
 

 

 

 

 

 

 

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico desta quinta-feira 
(2), que o Piauí registrou 1.069 casos e 29 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo de 
24 horas e contabiliza agora 726 mortes pela doença. As vítimas são 13 homens e 16 
mulheres .  

Os do sexo masculinos são de Corrente (74 anos), Dirceu Arcoverde (82 anos), Joaquim 
Pires (67 anos), Luzilandia (79 anos), Marcolândia (55 anos) e Teresina (35, 46, 62, 63, 
65, 70, 73 e 74 anos ).  

Já as mulheres são de Campo Maior ( 58 e 84 anos), Ilha Grande (84 anos), Picos (48 
anos), Piracuruca (70 anos),Teresina (38, 51, 63, 70, 74, 77, 80, 85, 86, 89 e 93 anos).  

 



Dos 1.069 casos confirmados no boletim de hoje, 477 são homens e 592 são mulheres 
com idades que variam de oito meses a 93 anos. 

Conceição do Canindé e Tamboril entram na lista de municípios atingidos pela pandemia. 
Agora, são 209 cidades que possuem casos confirmados do novo coronavírus, o que 
representa 93,30% dos municípios piauienses.  

O Piauí possui  24.376 casos confirmados e 726  mortes por Covid-19. 

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 900 
ocupados, sendo 558 leitos clínicos, 319 UTIs e 23 leitos de estabilização . As altas 
acumuladas somam 1.124. 

Taxa de reprodução do coronavírus cai de 1,8 
para 0,87 no Piauí 
O governador Wellington Dias apresentou, nesta quinta-feira (02), durante live, os 
resultados da nova rodada da pesquisa sorológica sobre a Covid-19. O Piauí registrou 
uma redução da dinâmica do índice de transmissibilidade (R0) do novo coronavírus de 
1,8 por indivíduo infectado, para 0,87 em apenas 10 dias. Os dados são do Inquérito 
Soroepidemiológico realizado entre os dias 27 e 30 de junho, encomendado pela 
Secretaria Estadual da Saúde (Sesapi), junto ao Instituto Piauiense de Opinião Pública 
(Amostragem). 

O relatório aponta que em 20 de junho, cada 100 infectados repassava o vírus para outras 
180 pessoas. Em 30 de junho, o mesmo número de infectados era responsável pela 
transmissão para outros 87 indivíduos. O índice é o menor registrado no Piauí desde o dia 
03 de junho, quando a taxa de transmissibilidade girava em torno de 0,9. 

 

A 8ª rodada de pesquisas com testes rápidos também busca elucidar a real taxa de infecção 
da covid-19 em municípios piauienses. A estimativa é de que o Estado possua 416.696 
infectados, ou seja, 22 vezes mais do que as 19.158 notificações registradas pela 



Secretaria de Saúde no período do estudo. Assim, o Piauí teria 22 casos infectados para 
cada notificação oficial. 

O estudo separou as pessoas infectadas em três tipos: as que se infectaram há mais tempo 
– pelo menos três semanas (IgM negativo e IgG positivo); as que pegaram o vírus não tão 
recente, mas há até três semanas (IgM e IgG positivos); e as que se infectaram 
recentemente – entre 7 e 14 dias (IgM positivo e IgG negativo). A pesquisa fez essa 
separação porque a contaminação é maior a partir dos que se infectaram mais 
recentemente, no caso o terceiro grupo. 

Outra importante conclusão apresentada no novo relatório é de que a população que já foi 
exposta ao novo coronavírus e se recuperou tem aumentado em proporção maior do que 
os novos infectados. Os dados levantados pelo Instituto Amostragem apontam que cerca 
de 15% dos piauienses já foram expostos ao vírus, incluindo pessoas em isolamento 
social. “Assim, registra-se uma diminuição continuada de pessoas que estão suscetíveis à 
infecção”, explica o diretor do Instituto Amostragem, Batista Teles. 

Ainda segundo o levantamento, entre os dias 27 e 30 de junho, o número de residentes no 
Piauí com características infectantes, ou seja, ainda com capacidade de transmitir o vírus 
para novas pessoas, era de 136.996, enquanto o número de imunizados era de 279.701 
pessoas. De acordo com o relatório, o uso de máscaras, o distanciamento social, 
higienização das mãos, o aumento da testagem e o Programa Busca Ativa são fatores 
preponderantes para essa diminuição. 

