
 

 

 

 

 

 

 
 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 772 casos confirmados e cinco óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
desta quinta-feira (17). 
 
Dos 772 casos confirmados da doença, 440 são mulheres e 332  homens, com idades que variam 
de oito meses a 92 anos. 
 
Três mulheres e dois homens não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram de Altos 
(86 e 88 anos) e Olho D’ Água do Piauí (87 anos). Já os do sexo masculino eram de Teresina (74 
e 83 anos). Todas as vítimas possuíam comorbidades.  
 



As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no estado 
somam 89.443 casos. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2012 e foram registrados em 
170 municípios. Até agora, morreram 1.156 homens e 856 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 548 ocupados, 
sendo 326 leitos clínicos, 218 UTIs e 4 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 4.192 
até o dia 17 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 86.883 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

Lacen aumenta capacidade de realização de 
exames com novos equipamentos 
O Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Costa Alvarenga (Lacen) dispõe agora de um 
novo equipamento de extração automatizada (Termofischer), doado pelo Ministério da 
Saúde. O aparelho realiza 96 extrações a cada 40 minutos. Ele se soma a outros 
equipamentos e melhorias realizadas no laboratório que irão incrementar ainda mais a 
capacidade de resposta laboratorial dos casos suspeitos da Covid-19 no estado. O 
governador Wellington Dias, acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Florentino 
Neto, visitou, nesta quinta-feira (17), o Lacen e conheceu o equipamento. 

O Governo do Piauí adotou as medidas necessárias durante a pandemia e reestruturou e 
ampliou a capacidade técnica do laboratório de biologia molecular, onde são realizados 
os diagnósticos de coronavírus, por meio da detecção viral de Sars-CoV-2 pela 
metodologia, padrão ouro, RT-PCR. O setor, que no início da pandemia contava com 
quatro técnicos, dispõe hoje com 14 técnicos efetivos e 28 técnicos contratados, somente 
na área desse diagnóstico. 

 

 



Lacen 

Durante a visita, o governador aproveitou para agradecer aos profissionais do laboratório 
pelos serviços prestados à população no período da pandemia. “O Piauí tem razões para 
ter orgulho e se sentir vitorioso se comparar a outros estados em relação ao nosso 
laboratório central. O Lacen tem a capacidade de trabalhar em diversas áreas: aqui faz 
teste de DNA, exame para tuberculose e outras diferentes áreas; e foi fundamental para o 
momento que estamos vivendo no Piauí em relação ao novo coronavírus. Aqui tínhamos 
o desafio de ampliar a capacidade de exames e isso foi feito. Já são mais de 45 mil exames 
com um tempo de resposta que é um dos melhores do Brasil. A equipe se debruçou todos 
os dias para garantir a identificação dos casos de Covid-19, a partir daí permitir o 
tratamento cedo e salvar vidas. Hoje agradecemos ao Lacen e continuaremos investindo 
nesse instrumento importante de saúde pública do Estado”, destacou Wellington. 

O Laboratório de Biologia Molecular aumentou o número de técnicos para aperfeiçoar a 
execução da metodologia RT-PCR que é realizada em basicamente três etapas analíticas: 
extração, amplificação, análise de resultados, e assim com prazo de execução final 
superior a outras metodologias conhecidas pela população, pois esses são feitos de forma 
manual. 

O Lacen também possui equipamento automatizado da Abbott do programa de IST/AIDS, 
que em parceria com o Ministério da Saúde, foi incorporado à rotina pela emergência 
durante a pandemia e assim “adaptada” para aperfeiçoar esse diagnóstico.  

 

A diretora do Lacen, Varterlene Carvalho, falou sobre como o novo equipamento doado 
pelo CGBlab vai auxiliar no trabalho do laboratório. “No início da pandemia nós só 
tínhamos um equipamento de RT-PCR e abrimos um processo de compra e adquirimos 
mais dois equipamentos. Hoje o Lacen possui três equipamentos e nós também fizemos 
uma parceria com a universidade que nos emprestou dois equipamentos. Agora estamos 
com cinco aparelhos, podendo, assim, aumentar a capacidade técnica. A etapa que seria 
a de extração, nós só tínhamos a metodologia de extração manual, mas felizmente nós 



recebemos um equipamento da CGLAB que é o extrator e ele vai agilizar também essa 
resposta porque ele realiza 96 extrações a cada 40 minutos enquanto nós tínhamos uma 
metodologia que usava um tempo de três a quatro horas. Nós vamos estar com esse ganho 
de tempo, podendo, assim, dar uma resposta melhor, aumentando a qualidade técnica e 
aumentar nossa demanda”, explica Varterlene. 

