
 
 

 

 

 

Mensagem do Governador 

 

 

“Parabéns e agradecimentos, pelo trabalho para todos e 
todas que estiveram na linha de frente. Ficamos entre os 
maiores do Brasil na sexta, sábado e domingo. Ontem com 
55,4%. Maior ou igual a Estados com Lockdown. Abs” 

Wellington Dias 

 

 
 
 



 
Atualização da Secretaria de Estado da Saúde nesta segunda (18) confirma mais 153 casos 
de Covid-19 de residentes no Piauí e cinco óbitos em decorrência da infecção causada 
pelo vírus Sars-CoV-2. As vítimas, quatro homens e uma mulher são de Teresina, Água 
Branca, Matias Olímpio e Uruçuí. 
  
De acordo com o boletim, todos os pacientes que faleceram tinham algum tipo de doença 
relacionada. O homem de Matias Olimpio, de 73 anos (cardiopata), o de Uruçuí, de 53 
anos (diabético),  o de Teresina, 67 anos (cardiopata) e o de Pavussu, 75 anos ( 
septicemia). Já a mulher de Água Branca, que tinha 65 anos, era diabética. 
  
Das  85  mortes registradas até agora, há 53 homens e 32 mulheres, com idades entre 13 
e 97 anos de idade. A vítima mais nova era de Pedro II e a mais velha de Teresina. Ambas 
do sexo feminino. 
  
Dos 153 novos casos de covid-19 positivados em um período de 24 horas, de acordo com 
o Informe Epidemiológico, 83 são mulheres e 70 homens, com idades que variam de dois 
meses a 88 anos. 
  
As cidades de Avelino Lopes, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Nazaré do Piauí,  Nova 
Santa Rita, Olho Dágua do Piauí, Pavussu e Passagem Franca registraram os primeiros 
casos da doença. 
  
 Agora, são 2440 casos distribuídos entre 113 cidades, o que representa mais da metade 
dos municípios do estado com casos confirmados. 



Medidas restritivas mais rígidas surtem 
efeito no Piauí 

Com o aumento das restrições de atividades econômicas a partir da antecipação do feriado 
do Dia do Piauí, na sexta-feira (15), os índices de isolamento social tiveram melhora 
significativa nesse fim de semana. De sexta a domingo (17), o isolamento social médio 
foi de 50,7%, bem maior do que o registro nos dois últimos fins de semana anteriores: 
42,33% de 8 a 10 de maio e 44,33% de 1º a 3 de maio. 

 

Na sexta-feira (15), o isolamento foi de 49,40%, oito pontos percentuais acima do 
registrado na sexta anterior (8), que foi de 41%. No sábado (16), foi de 47,30%, contra 
42% do sábado, dia 9. Nesse domino (17), foi de 55,4%, mais de dez pontos acima do 
registrado no domingo dia 10, quando foi celebrado o Dia das Mães. Naquela data, apenas 
44% da população piauiense ficou em casa. 

  



O governador Wellington Dias comemorou os resultados. “No domingo, com o índice de 
55,4%, ficamos entre os cinco estados com melhor isolamento social do Brasil. Foi uma 
vitória importante contra o coronavírus, pois evitou pessoas circulando, menos 
transmissão, menos pessoas doentes, menos demanda por vaga hospitalar. Esse é o 
objetivo e a população é parte dessa vitória. Vamos prosseguir e é assim que vamos 
vencer a Covid-19”, disse o chefe do executivo piauiense. 

 

Para manter os piauienses em casa, o Governo do Estado decidiu antecipar o feriado do 
Dia do Piauí (19 de outubro) para a última sexta-feira, dia 15 de maio. Além disso, o 
governador expediu o decreto nº 18.978, com medidas mais restritivas de isolamento 
social, como o fechamento de supermercados e postos de combustíveis no domingo (17), 
a proibição de transporte de passageiros dentro e fora dos municípios durante os três dias 
(15, 16 e 17) e ainda a proibição de venda de bebidas alcoólicas presencial, sendo 
permitido apenas por delivery. 

Fiscalização 

Para garantir o cumprimento do decreto, a Polícia Militar fez fiscalizações. Segundo o 
relatório do Centro de Operações Policiais Militares (Copom) da Coordenadoria Geral de 
Operações da PM, 234 estabelecimentos foram fechados por não serem autorizados a 
funcionar. 

O relatório aponta ainda 2.287 atendimentos, 5.071 pessoas orientadas e abordadas a ficar 
em casa e 3.234 veículos abordados. A PM registrou ainda 26 Termos Circunstanciais de 
Ocorrência (TCOs) por desobediência à Medida Sanitária, 18 TCOs por perturbação, 277 
autos de infração de trânsito (AITs) e 22 remoções de veículos. 



