapalha o processo, implica 



em novo sorteio e nos impede de ter um retrato real e medidas eficientes de combate à 
Covid no Piauí”, reforça Teles. 

No dia 30 de abril, o instituto apresentou os primeiros resultados colhidos na primeira 
pesquisa, realizada com mais de quatro mil pessoas, em 14 municípios do Piauí. Das 
pessoas entrevistadas, cinco testaram positivo para Covid-19, isso significa uma taxa de 
infeção de 0,1156%. De acordo a pesquisa, a estimativa era de que 3.783 estivessem 
infectados com a Covid-19. 

A segunda rodada da pesquisa entrevistou e testou 4.772 pessoas, residentes em 14 
municípios do Piauí, entre 6 e 9 de maio. Vinte e cinco domicílios tiveram resultado 
positivo para a doença, revelando uma taxa de infecção de 0,5239%, bem maior do que a 
apresentada na primeira pesquisa. 

Os dados auxiliam na redução da subnotificação da doença, orientam os gestores na 
elaboração de estratégias de combate e direcionamento das ações. 

 

Maternidade Evangelina Rosa registra 
cura e alta de seis mulheres com Covid-

19 
A Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) registrou, no sábado (16), a sexta alta de 
paciente com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O primeiro caso foi 
registrado há menos de um mês: a paciente de 23 anos, proveniente do Bairro São 
Joaquim, zona Norte de Teresina, deu entrada na unidade, no último dia 7. Com 36 
semanas de gestação, deu a luz a um bebê do sexo masculino e ficou internada na Unidade 
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de Terapia Intensiva para pacientes com Covid-19, recebendo alta no dia 12, quando 
seguiu para a Ala E, também isolada para pacientes com a doença. O bebê testou negativo, 
mas continua internado para tratamento clínico. Até o momento, nenhum bebê contraiu o 
vírus da mãe. 

A Maternidade Dona Evangelina Rosa é referência em tratamento de alta complexidade 
e tem sua equipe treinada e preparada para os casos que chegarem, com ações rápidas e 
tratamento de mães e bebês. Todos os setores da unidade foram orientados e treinados 
para trabalhar no combate à pandemia. Foi instalado, na parte externa da Casa, um estande 
com consultório e recepção para receber gestantes e orientá-las, testá-las e classificá-las 
quanto ao risco, além encaminhá-las para o local indicado. Uma ambulância é 
disponibilizada para transferência pacientes em casos necessários. 

A MDER tem disponíveis dez leitos de UTI e 16 leitos de internação clínica. Além da 
Ala E, que está disponibilizada para receber gestantes e puérperas com casos confirmados 
da doença. A MDER vem tomando medidas importantes para proteger pacientes e 
colaboradores. Não está sendo permitida a presença de acompanhantes nos Centros 
Cirúrgicos (CC), Obstétrico (COS) e Sala de Recuperação pós-anestésica. As visitas à 
pacientes estão suspensas. 

A diretoria da Casa também orientou a ficar em casa em isolamento social os servidores 
que têm mais de 65 anos e aqueles acima de 60 que possuem comorbidades (associação 
de duas ou de várias doenças que aparecem de modo simultâneo) ou sintomas da Covid-
19. Os setores administrativos estão trabalhando em escalas alternadas para evitar 
aglomerações. O uso de aparelho celular também está proibido em alas de tratamento da 
Covid-19. 

 


