
 
 
 
 

 
O Piauí chega a 2852 casos e 91 mortos por Covid-19 nesta quarta-feira, 20. Os números 
foram atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado. Foram 4 óbitos a mais e 
215 novos casos confirmados. 
 
Entre os pacientes que não resistiram aos sintomas da doença estão quatro pessoas do 
sexo masculino, sendo três deles de Teresina. O mais velho, de 82 anos e o mais jovem, 
de 46 anos, além de outro homem de 67 anos.  A quarta vítima, também de 67 anos, era 
de São Julião. Todos possuíam doenças pré-existentes. 
 
Dos novos casos divulgados no boletim de hoje, são 117 mulheres e 98 homens, com 
idades que variam de 10 anos a 94 anos.  



Buriti dos Montes, Joaquim Pires, Padre Marcos, Parnaguá, Pedro Laurentino, Santa Cruz 
do Piauí e Santo Antônio de Lisboa entraram na lista de municípios com os primeiros 
casos confirmados do novo coronavírus. Agora, são 127 cidades que possuem casos 
registrados. 
 
As cidades de Capitão de Campos e Nova Santa Rita, que apareciam com casos 
confirmados, saem da lista por inconsistência nos dados de notificação dos pacientes. Os 
dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no 
Lacen e notificações recebidas dos municípios. 
 
Os resultados dos testes rápidos são alimentados pelas secretarias municipais de saúde no 
e-Sus e no Registro de Testes Rápidos. Já resultados dos exames de PCR são divulgados 
através do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), que é alimentado pelo Lacen. 
 
No total, o Piauí tem 2852 casos positivos e 91 óbitos. 

 
Covid-19: Estado aumenta número de leitos 

clínicos e de UTI em Parnaíba 

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) realizou uma análise dos dados de Parnaíba e 
foi verificado que, dos 49 leitos do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), 
disponível para tratamento da Covid-19, 16 estão ocupados. Isso corresponde a 32% de 
ocupação dos leitos clínicos. Ao analisar a ocupação dos leitos de Terapia Intensiva 
(UTI), de 18 leitos disponíveis para o tratamento da Covid-19, 10 estão ocupados, 
correspondendo a 55% de ocupação na UTI do Heda para tratamento da Covid-19. 

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, “esses 49 leitos só estão 
disponíveis em razão de termos transferido para a Maternidade Marques Bastos, o serviço 
de maternidade que funcionava dentro do Hospital Dirceu Arcoverde, abrindo, assim, a 
possibilidade da ampliação do tratamento da Covid-19 no Heda”. 

Os leitos de UTI que estão disponíveis no Dirceu Arcoverde, todos foram implantados 
após o início da pandemia. “Tínhamos 10 leitos para tratamento de adultos na UTI de 
Parnaíba e já implantamos mais 18 leitos só para o tratamento da Covid-19, dada a 
preocupação com a segunda maior cidade do estado, o segundo maior conglomerado 
populacional que nós temos no estado do Piauí’, destaca Florentino. 



 
Leitos de UTI Coronavírus no Heda de Parnaíba 

Também será reinaugurada, na próxima semana, a Promédica que estava fechada há mais 
de cinco anos, e que está passando por uma reestruturação e aquisição de novos 
equipamentos. Dessa forma, além dos 49 leitos clínicos disponíveis para o tratamento da 
Covid-19, serão agregados mais 60 leitos, ficando, assim, com 109 leitos clínicos para o 
tratamento da Covid-19 e 20 leitos de UTI no Hospital Dirceu Arcoverde, aumentando 
de 18 para 20, as unidades de terapia intensiva. 

“Temos ainda a pretensão de ir a um número acima de 20, no entanto, está na dependência 
do recebimento de respiradores que estamos comprando. Temos respiradores que iremos 
receber em razão de uma compra que fizemos e a Justiça nos deu ganho de causa; temos 
outro grupo de respiradores que iremos receber de uma compra na Turquia; e outra de 
uma negociação com a China. Dessa forma, recebendo os respiradores, nós 
aumentaremos o número de leitos de UTI em Parnaíba, além dos 20 que foram 
inicialmente programados”, conclui Florentino Neto. 