O secretário da Saúde agradeceu também aos servidores pelo trabalho executado durante 
a pandemia. “Nós estamos aqui primeiramente para agradecer a todos os servidores do 
Lacen que deram uma grande demonstração de espírito público. Aqui nós fizemos muitos 
investimentos com máquinas, novas metodologias de exame e readaptação de espaços 
para que pudéssemos ter o desempenho que estamos tendo. Um total de 600 amostras/dia 
são analisadas e queremos alcançar a marca de mil. Novos equipamentos foram 
incorporados para que a gente tivesse os resultados de teste da Covid-19 o mais rápido 
possível. Hoje assumimos o compromisso de uma reforma no prédio atual e até uma 
ampliação para que possamos ter melhores condições de trabalho”, destacou Florentino 
Neto. 

Diagnóstico sorológico 

No Lacen também foi implantada a metodologia quimioluminescência de diagnóstico 
sorológico para detecção de anticorpos IgM e IgG no setor de Imunologia, com a 
finalidade de identificar se houve contato do paciente com o vírus Sarrs-CoV-2. 
Inicialmente vêm sendo testados os profissionais da rede hospitalar estadual que atuam 
na linha de frente da Covid-19 e posteriormente serão ofertados para a população. 

O responsável pelo setor de Biologia Molecular do laboratório, Avelino Soares explicou 
sobre a metodologia da quimioluminescência. “Esse método é um exame que o setor de 
imunologia já está equipado e funcionando. Vai fazer o que a gente chama de sorologia 
para detecção de anticorpos dos pacientes testados e aí poder saber se eles estão com 
presença de anticorpos de IGM e IGC. Na parte de biologia molecular a amostra vai seguir 
o fluxo normal, ou seja, ela vai passar pelo processo de extração em um desses métodos, 
ou o automático ou o manual, e depois a amostra segue para o setor de amplificação. 
Estaremos com cinco máquinas de PCR disponíveis para dar prosseguimento a essa 
etapa”, explicou Avelino. 

Hospital de Bom Jesus prepara estrutura 
para retomar cirurgias eletivas 
O Hospital Regional Manoel de Sousa Santos, localizado em Bom Jesus, está preparando 
sua estrutura física para retomada das cirurgias eletivas. A unidade de saúde contará com 
o reforço de nove unidades de terapia intensiva, que permitirá a realização de cirurgias 
gerais todos os dias. 

Para a retomada das cirurgias, os pacientes na fila da regulação serão convocados para 
uma nova reavaliação clínica. “A partir do dia 1º de outubro, vamos abrir nossas UTIs, o 
que permitirá que façamos uma escala de médicos cirurgiões e anestesista para realizar 
cirurgias gerais durante a semana toda. A princípio, serão utilizados 30% de nossa 
capacidade, como foi determinado em decreto. No decorrer de 15 dias, aumentaremos 



esse quantitativo para 50% e depois para 100%”, explica o diretor do hospital, Helder 
Meneses. 

A unidade de saúde é referência para o Território da Chapada das Mangabeiras e conta 
com uma estrutura física e de pessoal para um atendimento de qualidade aos usuários que 
têm à sua disposição serviços laboratoriais, raio X, ultrassonografias, mamografias, 
fisioterapia, fonoaudiologia, além de consultas com clínicos gerais, pediatra, ortopedistas, 
cirurgiões gerais e obstetrícia. 

 

“Nosso hospital está com o centro cirúrgico preparado para o retorno das cirurgias eletivas 
e também retomamos o serviço de consultas eletivas, que estão obedecendo a lista de 
espera”, afirma o diretor. 

O Hospital Regional Manoel de Sousa Santos mantém ainda o seu setor Covid-19 ativo, 
que dispõe de dez leitos clínicos e 02 de estabilização, para o tratamento de pacientes 
infectados pelo coronavírus. “Transformamos uma parte do nosso pronto socorro em 
setor Covid e isolamos do restante do hospital para afastar o risco de infecção. Mas 
mesmo com a pandemia, continuamos com o pronto socorro ativo para outros 
atendimentos”, lembra Helder Meneses. 