Batista Teles também comentou que a população possa estranhar o fato de a taxa de 
reprodução estar caindo enquanto os casos estão aumentando. “O que a taxa R0 mostra é 
que esse crescimento está em um ritmo menor. Ou seja, vamos ter mais casos nos 
próximos dias, mas aumentarão mais devagar. Isso, claro, se a população mantiver os 
cuidados recomendados pelas autoridades de saúde”, disse o diretor. 

Nesta etapa, 4.014 testes e entrevistas foram feitos em 11 municípios (Parnaíba, Piripiri, 
Campo Maior, Teresina, Floriano, Oeiras, Picos, São Raimundo Nonato, Uruçuí, 
Corrente e Valença), chegando a 511 testes positivos. O Instituto Amostragem e a Sesapi 
realizam o Inquérito Soroepidemiológico desde o dia 25 de abril, quando começou a 
primeira rodada de pesquisas. 

Segundo Wellington Dias, os resultados das pesquisas são fundamentais para a retomada 
das atividades com segurança. “Comemoro muito a redução da transmissibilidade, que é 
um ponto primordial para que a retomada seja possível. Destaco que as medidas mais 
restritivas do último fim de semana e dos quatro dias desta semana visam justamente essa 
diminuição, pois só dessa forma podemos flexibilizar. Junto a isso temos também a queda 
do número de pessoas que precisam ser internadas em razão de outras doenças 
respiratórias agudas graves, a ampliação de leitos que evitam o risco de colapso e a 
estabilização do número de óbitos. Tudo isso nos permite a reabertura de forma gradativa, 
controlada e segura”, afirmou o governador. 



Apitoxina produzida com apoio do Governo 
do Estado será utilizada em pesquisa contra 
coronavírus 

 

A Cooperativa de Desenvolvimento Rural do Vale do Rio Piracuruca (Codevarpi) realizou 
a coleta de apitoxina (substância encontrada no ferrão das abelhas do gênero Apis) para 
que seja realizado um estudo acadêmico onde será verificada a eficácia desta substância 
no combate a bactérias resistentes e também às complicações ocasionadas pelo 
coronavírus Sars-COV-2, causador da Covid-19. A pesquisa está sendo desenvolvida pela 
mestranda em Biotecnologia pela Unifacid, Rilkaelle Gomes de Melo Cerqueira. 

A coleta do veneno das abelhas foi realizada, na semana passada, em duas etapas: a 
coleta no apiário da comunidade Fazenda Nova, onde foram utilizadas doze colmeias, e 
o processamento no laboratório da Unidade de Extração da Apitoxina da Codevarpi, que 
recebe o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF) e do Programa de 
Geração de Emprego e Renda (Progere II). 

Participaram da atividade, o consultor de cadeias produtivas do Território dos Cocais, 
Erivaldo Rodrigues; o presidente da Codervap, Saturnino Mendes; a técnica de 
Assistência Técnica Sistemática (ATS) do CEAA, Rejane Silva; além da própria 
pesquisadora, Rikaelle Gomes, que também é vice-presidente do Sindicato Patronal 
Rural de Piracuruca, e de outros integrantes da cooperativa. 
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O consultor Erivaldo Rodrigues destaca que este Projeto de Inclusão Produtiva (PIP) vem 
trazendo verdadeiras inovações tecnológicas e mercadológicas sobre a apitoxina. “Isso 
possibilita geração de renda, durante todo o ano, para os apicultores envolvidos e 
ganhos ecológicos para toda a sociedade. Já se sabe que há estudos relacionados à 
Covid-19 sobre o uso da apitoxina e estes destacam que a substância é promissora por 
seus efeitos bactericidas e anti-inflamatórios. No entanto, pesquisas sobre as 
propriedades do veneno da abelha em relação ao vírus da Covid-19 são inovadores e as 
pesquisas são escassas”, pontuou. 