 
 



Governo encerra primeira fase de 
entrega de alevinos aos piscicultores do 

estado 
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) e da 
Diretoria de Fomento à Piscicultura (DFP), está realizando a entrega de alevinos para 
produtores de vários municípios piauienses. No total, já foram distribuídos 1.082.500 

peixes da espécie tambaqui e seu híbrido tambatinga. 

As entregas tiveram início em janeiro e encerraram no último dia 14 de maio. A produção 
e distribuição de alevinos são realizadas pela SAF e acontecem na Estação Piloto de 
Piscicultura Deputada Francisca Trindade, no município de Nazária. A ação já beneficiou 
591 famílias de pequenos agricultores, atendendo 55 municípios, com representantes dos 
12 Territórios de Desenvolvimento. 

Segundo o diretor de Fomento à Piscicultura, Luciano Brito, o planejamento anual da 
SAF é de produzir e distribuir de 1,5 milhão de alevinos, contemplando cerca de 750 
famílias de agricultores. “Com o fim do período chuvoso no estado, o período reprodutivo 
dos peixes redondos (tambaqui e seus híbridos) também é interrompido de forma natural, 
por isso, para alcançar a meta anual, a Secretaria já está trabalhando para começar a 
produção de outra espécie, a tilápia que, por ser uma espécie que apresenta sua primeira 
reprodução precocemente (4 meses de vida em média), é destinada ao povoamento de 
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barragens, açudes, lagoas e para engorda em sistema de cultivo em tanques rede. A 
previsão é de que até a segunda quinzena do mês de agosto, já tenhamos alevinos de 
tilápia disponíveis para entrega”, destacou. 

Os principais beneficiários desta ação são associações de produtores rurais e pescadores, 
mas o diretor informa que estão aptos a solicitar os alevinos quaisquer instituições 
formalmente concebidas, desde que sejam sem fins lucrativos, como cooperativas, 
associações, colônias de pescadores, prefeituras, secretarias municipais, entre outras 
passíveis de análise. 

José Neto, técnico de piscicultura da Secretaria de Agricultura do municípios de 
Beneditinos, destacou que a distribuição de alevinos pela SAF.  “Essa iniciativa é de suma 
importância, pois vai beneficiar todos os nossos piscicultores, que precisam desta 
atividade para sobreviver ou ajudar no orçamento familiar”, elogiou. 

O procedimento para receber as doações é feito por meio de uma solicitação via ofício 
protocolado na Secretaria da Agricultura Familiar. A resposta do pedido é emitida após 
cinco dias e uma análise. Conforme a disponibilidade de alevinos, é autorizada a entrega 
na estação de piscicultura (sempre às quintas e sextas-feiras). 

A Diretoria de Fomento à Piscicultura ressalta que, neste período, por causa da pandemia, 
as solicitações e as autorizações estão sendo realizadas on-line e o recebimento dos 
alevinos está sendo realizado apenas nas sextas-feiras, com dia e hora marcados, 
obedecendo as recomendações dos órgãos estaduais e municipais de Saúde. 
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Caraúbas instala lavatório em praça pública 
para higienização das mãos 

A higienização das mãos tem sido a medida mais simples e eficaz para conter a 
disseminação do novo coronavírus e de outras doenças infecciosas. Ela tem sido 
intensificada ao longo da pandemia, a fim de contribuir para a redução de pessoas 
acometidas pela Covid-19 no Piauí. 

Para estimular ainda mais essa ação preventiva, o município de Caraúbas do Piauí instalou 
um lavatório em praça pública, localizado no Centro da cidade, nas proximidades de 
estabelecimentos essenciais (casa lotérica, bancos e comércio alimentício) e um outro 
instalado na comunidade Rural Rosário, para intensificar a higienização das mãos de toda 
a população local. 

“Nosso objetivo é fazer com que a população tenha um acesso fácil para a higienização 
das mãos no momento em que estão fora das suas residências”, explicou a coordenadora 
da Vigilância Municipal de Caraúbas, Jacy Fortes. 



Os lavatórios contêm um dispensador de sabão, onde as pessoas o manipulam utilizando 
apenas os pés. “Tudo isso é para que a higiene seja ainda mais eficaz”, acrescentou a 
gestora. 