Comitê apresenta Campanha de 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher 
do Campo 
O Comitê de Políticas Públicas para Mulheres Rurais, coordenado pela Secretaria de 
Estado da Agricultura Familiar (SAF), fez o pré-lançamento, de forma remota, do Plano 
de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Campo. 

Participaram do pré-lançamento, a secretária de Estado da Agricultura Familiar e 
coordenadora do comitê, Patrícia Vasconcelos; a coordenadora estadual de Políticas 



Públicas para Mulheres, Zenaide Lustosa; e a presidente da Fetag-PI, deputada estadual 
Elisangela Moura. 

 

O comitê é formado por representantes da Seduc, Seplan, Emater, SSP, SAF, CEPM, e 
Cojuv e faz uma integração das políticas públicas desenvolvidas no estado voltadas para 
mulheres rurais. A consultora de Gênero, Raça, Etnia e Geração, Sarah Luiza, abriu o pré-
lançamento e fez uma apresentação sobre as peças publicitárias da campanha e a 
consultora de Gênero e Geração, Wladynea Albuquerque, apresentou o projeto. 

Segundo a secretária da Agricultura Familiar, nesse período foi observado, com 
informações da  Coordenadoria das Mulheres, um aumento no número de casos de 
violência contra a mulher rural no Piauí. “Um reflexo dos números no país que aponta o 
mesmo perfil de aumento durante a pandemia causada pela Covid 19, alguns estados 
chegando a 100%. Nossa campanha tem este caráter específico, de alcançar as mulheres 
rurais por meio de parcerias com representantes dos  movimentos sociais, associações, 
sindicatos e da Fetag. E assim poderemos divulgar e frisar mais amplamente a questão da 
denúncia, além de esclarecer que elas não estão sozinhas, já que a mulher do campo fica 
ainda mais isolada”, explicou Patrícia Vasconcelos. 

A gestora ressalta que os dados são reais,  apontados pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), que já alertou que a pandemia afeta mais ainda as mulheres em todos os sentidos, 
inclusive no que tange à violência. “Estamos unindo forças por meio do comitê, para que 
a campanha chegue aos pontos mais distantes dos municípios do Piauí e atinja seu 
objetivo maior, não só neste momento mas enquanto elas precisarem de apoio e ajuda 
neste enfrentamento”, concluiu a secretária. 

Zenaide Lustosa, à frente da Coordenadoria Estadual  de Políticas Públicas para 
Mulheres, ressaltou, durante sua fala, que a elaboração e execução do plano é um  marco 
importante na história do campo. “Porque vai contemplar e possibilitar que possamos 
desenvolver políticas para esse público, que é o mais atingido  e que tem mais dificuldade 
em denunciar, por não ter acesso aos canais de atendimento. É uma iniciativa importante 
e que a coordenadoria como parceira, caminhará lado a lado do comitê, a fim de agilizar 
e concretizar as ações do Plano de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do 
Campo”, destacou a coordenadora. 



Mazé Moraes, secretária Nacional de Mulheres da Contag e coordenadora-geral da 
Marcha das Margaridas, afirmou que mais uma vez o comitê e a SAF saíram na frente 
com a discussão e ressalta que ao contrário do que se pensa, no campo existe “uma 
violência silenciosa” contra a mulher e que o agravante é que, com a pandemia, elas têm 
ficado mais tempo com os agressores e além das dificuldades normais de estrutura e 
acesso das cidades pequenas para a efetivação das denúncias, essas mulheres perderam 
espaços de apoio importantes, onde poderiam recorrer nos grupos de conversa, nas 
reuniões das associações e nas feiras, onde comercializavam seus produtos. 

“Foi de extrema importância participar do pré-lançamento e considero que a campanha é 
uma grande iniciativa, por isso reforço o apoio da Contag, e tenho certeza que a ação vai 
contribuir muito no combate ao feminicídio e à violência, sobretudo contra as mulheres 
rurais”, enfatizou Mazé. 

