
 

 

 

 

 

 

 
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico desta terça-feira 
(7), que o Piauí registrou 897 casos e 24 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo de 
24 horas e contabiliza agora 858 mortes distribuídas entre 95 municípios.  
 
As vítimas que não resistiram à Covid-19 são 18 homens e 6 mulheres . As pessoas do 
sexo masculino são de Água Branca (66 anos), Angical (61 anos), Barras (91 anos), 
Boqueirão do Piauí (85 anos), Cocal (81 anos), Parnaíba (61 e 71 anos), Teresina (42, 62, 
63, 68, 69, 74, 76, 84 e dois de 87 anos ) e União (84 anos). 
 
E as mulheres são de Água Branca (45 anos), Cocal (85 anos), Piripiri (80 anos), Teresina 
(70 e 75 anos) e União (70 anos). 
 
Dos 897 casos confirmados no boletim de hoje, 403 são homens e 494 são mulheres com 
idades que variam de 4 meses a 98 anos. 
 



Nenhum município foi acrescido na lista daqueles atingidos pela pandemia, 
permanecendo em 213 o número de cidades com casos confirmados do novo coronavírus, 
o que representa 95,09% dos municípios piauienses.   
 
O Piauí possui  28.411 casos confirmados e 858  mortes por Covid-19. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 911 
ocupados, sendo 580 leitos clínicos, 308 UTIs e 23 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 1.249 e os pacientes recuperados 26.642. 

 
Piauí utiliza teste de qualidade para 
identificação do coronavírus 

 
No mercado brasileiro, há diferentes exames para o diagnóstico da Covid-19 que 
identificam se o paciente foi exposto ao coronavírus. Atualmente, a Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesapi) utiliza testes que passam por critérios de certificação e qualificação dos 
órgãos de controle sanitários do país. Eles são entregues aos pesquisadores que realizam 
o inquérito epidemiológico do Piauí e também aos hospitais da rede estadual. 

De acordo com a doutora em Biotecnologia e pesquisadora responsável pelo inquérito 
epidemiológico do Piauí, Ester Miranda, o Estado sempre compra testes que são 
aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), porém existem 
diferentes marcas e os fornecedores também são diversos, devido à disponibilidade do 
mercado. “Como dependemos da disposição desses produtos no mercado, em algumas 
etapas da pesquisa, usamos uma marca de kit, depois de outra. Com isso, de acordo com 



marca utilizada, pode haver uma sensibilidade maior do teste e, às vezes, a pessoa dá 
positivo no teste rápido mas vir a negativar no swab”, afirma. 

A não compatibilidade de um teste para o outro não desqualifica a qualidade dos mesmos, 
como explica a pesquisadora. “Essa diferença entre os resultados não quer dizer que esteja 
errado, apenas o teste pode ser mais sensível e detecta propriedades mínimas dessa 
proteína que outro. Nesse caso, considera-se o teste positivo e espera-se mais três ou 
quatro dias, para se realizar outro teste rápido a fim de detectar a presença daquele 
anticorpo pois, após cinco dias, a quantidade (de vírus) na corrente sanguínea vai estar 
mais alta”, lembra Ester Miranda. 

Tipos de exames 

 
Entre os exames utilizados pela rede de saúde do Piauí está o RT-PCR, que é considerado 
o padrão-ouro no diagnóstico da doença e cuja confirmação é obtida por meio da detecção 
do RNA (da molécula) do SARS-CoV-2 na amostra analisada, preferencialmente, obtida 
de raspado de nasofaringe. Este exame é colhido nas unidades de saúde e encaminhado 
ao Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí (Lacen-PI). Ele pode ser feito do 
terceiro dia de sintomas até o décimo. 

“Dependendo do estágio que a pessoa esteja na infecção, ou seja, do primeiro ao sétimo 
dia e a partir do oitavo, podemos utilizar técnicas diferentes para detectar a presença do 
vírus. Quando se está no período inicial da doença, é recomendado a utilização dos testes 
moleculares, realizado através da coleta do swab, que é conhecido como RT-PCR”, 
pontua Ester Miranda. 