A diretora técnica do Progere II, Janaína Mendes, destaca que o projeto do Vale do Rio 
Piracuruca é resultado de uma demanda da Codevarpi e que atua em seis municípios 
com mais de  200 cooperados. “O projeto, inaugurado no final do ano passado, beneficia 
diretamente 24 famílias e o investimento total é de duzentos e trinta e dois mil, 
quatrocentos e onze reais. Estas primeiras coletas estão servindo para ajustes de 
equipamentos e para treinamento dos apicultores, além de contribuir também para a 
pesquisa da jovem Rilkaelle, que é neta de um beneficiário indireto do Programa”, 
afirmou. 

Mendes reforça que o objetivo do Progere II é aumentar a renda de pequenos 
produtores tendo como principal linha de ação a concessão de incentivos financeiros 
para implantação de planos que visam o aumento da produção, da produtividade, uso 
racional dos recursos naturais e o acesso a mercado por meio destes produtores. 

Sesapi reforça estrutura de atendimento na 
região Norte 
Preocupada com o alto índice de transmissibilidade da Covid-19 na região litorânea do 
Piauí, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) vem investindo em melhorias na rede de 
saúde e aumentando a capacidade de atendimento, além de implantar o programa de 
Busca Ativa e barreiras sanitárias. 

“Quando a gente faz uma análise das regiões que estão com um maior nível de 
crescimento da doença, aquelas que em 24 horas apresentam um crescimento da doença, 
notamos que após a capital Teresina, o município de Parnaíba, na Planície Litorânea, é o 
que mais mostra esse aumento. Parnaíba tem o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde que 
atende toda aquela região, onde o nosso olhar tem sido muito presente”, lembra o 
secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto. 

Desde o começo da pandemia, o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), em 
Parnaíba, vem recebendo um reforço de estrutura e insumos para o seu funcionamento. 
Foram instalados 15 novos leitos de UTIs, 19 leitos clínicos e mais 03 leitos de 
estabilização. Na cidade também foi criada uma Unidade Exclusiva de Atendimento à 
Covid-19, anexo ao Heda, que funciona nas antigas instalações do Hospital Promédica. 

“Estamos buscando garantir várias ações para esta região, além de equipar os hospitais, 
para proporcionar um atendimento de qualidade. Na Promédica foram criados 30 novos 
leitos clínicos e mais 03 de estabilização ”, ressalta o gestor. 



Além de investimentos em estrutura hospitalar a Sesapi instalou naquela região o 
programa Busca Ativa, que tem como objetivo identificar pessoas contaminadas pelo 
novo coronavírus, através das equipes do Saúde da Família. “A Sesapi também vem 
montando constantemente barreiras sanitárias nas divisas do Piauí com o Ceará com o 
intuito de inibir a disseminação desse vírus” lembra Florentino Neto. 

O secretário também faz um apelo à população que não procure as praias do litoral do 
Piauí neste momento de pandemia. “Não podemos ter um fluxo maior de pessoas, nas 
cidades do litoral, pois temos que ter condições de tratar aquela população local de forma 
adequada. Evitando aglomerações para não resultar em aumento no número de 
infectados”, enfatiza o gestor. 

Ministério Público vistoria hospital de Picos 
e elogia ações implementadas 
O Ministério Público do Estado do Piauí (MP-PI) realizou por meio de vídeo chamada, 
uma visita ao Hospital Regional Justino Luz (HRJL), em Picos, para vistoriar as ações 
implementadas no enfrentamento à Covid-19. 

Essa supervisão do MP-PI foi feita por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa 
da Saúde (Caods) e do Grupo Regional de Promotorias de Justiça Integradas no 
acompanhamento à Covid-19 de Picos (GR-PI). A estratégia das vistorias é reforçar o 
acompanhamento aos hospitais no Piauí, visando melhorias nas condições de atendimento 
das unidades de saúde à sociedade. 

 

Participaram da reunião, a diretora-geral do Hospital Justino Luz, Samara Sá; a diretora 
administrativa, Milena Danda; o diretor-técnico, Tércio Luz; representantes da Fundação 
Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), órgão que administra o hospital; a 
coordenadora do Caods, Cláudia Seabra; os integrantes do GR-PI, representados pelas 
promotoras de justiça Micheline Serejo, Itanieli Rotondo Sá e demais integrantes do 
grupo. 