Índice isolamento 

Apesar do êxito, Wellington continua preocupado porque o índice de isolamento ainda 
está abaixo do registrado nas últimas semanas de março, quando ficou próximo de 60%, 
e aquém do ideal pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar a propagação 
do novo coronavírus, que é de 70%. 

Dias reforça que ficar em casa é hoje a medida mais rápida de evitar a propagação do 
coronavírus no Piauí e, se a sociedade não colaborar, mais pessoas adoecerão. “Quanto 
mais pessoas contaminadas, mais pessoas vão precisar de vagas de internação. Então, 
queremos que as pessoas tenham dignidade no atendimento, para isso não pode haver o 
colapso”, frisou o governador. 

Pesquisa 

Na semana passada, o Governo do Estado divulgou os resultados da segunda etapa da 
pesquisa realizada pelo Instituto Amostragem sobre o índice de contaminação da Covid-
19 no Piauí. A pesquisa estima que haja mais de 17 mil pessoas infectadas com a doença 
no estado, 4,5 vezes maior que na primeira estimativa. 

O aumento é devido a queda no isolamento social. “As pessoas precisam se conscientizar 
da importância do isolamento social, porque do jeito que caminhamos, vamos chegar, 
daqui a 15 ou 20 dias, em uma probabilidade de o sistema de saúde estar em colapso. 
Então, é um problema muito grave, segundo o que os pesquisadores viram no interior do 
estado é que as pessoas não estão em isolamento, é como se nada tivesse acontecendo”, 
afirmou o diretor do Instituto Amostragem, João Batista Teles. 

Governador propõe acompanhamento de 
pessoas do grupo de risco da Covid-19 



Com as medidas restritivas adotadas nos últimos três dias, o Piauí alcançou o índice de 
55,4% de isolamento domiciliar, além da redução dos acidentes de trânsito. Ao mesmo 
tempo que comemora o resultado, o governador Wellington Dias já propõe novas 
medidas, desta vez voltadas para um maior acompanhamento das pessoas que estão no 
grupo de risco da Covid-19. 

As pautas foram debatidas nesta segunda-feira (18), em audiência por videoconferência 
com o prefeito de Teresina, Firmino Filho; o presidente da Associação Piauiense de 
Municípios (APPM), Jonas Moura; o secretário de Governo, Osmar Júnior; e o secretário 
de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, José Santana. Trata-se do 
acompanhamento das medidas adotadas ao enfrentamento da Covid-19 e do Programa 
Busca Ativa. 

“Nesse fim de semana, o Piauí chegou a um indicador de isolamento maior que os de 
estados que estão com lockdown, ficando entre os melhores do Brasil. Os efeitos do 
decreto que ampliou as restrições a atividades comerciais e o deslocamento de pessoas 
durante o feriado prolongado, refletiu também nas estatísticas de violência no trânsito, 
registrando apenas oito acidentes, quando o costumeiro é cerca de 80. Alcançamos o 
objetivo”, disse Wellington. 

Programa Busca Ativa 

Durante a reunião, o governador aproveitou para propor o reforço do Programa Busca 
Ativa, que rastreia pessoas possivelmente contaminadas pelo novo coronavírus e faz a 
aplicação de testes para identificar pacientes positivados. “A ideia é realizar um trabalho 
direto com pessoas do grupo de risco, que são as com mais de 60 anos e as que possuem 
comorbidades. Dos 80 óbitos no estado, 90% são desse grupo, o que torna necessário o 
rastreamento e acompanhamento das condições de saúde, de higiene e de isolamento 
domiciliar”, pontuou Dias. 

Outra vertente a ser trabalhada no Busca Ativa é o isolamento e tratamento precoce de 
pessoas que podem transmitir o vírus para muitas outras. “O ideal é que possamos 
descobrir quem são e fazer um trabalho preventivo. A taxa de reprodução semanal no 
Brasil está em aproximadamente 1.5, ou seja, uma pessoa com Covid-19 infecta outras 
cinco. Dos 36 mil casos, 20 mil estão num nível alto de transmissibilidade, portanto, 
precisamos pensar em uma solução para prevenir isso. Acredito que possamos começar 
com uma grande campanha para cadastrar todos, principalmente os que estão no grupo 
de risco, no aplicativo Monitora Covid-19”, atentou o governador. 