A sorologia, conhecida também como testes rápidos, diferentemente da RT-PCR, verifica 
a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus. Isso é feito a partir da detecção de 
anticorpos IgG e IgM em pessoas que foram expostas ao SARS-CoV-2. Estes testes são 
utilizados pelos pesquisadores que estão realizando o inquérito epidemiológico sobre o 
nível de contaminação por Covid-19 no Piauí. 

Nesse caso, o exame é realizado a partir da amostra de sangue do paciente. Para que este 
teste tenha maior sensibilidade, é recomendado que seja realizado, pelo menos, oito dias 
após o início dos sintomas. Isso se deve ao fato de que produção de anticorpos no 
organismo só ocorre depois de um período mínimo após a exposição ao vírus, conforme 
explica Ester Miranda. “Estes testes utilizados no inquérito soro epidemiológico servem 
para identificar os anticorpos produzidos pelo organismo após a exposição ao vírus. 
Pesquisas já demonstram que, a partir do décimo dia ao décimo quarto dia, eles são os 
ideais, pois a presença de anticorpos na corrente sanguínea é maior e fica mais fácil dos 
testes identificarem. Em resumo, os anticorpos IgM reagente ou positivo detectam se o 
paciente está ou esteve infectado, contaminado recentemente e o corpo ainda pode estar 
lutando contra a infecção. Enquanto o IgG reagente ou positivo, o paciente teve infecção 
anterior, com pelo menos três semanas e está possivelmente imunizado”, explica. 

Pesquisa mostra distribuição espacial dos 
casos e óbitos por Covid-19 no Piauí 



Nova pesquisa do Observatório de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Núcleo 
Multidisciplinar e Interinstitucional da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) ressalta a 
distribuição espacial dos casos e óbitos por Covid-19 no Piauí, três meses após o início 
da pandemia no estado. 

O trabalho foi feito por quatro pesquisadores da universidade: Thatiana Araujo Maranhão, 
Sandra Marina Gonçalves Bezerra, Augusto Cezar Antunes de Araujo Filho e Vinícius 
Alexandre da Silva Oliveira. 

 

Mapas elaborado pelos pesquisadores para identificarem incidência de Covid-19 no 
estado 

A pesquisa aponta que o estado do Piauí registrou seu primeiro caso e o primeiro óbito 
por Covid-19 nos dias 19 e 28 de março de 2020, respectivamente, e, desde então, vem 
se observando aumento progressivo nas estatísticas da doença. Com isso, os 
pesquisadores utilizaram métodos epidemiológicos de análise espacial em saúde para o 
conhecimento preciso de municípios piauienses que apresentem aglomerados de altas 
taxas do problema. 

O artigo apresenta um estudo ecológico realizado no estado Piauí, que possui 224 
municípios e população de 3.273.227 habitantes (IBGE, 2019). A professora Thatiana 
Maranhão, do curso de Enfermagem Campus de Parnaíba, disse que foram empregadas 
técnicas de análise espacial em saúde, que é o geoprocessamento para se chegar até os 
dados. 

“Essa metodologia permite uma melhor amplitude para a gente poder ver espacialmente, 
por meio dos mapas, onde o evento de saúde está mais presente. É muito melhor observar 
dessa forma do que por meio de tabelas, por exemplo. Então, é mais prático e podemos 
ter resultados mais rápidos. Fica melhor a visualização do problema e torna mais fácil o 
entendimento do leitor ao observar aquele mapa”, explica a professora sobre a escolha da 
metodologia pelos pesquisadores. 



O professor do curso de Medicina, Campus Torquato Neto, Vinícius Oliveira, afirma que 
o artigo correlaciona municípios entre si para entender de que forma o movimento de 
interiorização se dá a partir das relações entre municípios vizinhos. “É sabido por todo 
mundo que existem municípios que são satélites a determinados municípios polo e a 
dinâmica de comércio e saúde principalmente se dá nesses locais. Esse fluxo e 
movimentação aumentam a incidência de casos nessas áreas mais metropolitanas”, diz o 
docente. 

