
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 140 casos confirmados e 10 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite deste 
domingo (30). 
 
Dos 140 casos confirmados da doença, 82 são mulheres e 58 homens, com idades que variam 
de um a 84 anos. 
 
Sete homens  e três mulheres não resistiram às complicações do coronavírus. Elas eram das 
cidades de Redenção do Gurguéia (55 anos), São Miguel do Tapuio (68 anos) e Teresina (60 
anos). Já os do sexo masculino são oriundos de Canto do Buriti (71 anos), Floriano (56 e 69 anos), 
Parnaíba (81 anos), Pio IX (48 anos) e Teresina ( 59 e 84 anos) 
 
Dos 224 municípios do estado apenas Canavieira não foi atingida pela pandemia. A Covid-19 
está presente em 99,6% do território piauiense. 
 



O Piauí possui 77.405 casos  confirmados do novo coronavírus e 1.825 óbitos registrados pela 
doença, em 158 municípios. Deste total, morreram 1059 homens e 766 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 616 ocupados, 
sendo 381 leitos clínicos, 230 UTIs e 5 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 3.419 
até o dia 30 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 74.964 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

 
Piauí registra menor número de óbitos das 
últimas 12 semanas 

 
O Piauí fechou esta semana com a maior queda de óbitos por semana. Segundo o boletim 
epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), foram registrados 101 óbitos 
nesta 35ª semana, a menor quantidade desde o pico de mortes na semana 27, quando 192 
pessoas morreram e o menor das últimas 12 semanas, quando foi registrado 78 óbitos na 
semana 23. 

A redução de novos óbitos é um dos critérios que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
usa para indicar possível controle da pandemia. “Encerramos a semana com um pouco 
mais da metade do número de óbitos que tínhamos há quatro meses. Claro que ainda é 



muito e cada vida ceifada é uma perda sem precedentes, mas se olharmos pelo outro lado, 
é uma queda significativa e mostra o resultado de uma boa rede de saúde e das articulações 
realizadas para barrar o avanço da Covid-19”, disse o governador Wellington Dias. 

O índice de ocupação de leitos de UTI também segue caindo: atualmente, dos 455 leitos 
existentes, 221 estão ocupados, bem abaixo do pico, alcançado em 5 de julho, quando 
330 leitos estavam ocupados, 75% do total. 
Dos leitos clínicos, 49,3% (395 leitos) estão ocupados e 50,7% (406 leitos) estão 
disponíveis. Já, dos leitos de estabilização, 8,1% (5 leitos) estão ocupados e 91,9% (57 
leitos), estão disponíveis. 

O governador Wellington Dias destaca o resultado, principalmente considerando que o 
estado segue com o programa de flexibilização das atividades econômicas. “Sou grato a 
todos os profissionais que trabalham para evitar o pior e a todos que continuam mantendo 
os cuidados necessários. Peço que prossigam usando máscara, cuidando da higienização 
e do distanciamento para que possamos salvar mais vidas no Piauí”, pontuou. 

Lacen começa a produzir testes de anticorpos 
para Covid-19 por quimioluminescência 

 
O Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí (Lacen-PI) deu início à produção de 
testes sorológicos de anticorpos para Covid-19 por quimioluminescência, metodologia 
que possui sensibilidade e especificidade maior do que o teste rápido. O exame, feito 
através de amostras de sangue, detecta a presença de anticorpos IgM e IgG, formando um 
perfil sorológico para saber se a pessoa testada já esteve em contato com o vírus ou não. 



A implantação da metodologia por quimioluminescência significa ganhos em relação ao 
tempo de liberação do resultado e também diminuição de custos. Atualmente é o que 
existe de mais avançado quando se trata de dosagem de anticorpos. O resultado é 
quantitativo e a dosagem é realizada através de uma máquina chamada Maglumi, que 
produz 184 testes por hora. O Lacen dispõe de duas máquinas. 

Nesse primeiro momento os exames serão realizados com os profissionais de saúde e, 
posteriormente, disponibilizados para a população em geral. “Estamos fazendo uma 
licitação para a compra de mais testes e esse exame vai ser distribuído para a população. 
Ele é importante pois a metodologia é mais ágil e precisa, portanto auxiliará o estado no 
acompanhamento do real perfil epidemiológico e sorológico no Piauí”, afirmou a diretora 
do Lacen, Walterlene Carvalho. 

Sesapi inicia 11ª pesquisa para identificar 
taxa de transmissão do coronavírus no Piauí 

 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), em parceria com o Instituto Piauiense de 
Opinião Pública (Amostragem), deu início à 11ª rodada da pesquisa sorológica para 
identificar a taxa de transmissão do novo coronavírus entre a população piauiense. Ao 
todo, serão percorridos 11 municípios, entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro. 

A pesquisa visa saber se o índice de transmissibilidade permanece o mesmo ou sofreu 
alguma alteração. A meta é alcançar 4.000 entrevistados nas cidades de Teresina, 
Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Oeiras, Floriano, Picos, Valença, São Raimundo 
Nonato, Corrente e Uruçuí. 

Na última rodada, realizada entre os dias 4 e 8 de agosto, a pesquisa constatou que a taxa 
de transmissibilidade do novo coronavírus se manteve em 0,74, o que significa que 100 



infectados repassam o vírus para outras 74 pessoas. O índice é o menor já registrado no 
Piauí. 

Desde o inquérito realizado entre os dias 15 e 18 de julho, que apresentou redução de 0,87 
para 0,74, a taxa permaneceu no mesmo patamar, mesmo com a flexibilização das 
atividades econômicas, o que mostra que o Piauí teve sucesso na reabertura. 

Abordagem 

Ao realizar a pesquisa, as equipes abordam as pessoas em suas casas. Em seguida, um 
morador da casa será sorteado para se submeter ao teste rápido. Caso tenha resultado 
positivo, a pessoa mais próxima à infectada também será testada. 

As equipes 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. 

 