Para Firmino Filho, a testagem, acompanhamento e cadastro da população no Monitora 
Covid-19 são pontos chaves para desacelerar a curva de transmissão e de óbitos. “Estamos 
chegando na fase em que vai haver a aceleração dos casos positivos em Teresina e, em 
sequência, em todo o estado. Essa estratégia proposta de rastreamento dos casos 
positivados e o isolamento dessas pessoas é ideal. Esse trabalho preventivo tem que ser 
acionado, a atenção básica também é essencial e, junto ao cadastramento no aplicativo 
Monitora Covid-19, podemos ter a chance de monitorar e evitar que o paciente chegue na 
consulta já em estado grave”, destacou o gestor. 

 



Ocupação de leitos e ação conjunta 

O prefeito de Teresina ainda fez um alerta em relação à ocupação dos leitos de UTIs, que 
tem aumentado na capital. “Se nesta semana houver a mesma taxa de internações em 
leitos de UTIs para Covid-19, teremos uma situação dramática e a população precisa estar 
ciente e em alerta. Também tivemos o crescimento, na casa de 80%, de consultas gripais 
e internações em geral também aumentaram. Nesta semana é razoável que possamos 
reverter os leitos normais para os dedicados à Covid-19, uma vez que estamos entrando 
na curva acelerada da transmissão do vírus”, acrescentou Firmino. 

Na reunião, também ficou acertado que haverá um diálogo com os municípios para a 
adoção de medidas em conjunto. “É importante que esse diálogo chegue aos municípios 
para entenderem a importância da testagem da população. O trabalho in loco dos agentes 
de saúde é fundamental para esse acompanhamento, pois muitos têm recorrido ao sistema 
de saúde só quando estão em situação grave e, por esse motivo temos perdido vidas. As 
próximas semanas e meses serão difíceis e precisamos estar preparados para enfrentar 
mais essa fase da batalha contra o novo coronavírus”, afirmou o presidente da APPM, 
Jonas Moura. 

Governo do Piauí irá viabilizar pesquisas 
sobre usos de medicamentos contra a 

Covid-19 
 

 

O Governo do Estado irá viabilizar pesquisas sobre medicamentos e protocolos de 
combate às Covid-19. O governador Wellington Dias se reuniu, nesta segunda-feira (18), 



por videoconferência, com o grupo de trabalho científico que atua em estudos acerca dos 
melhores procedimento no tratamento da doença. 

A criação do grupo de trabalho tem o objetivo de estudar, avaliar e definir o uso de 
cloroquina, hidroxicloroquina e corticoides, entre outros medicamentos, que auxiliem no 
tratamento da Covid-19, bem como seus efeitos colaterais. 

O governador se prontificou a garantir os recursos necessários e julgados como 
pertinentes pelos médicos. “O Estado tem interesse em aportar recursos para viabilizar os 
estudos e termos um tratamento eficiente. Por isso, organizamos um grupo de trabalho 
para que possamos encontrar um procedimento, além de acompanhar e ter uma avaliação 
científica para nortear nossos protocolos. Tenho entusiasmo em apoiar no que for 
necessário para evitar pacientes vão para UTI e salvar a vida de cada vez mais pessoas”, 
ressaltou o chefe do executivo estadual. 

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, colocou à disposição da equipe o 
hospital de campanha construído no Ginásio Verdão para a realização das pesquisas. 
“Sugerimos que a Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e 
Inovação (Fadex), seja o centro dos estudos e que o hospital de campanha seja 
considerado nesse trabalho”, afirmou o gestor. 

O reitor da UFPI, José Arimateia Dantas, ressaltou a importância das discussões para 
melhor entendimento sobre as alternativas. “As pesquisas subsidiam nossos médicos que 
estão na linha de frente atendendo os pacientes com a Covid-19. Por isso é necessário nos 
reunirmos para que possamos contribuir ainda com o Estado do Piauí no combate a essa 
pandemia”, disse. 

Para o médico Carlos Henrique Nery, chefe do Departamento de Medicina Comunitária 
da UFPI, os estudos sobre os protocolos com os medicamentos devem continuar. “Ainda 
não há um consenso sobre os medicamentos que estão sendo utilizados, não existe nada 
ainda consistente no mundo, infelizmente, pois ainda necessita de mais estudos e é isso 
que proponho que façamos, inclusive com outros medicamentos e outros protocolos”, 
pontuou o médico. 

“Quero pedir o apoio dos pesquisadores para que tenhamos um grande grupo de trabalho 
que possa nos ajudar nesse nivelamento de conhecimento e à medida que chegamos à 
conclusões, podermos colocar em prática”, concluiu Wellington Dias. 

 