De acordo com o artigo, a finalidade de apresentar visualmente a correlação espacial local 
é de mostrar o comportamento espacial dos casos de Covid-19, com vistas à orientação 
do processo de tomada de decisão dos gestores no âmbito local, bem como para auxiliar 
a definição de estratégias conjuntas de enfrentamento, nas cidades citadas e municípios 
vizinhos. 

A professora Sandra Gonçalves, do curso de Enfermagem do Campus Poeta Torquato 
Neto, aponta que a contribuição que o artigo traz é principalmente controlar as barreiras 
sanitárias. “Nosso objetivo é dar uma contribuição no controle das barreiras sanitárias. 
Isso é necessário para que tenhamos noção de quem entra e quem sai. Essa comunicação 
é extremamente importante para que possamos controlar esses vetores, por exemplo, a 
vigilância sanitária deve estar sempre de olho e principalmente nos sintomas que as 
pessoas estão apresentando, principalmente a transitar pelas áreas de maior infecção”, 
pontua a docente. 

Ao final do artigo, os professores constataram que os municípios de maior risco para 
infecção e morte por Covid-19 se situam na região metropolitana de Teresina, e em 
algumas cidades localizadas ao norte, como Barras, Esperantina, Luzilândia, Joaquim 
Pires, Parnaíba, Ilha Grande e Luís Correia, sendo todas próximas à divisa com o 
Maranhão. 

O professor do curso de Enfermagem do campus de Floriano, Augusto Araújo, recomenda 
o monitoramento principalmente nesses locais. “Nós observamos uma maior incidência 
de casos em áreas próximas à divisa com o Maranhão. Com isso, nós recomendamos o 
monitoramento intensivo nas regiões de divisas com a implantação de estratégias de 
controle com o uso de aplicativos para o possível monitoramento dos casos nas barreiras 
sanitárias, 24 horas”, comenta o pesquisador. 

Hemopi realiza coleta de sangue na Ponte 
Estaiada durante três dias 



 
Com o sucesso da primeira ação, realizada no fim de junho, quando foram coletadas 227 
bolsas de sangue, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi) vai 
promover uma nova campanha de doação de sangue no Complexo Turístico da Ponte 
Estaiada João Isidoro França, em Teresina. A unidade móvel do Hemopi estará disponível 
como posto de coleta nos dias 8, 9 e 10 de julho, das 8h às 12h e das 14h às 16h30. 

“Nossa equipe estará preparada para receber os candidatos à doação. Todas as medidas 
de segurança foram tomadas para garantir a melhor experiência a quem procurar nossa 
unidade móvel para doar nesses três dias. Na ação realizada no fim de junho tivemos um 
resultado muito positivo e percebemos que era possível repetir”, explica o diretor do 
Hemopi, Jurandir Martins. 

A unidade móvel do Hemopi tem toda a estrutura de um hemocentro, mas em um formato 
diferenciado. “Escolhemos a Ponte Estaiada por ser um local de fácil acesso, com espaço 
aberto, onde o doador pode, inclusive, aguardar a sua vez de entrar na unidade móvel 
dentro do seu veículo, se assim desejar. Também montamos uma estrutura para evitar 
aglomerações e seguir todos os protocolos exigidos pelas autoridades de saúde para ações 
como esta”, diz o diretor. 

 

Por conta da pandemia, as doações no Hemopi tiveram uma redução de quase 50%. O 
diretor do hemocentro ressalta que, mesmo com a suspensão dos procedimentos eletivos, 
a demanda por sangue é constante. “Todos os dias precisamos ter um estoque para atender 
as demandas que não pararam por conta da pandemia. Procedimentos de urgência, 
emergência, pacientes com câncer e outras doenças precisam de sangue. O Hemopi presta 
um serviço essencial dentro do sistema de saúde”, destaca Jurandir Martins. 



Os candidatos à doação de sangue precisam estar atentos aos requisitos básicos: 

• Ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização dos responsáveis 
para doar; 
• Pesar acima de 50kg; 
• Estar alimentado, saudável e sem sintomas de gripe ou resfriado; 
• Apresentar documento oficial com foto; 

 