 

A coordenadora da Visa Municipal acredita que a ideia para a instalação dos lavatórios 
foi essencial para dar continuidade às medidas preventivas contra a Covid -19 no 
município. “Sem dúvida nenhuma nós sabemos que a instalação desses lavatórios trará 
muitos benefícios para a nossa população. Nesse momento de pandemia, a higienização 



das mãos ainda é a medida mais eficaz para evitarmos a proliferação do vírus”, destacou, 
Jacy Fortes. 

Mais de 2 mil kits de higiene distribuídos 

O município de Caraúbas do Piauí, até o momento, não registrou nenhum caso positivo 
do novo coronavírus, mas as ações preventivas não param por lá. 

As equipes de saúde que estão à frente das ações de enfrentamento da Covid-19, incluindo 
os agentes comunitários de Saúde (ACS), os quais distribuíram mais de 2 mil kits de 
higiene para as famílias do município. O kit é composto por máscaras de tecido, sabão de 
coco, sabonete e sabão líquido. 

 

No momento das entregas, as equipes reforçavam as orientações sobre o uso correto dos 
produtos, bem como a importância da medida de isolamento social. 

De acordo com a gestão municipal, foram adquiridas mais de 11 mil máscaras de tecido 
duplo para a distribuição à população. 

 
 



Vigilância Sanitária orienta sobre uso 
correto de máscaras caseiras 

No Piauí, o uso da máscara de proteção facial se tornou obrigatório desde o dia 22 de abril 
de 2020, como medida adicional de saúde pública contra o novo coronavírus, conforme 
o decreto nº 18.947/2020. De acordo com esse decreto, as máscaras devem ser utilizadas 
obrigatoriamente antes de sair de casa, em deslocamentos por via pública e em locais 
onde há grande circulação de pessoas. 

A transmissão do novo coronavírus, agente causador da Covid-19, ocorre, 
principalmente, por gotículas da saliva contaminada. Essas gotículas podem ter sua 
formação reduzida pelo uso correto de máscaras não profissionais. “Daí a importância do 
seu uso, pois elas reduzem significativamente a incidência de contaminação entre as 
pessoas”, explicou a diretora da Vigilância Sanitária do Piauí, Tatiana Chaves. 

No início do mês de abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) passou a 
incentivar a confecção e o uso de máscaras caseiras ou artesanais, feitas com tecido. O 
objetivo era estimular a população a buscar uma solução de baixo custo e de fácil acesso 
para reforçar a proteção contra o coronavírus. 

Para conseguir manter a eficácia nos resultados de proteção contra o novo coronavírus, 
as máscaras precisam ser confeccionadas e usadas de maneira correta. Com isso, a 
Diretoria de Vigilância Sanitária do Piauí (Divisa) divulgou, nessa terça-feira (19), as 
orientações para a utilização correta das máscaras de uso não profissional. As orientações 
seguem as recomendações da Anvisa. 

De acordo com o documento, é recomendável que cada pessoa tenha uma média de cinco 
máscaras, não devendo ser usadas por mais de três horas. “As máscaras são de uso 
individual, portanto, não devem ser compartilhadas e é importante ressaltar que mesmo 
utilizando essa proteção é preciso manter o distanciamento de mais de um metro de outra 
pessoa”, acrescentou Tatiana Chaves.. 

Ainda segundo as orientações, os tecidos para fabricação das máscaras caseiras permitem 
misturas em sua composição: 90% algodão com 10% elastano; 92% algodão com 8% 
elastano; 96% algodão com 4% elastano. Pode ser utilizado Tecido Não Tecido (TNT) 
sintético com gramatura de 20 – 40 g/m², desde que o fabricante garanta que o tecido não 
causa alergia. 

Outras medidas como a lavagem frequente das máscaras de tecido e o local correto de 
guardá-las, são ações importantes que ajudam para a eficácia da proteção.”Elas devem 
ser lavadas separadamente de outras roupas, colocando-as de molho em solução de água 
com água sanitária por 20 a 30 minutos. Em seguida, elas devem ser guardadas em 
recipientes limpos e fechados”, afirmou a diretora da Divisa. 

Qualquer pessoa pode fazer uso de máscaras caseiras, inclusive crianças e pessoas 
debilitadas, desde que adotem medidas de higiene e de limpeza e fazendo o descarte 
adequado. 



As recomendações completas sobre o uso correto das máscaras estão disponíveis no site 
da Vigilância Sanitária do Piauí (www.saude.pi.gov.br/divisa). 
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