Escolas do interior do Piauí conseguem 
avanço expressivo no Ideb 

 



As escolas do interior do Piauí conseguiram um resultado expressivo no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2019, demonstrando grande avanço 
educacional, reflexo do investimento estrutural e pedagógico realizado pela Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc). Além do primeiro lugar do Ideb para o Ensino Médio, 
conquistado pelo Centro Estadual de Tempo Integral (Ceti) Augustinho Brandão, 
localizado em Cocal dos Alves, escolas como a Unidade Escolar Eustáquio Portela, de 
Santa Cruz dos Milagres, e Unidade Escolar Aprígio Pereira Bezerra, de São Julião, 
obtiveram crescimento considerável. 

 Um salto de 2.6 no Ideb de 2017 para 4.7 em 2019 impressiona a quem observa de perto 
a educação e sabe o quão difícil é promover uma melhoria como essa na qualidade do 
ensino. É o caso da Unidade Escolar Eustáquio Portela, da pequena Santa Cruz dos 
Milagres, polo do turismo religioso do Piauí. A escola, que ainda não é de tempo integral, 
deixou a todos da 7ª Gerência Regional de Educação (GRE), sediada em Valença do 
Piauí, impressionados. 

O diretor da escola, Antônio Melo, revela que foi um trabalho árduo, e em parceria com 
as famílias, que tirou o Eustáquio Portela do último lugar na regional e o colocou entre as 
25 melhores escolas de Ensino Médio do Piauí. 

“Em 2019, realizamos uma assembleia com toda a comunidade escolar para pactuar ações 
visando ao crescimento, fizemos reuniões com professores para apropriação de 
conhecimento com a análise da matriz de referência do Saeb e das habilidades e 
descritores. Depois, desenvolvemos oficinas pedagógicas com professores de português 
e matemática, avaliação diagnóstica com alunos para aferir os conhecimentos, criamos 
um plano individual de atendimento personalizado para atender o déficit de habilidade de 
cada aluno, confeccionamos um material de trabalho em cima da matriz de referência. 
Por fim, aplicamos simulados mensais para a devolutiva pedagógica, com reforço para os 
que ainda não desenvolviam a habilidade e acolhimento dos alunos no dia da Prova 
Brasil”, explica Antônio Melo. 

 



Outra escola de Ensino Médio que obteve boa evolução no Ideb, batendo a meta de 3.8 e 
superando a média estadual, foi a Unidade Escolar Aprígio Pereira Bezerra. A diretora 
dessa escola, Glória Filha, cita o acompanhamento pedagógica, o programa Se liga no 
Saeb e Mais Aprendizagem como ações fundamentais para esse resultado. Em 2017, a 
escola não tinha se qualificado para pontuar no Ideb. 

 

A coordenadora pedagógica da unidade, Lídia Carvalho, observa que a comunidade 
escolar está muito satisfeita. “Com esse resultado percebemos que estamos 
desenvolvendo um trabalho efetivo e proveitoso, e pretendemos acelerar esse ritmo 
principalmente agora com a implementação da nova política curricular advinda com a 
BNCC. Buscamos cada vez mais conectar nosso ensino ao conhecimento de mundo para 
que nossos alunos possam crescer com criatividade, criticidade e atuantes de modo 
significativo em qualquer esfera no contexto em que vive”, diz Lídia. 

Em 2019, a Seduc criou o “Se Liga no Saeb”, um programa “guarda-chuva” que norteou 
escolas, as Gerências Regionais e a própria equipe da Seduc em como trabalhar, mobilizar 
e engajar todos os atores que fazem parte do processo de avaliação do Saeb. 



“Para os gestores escolares, o foco principal é o aluno e o interesse é fazer com que ele 
aprenda e o resultado do Ideb atesta que estão no caminho certo e que a aprendizagem 
está ocorrendo com qualidade. São vários os fatores que levam a esse resultado, sendo 
imprescindível considerar o interesse dos alunos, a equipe pedagógica qualificada e 
comprometida com a escola, além do trabalho que vem sendo desenvolvido em um 
modelo de gestão democrática e participativa. Outro detalhe importante que auxilia a 
chegar na meta é a parceria dos pais, apoio das Gerências Regionais e equipe central da 
Seduc”, relata o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera Moura. 

 

Secretário Ellen Gera 

 


