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34º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 
 

  A Secretaria Municipal de Saúde de Francinópolis-PI e a Unidade Mista de 

Saúde “Pedro Lopes” vem a público com transparência e ética informar, que entre 

ontem (30/07) e hoje (31/07/2020), foram realizados, 20 (vinte) TESTES 

RÁPIDOS (teste sorológico IgM/IgG); 04 (quatro) em pessoas advindas de outros 

centros urbanos com alto índice de infecção por Sars-CoV-2 (coronavírus); 11 

(onze) que tiveram contato direto com positivados, todos com resultados 

NEGATIVOS para Covid-19, por fim foram realizados 05 (cinco) retestes em 

pacientes positivados e que se encontravam em isolamento. 

Os retestes realizados em pacientes antes positivado, teve resultado de 05 

(cinco) CURADOS. 

        Os pacientes CURADOS são: 

1. Paciente, sexo feminino, 42 anos; 

2. Paciente, sexo feminino, 36 anos; 

3. Paciente, sexo feminino, 21 anos; 

4. Paciente, sexo feminino, 14 anos; 

5. Paciente, sexo feminino, 7 anos. 

        Informamos ainda que ontem (30/07/2020), foi realizado 1 (um) teste 

rápido Swab Ag (antígeno) na Unidade Mista de Saúde “Pedro Lopes” em paciente 

do sexo feminino, 41 anos, com resultado NEGATIVO para Covid-19. 

Por fim, comunicamos que, no Município de Francinópolis, foram realizados 

635 (seiscentos e trinta e cinco) testes, quantidade correspondente a 12,1% de 

toda a população de Francinópolis, sendo 603 (seiscentos e três) descartados, 32 

(trinta e dois) casos confirmados, 32 (trinta e dois) já se encontram curados, e 00 

(zero) casos sob regime de isolamento domiciliar. 

 Reforçamos aos pacientes que respeitem o isolamento e à população que 

cumpram todas as medidas de segurança e as preventivas para enfretamento da 

Covid-19. Reiteramos o pedido de distanciamento social, contribuindo com a 

Gestão Municipal da Saúde nos esforços incansáveis de impedir uma 

disseminação da doença.  

#FIQUEEMCASA. 

Francinópolis, 31 de Julho de 2020. 

 

__________________________________________________________ 
Dulce Orminda Mendes Martins Nogueira 

Secretária de Saúde de Francinópolis-PI 

mailto:smsfrancinopolis@hotmail.com