Para a coordenadora do Caods, Cláudia Seabra, são visíveis as melhorias no Hospital 
Justino Luz. Ela ressalta a assistência prestada pela gestão do hospital à população. “A 
visível melhoria da estrutura física e de equipamentos no Hospital Regional Justino Luz 
é uma demonstração concreta da importância do entendimento e do respeito às atribuições 
dos gestores da saúde e dos promotores de justiça. Ganha a sociedade da macrorregião de 
Picos”, avalia. 

 

Por vídeo chamada, a direção do Justino Luz apresentou os setores do hospital que 
receberam melhorias na estrutura para atendimento de pacientes com Covid-19. 
“Conhecemos os espaços onde foram implantados os novos leitos clínicos e de UTIs para 
atendimento dos pacientes com Covid-19 e a nova ala, implementada após término de 
obra que contou com a ação efetiva do MP-PI”, comentou a promotora de justiça Itanieli 
Rotondo Sá. 

O governador Wellington Dias evidencia os resultados positivos avaliados pelo MP-PI. 
“Graças a Deus e competência das equipes do hospital que, com boa gestão e apoio 
presente da Fundação Hospitalar e da Secretaria de Estado da Saúde, colhemos bons 
resultados para uma região que atende acerca de 600 mil pessoas”, frisa. 

Para a diretora-geral do Hospital Justino Luz, Samara Sá, a atual gestão da casa vem 
trabalhando em busca de prestar serviços de qualidade à população, sempre com o apoio 
da FEPISERH, SESAPI e Governo Estadual. “Em 9 meses de gestão são visíveis as 
melhorias tanto em estrutura física, melhoria e reestruturação de todo parque tecnológico, 
abastecimento de materiais e insumos, assim como os salários em dias. Só temos a 
agradecer todo o apoio recebido”, pontua a diretora. 



 

Fundação Hospitalar reforçou estrutura do Hospital para enfrentar a pandemia 

Referência no enfrentamento ao novo coronavírus no interior do estado, atendendo mais 
de 600 mil habitantes de 42 municípios da macrorregião, que inclui o Vale do Guaribas, 
Sambito e Canindé, o hospital apresenta ótimos índices de recuperação dos pacientes com 
Covid-19 e para isso, recebeu reforço na estrutura física e capacitação das equipes, além 
de novos fluxos de atendimentos. 

O presidente da Fepiserh, Pablo Santos, explica que, nos últimos 3 anos o órgão vem 
implementando ações de melhorias como a entrega dos prontos-socorros 1 e 2, reforma 
do parque tecnológico, incluindo o setor de diagnóstico com tomografia 
computadorizada, ultrassonografia e raio-x digital, contemplando os atendimentos de 
radiologia. 

 

O gestor também ressalta a reforma que está sendo realizada no centro cirúrgico, assim 
como a entrega das alas da obstetrícia e pediatria (Ala B), totalmente reformadas. 



Santos destaca também a abertura dos novos leitos de UTI exclusivos para tratamento de 
pacientes com Covid-19. “Nossa região teve um avanço muito significativo em terapia 
intensiva com a implantação de dez leitos de UTI para atendimento a pacientes com Covid 
no início da pandemia, e mais dez leitos posteriormente, que somados aos 10 para as 
demais patologias, somam 30 unidades de terapia intensiva na casa, triplicando a 
capacidade de acolhimento do hospital”, explica Pablo. 

Além das unidades de terapia intensiva, o Hospital Justino Luz também disponibilizou 35 
leitos clínicos exclusivos para área Covid. A capacitação das equipes, novos fluxos de 
atendimento e investimento em proteção, com entrega de equipamentos de proteção 
individual (EPIs) também foram medidas ampliadas para resguardar a saúde dos 
profissionais e oferecer mais segurança aos colaboradores e pacientes. 

Ambulatório Covid 

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Picos, reabriu o Centro Integrado em 
Especialidades Médicas (CIEM), que foi totalmente reestruturado para funcionar como 
“ambulatório Covid”, se tornando a porta de entrada para pacientes com síndromes 
gripais, realizando a triagem para encaminhamento, se necessário, ao Regional. 

O CIEM de Picos funciona 24 horas por dia, com dois médicos plantonistas e equipe de 
enfermagem para realização de testes rápidos, administração de medicamentos e 
observação de pacientes. O Centro também dispõe de uma ambulância que ajuda na 
transferência de pessoas com sintomas graves para o Justino Luz. 

 


