
 

 

 

 

 

 

 
O Piauí registrou 1.275 casos confirmados  e 15 óbitos pelo novo coronavírus nas últimas 24 
horas,  de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde na noite desta 
terça-feira (4). 
 
As vítimas do sexo feminino são sete. Elas eram naturais de Barras (79 anos), Esperantina (74 
anos), Fartura do Piauí (57 anos), Floresta do Piauí (82 anos) e Teresina (65, 84 e 92 anos).  
 
Também faleceram oito homens das cidades de Barras ( 63 anos), Redenção do Gurguéia (86 
anos), São João da Canabrava (65 anos) e Teresina (40, 40, 57, 75 e 79  anos ).  
 
Segundo o boletim, dos 1275 casos confirmados da doença, 698 são mulheres e 577 homens, 
com idades que variam de dois meses a 101 anos.  
 
Nenhum município foi acrescido na relação daqueles com casos confirmados de Covid-19, 
permanecendo em 221 a quantidade de cidades atingidas pela pandemia.  



 
Dos 224 municípios do estado apenas Arraial, Canavieira e Jardim do Mulato não possuem 
registros do novo coronavírus.  A Covid-19 está presente em 98,7% do território piauiense. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimeto à Covid-19, há 731 ocupados, 
sendo 430 leitos clínicos, 283 UTIs e 18 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 2.402 
e as altas do dia, 26. 
 
O Piauí possui 55.718 casos confirmados e 1.416 óbitos distribuídos entre 134 municípios. Deste 
total, morreram 827 homens e 589 mulheres. 

 
Lacen realiza testes mais sensíveis para 
detecção do novo coronavírus 

 
O Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí (Lacen) adquiriu um novo tipo de teste 
para a detecção do novo coronavírus. O teste sorológico por quimioluminescência 
apresenta uma maior sensibilidade e maior especificidade em relação aos demais testes. 
Ao entrar em contato com o material coletado dos pacientes, o reagente começara a emitir 
uma luminosidade que irá variar de intensidade dependendo da quantidade de anticorpos 
presente na amostra. Quanto maior a intensidade, mais anticorpos o indivíduo irá possuir, 
indicando a presença ou não do vírus. 

Segundo as equipes do Lacen, o resultado do teste ficará pronto em até 48 horas após a 
entrada da amostra coletada no laboratório, uma vez que o exame somente pode ser feito 
em ambiente laboratorial, após a coleta venosa no paciente. 



Os primeiros testes adquiridos juntamente com o equipamento que possibilita a realização 
do teste serão utilizados em um inquérito sorológico com os profissionais da saúde que 
atuam nos hospitais da rede estadual. O Lacen está realizando um levantamento das 
unidades que compõem a rede para determinar a quantidade de testes que será realizado 
em cada hospital. “Esse inquérito vai nos permitir traçar um perfil epidemiológico que irá 
permitir uma tomada de ações mais efetivas no enfrentamento a Covid-19”, explica 
Walterlene Carvalho, diretora do Lacen. 

População indígena do Piauí recebe 
assistência durante a pandemia de 
coronavírus 

 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), por meio da Superintendência de Atenção a 
Saúde e Municípios (Supat), em parceria com as secretarias municipais de Saúde estão 
realizando ações de trabalho da Força Tarefa com o objetivo de combater a Covid-19 
entre a população indígena piauiense. A Sesapi já vem realizando ações de informação, 
prevenção e combate ao coronavírus, orientando estas comunidades e, para reforçar ainda 
mais, vai realizar testes rápidos e de anticorpos entre indígenas dos municípios de Piripiri, 
Lagoa de São Francisco, Uruçuí, Picos, Queimada Nova, Bom Jesus, Santa Filomena e 
Teresina. 

“Desde o inicio da pandemia, a Sesapi vem atuando junto aos povos indígenas por 
reconhecer sua fragilidade, história e perfil epidemiológico. Temos unido grandes 
esforços junto aos municípios para atuar de forma coordenada, ampliando as ações de 
saúde com o objetivo de salvar vidas”, explicou o coordenador do estudo, Epifânio 



Ferreira dos Reis Neto. Ele reforçou que a secretaria estadual conta com profissionais que 
integram equipes multidisciplinares de saúde indígena. 

Até o momento, o Piauí apresenta nove casos confirmados da doença entre indígenas e 
190 pessoas sob suspeita. Os testes serão realizados em 673 famílias com um número de 
aproximadamente 2.692 indivíduos. 

Hospital de Picos registra aumento na 
recuperação de pacientes com Covid 

 
O Hospital Regional Justino Luz, em Picos, tem registrado um aumento de altas médicas 
de pacientes recuperados da Covid-19 e também de pacientes que apresentam sintomas 
leves e continuam o tratamento em casa. As informações são do boletim divulgado no 
último domingo (2), quando foram anotadas 13 altas de pacientes com Covid para 
continuar o tratamento em isolamento domiciliar. 

O diretor técnico do Justino Luz, Tércio Luz, explica que alguns fatores favorecem a 
quantidade de altas e de pessoas recuperadas, como o manejo clínico, com equipes 
preparadas e capacitadas, e o tratamento precoce em pacientes que não precisam de 
internação. “Inserimos esse protocolo de tratamento precoce aqui no Hospital Justino Luz 
e os resultados positivos cada vez mais aumentam”, conta do médico. 

A direção do Hospital Justino Luz reitera que o órgão é referência no tratamento da 
Covid-19 no interior do estado e atualmente conta com 20 unidades de terapia intensiva, 
sendo dois de estabilização, 35 leitos clínicos, além dos leitos de observação no Pronto 
Socorro. 

A diretora-geral da unidade, Samara Sá, enfatiza que as internações acontecem de acordo 
com os protocolos estabelecidos, que vão de casos moderados a casos críticos. “Com o 
suporte intensivo necessário, podemos tratar os casos moderados a graves e obter 
resultados positivos. Estamos trabalhando para trazer ainda mais melhorias para o 
hospital, como a ampliação do setor, que se necessário, poderemos chegar aos 74 leitos 
clínicos. Mas frisamos as recomendações do Ministério da Saúde, como uso da máscara, 



distanciamento social e uma boa e correta higienização das mãos, que são fundamentais 
no combate ao novo coronavírus”, comenta. 

O presidente da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares, Pablo Santos, avalia os 
índices positivos de recuperados como reflexo de uma boa gestão interna e a estruturação 
do hospital. “Com o apoio do Governo do Estado e Secretaria de Estado da Saúde, 
investimos na ampliação das UTIs e leitos clínicos, assim como, capacitação e segurança, 
para que toda a população da macrorregião de Picos seja atendida de forma ágil e 
resolutiva, assegurando uma boa recuperação aos pacientes”, ressalta Pablo. 

 


