
 

 

 

 

 

 
O Piauí chega a 3258 casos e 99 mortes por Covid-19 nesta sexta-feira, 22. Os números 
foram atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde. Os municípios que registraram 
óbitos são Belém do Piauí, Campo Maior, Esperantina, Inhuma, Nazária e Teresina. 
 
Entre os pacientes que não resistiram aos sintomas da doença estão seis pessoas, sendo 
cinco do sexo masculino e uma do sexo feminino. Os homens de 57 anos (Campo Maior), 
62 anos (Inhuma), 72 anos (Belém do Piauí), 77 anos (Esperantina) e 79 anos (Nazária), 
tinham doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão e cardiopatia. Já a idosa de 92 
anos (Teresina), sofria do mal de Alzheimer. 
 
Dos 184 novos casos divulgados no boletim de hoje, são 102 mulheres e 82 homens, com 
idades que variam de um mês a 92 anos. 
 



Bocaina e Campo Largo entraram na lista de municípios com os primeiros casos 
confirmados do novo coronavírus. Agora, são 130 cidades que possuem casos registrados. 
 
No total, o Piauí possui 3258 casos positivos de Covid-19 e 99 mortes pela doença. 
 
Os números apresentados pela Sesapi - e atualizados diariamente - fazem referência à 
confirmação no dia por meio de testes, podendo não corresponder necessariamente à data 
exata da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente. 
 

“Cada recuperado é muito comemorado aqui! A Elaine mostrou 
toda a sua força para vencer o Coronavírus e agora transmite 
essas boas energias para alimentar nossa esperança na batalha. 
Juntos venceremos! Parabéns, Elaine!” 
 

 



 

Homenagem dos profissionais do Hospital 
Regional de Picos ao seu João 

Dizer aqui do meu orgulho e gratidão a cada um da nossa equipe que se 
empenhou em prestar sempre os melhores cuidados ao seu João. Seu João 
tem 86 anos, sofreu um acidente a caminho do hospital que lhe custou uma 
fratura de c1 e c2, seu João tem comorbidades importantes, Seu João é 
teimoso, seu João sentia falta da sua família, mas acima de qualquer coisa 
seu João foi bem cuidado!  

 

Quando a esposa de seu João teve alta ela pediu para que cuidássemos 
bem dele, e cuidamos. Eu, você, cada um de nós é parte dessa vitória. 
Obrigada minha equipe. Obrigada HRJL. Hoje eu sou inteira gratidão! 
Governo vai ampliar capacidade de equipamentos, medicamentos e testes 
no extremo sul do Piauí.  

 

 



Governo vai ampliar capacidade de 
equipamentos, medicamentos e testes no 
extremo sul do Piauí 
 

O governador Wellington Dias se reuniu nesta sexta-feira (22), por videoconferência, 
com os prefeitos dos municípios do extremo sul do Piauí, ocasião em que se comprometeu 
a ampliar a estrutura de saúde em Corrente, Curimatá e Bom Jesus para atender os casos 
de Covid-19, que tendem a aumentar nas próximas semanas. Também foram pautas da 
reunião o controle das barreiras quando a economia for retomada e o impacto das decisões 
tomadas na reunião com o presidente Bolsonaro. 

Em relação a estruturação dos municípios para o atendimento de pacientes com Covid-
19, Wellington se comprometeu a ampliar a capacidade de leitos, respiradores, 
medicamentos e testes. “Vamos buscar melhores condições para municípios polo como 
Corrente, Curimatá e Bom Jesus, mas a principal estratégia é localizar as pessoas em 
grupo de risco e as que estão em nível de transmissibilidade para controlar o isolamento 
destas. É dessa forma que evitaremos mortes e a disseminação. Os municípios também 
devem tomar medidas para aumentar o índice de isolamento da população em geral, pois 
nos dará tempo para aumentar o número de leitos”, afirmou o governador. 

O estado ainda pleiteia, junto ao Ministério da Saúde, a habilitação da UPA de Corrente 
para atender os acometidos como o novo coronavírus. “Acredito que é uma solução que 
vai beneficiar os municípios do extremo sul e somar à estrutura que já possuímos. Temos 
sete leitos clínicos e três de estabilização e logo vamos para 20 leitos clínicos e cinco de 
estabilização. O importante é buscar a estrutura adequada para atender o maior número 
de pessoas”, pontuou o prefeito de Corrente, Gladson Murilo. 

Quanto ao controle das barreiras, após a retomada da economia, o governador afirma que 
o monitoramento permanecerá. “Mesmo depois de liberarmos alguns setores da 
economia, vamos continuar fiscalizando todas as barreiras. E vamos ter ainda uma 



novidade, que é a barreira permanente, com fiscalização, vigilância sanitária, segurança 
e com a Adapi. Também vamos reforçar a higienização dos veículos que precisarem 
entrar no estado. Vai ser assim por um longo período”, atentou Dias. 

Já no que diz respeito ao resultado da reunião com o presidente Bolsonaro, o chefe do 
executivo estadual definiu como positiva para os municípios. “Ficou acordado que o 
projeto de socorro aos estados e municípios será sancionado hoje e o pagamento deve sair 
até a próxima sexta-feira. Também fizemos algumas propostas, dentre elas, a de organizar 
um Conselho com a representação de municípios para trabalhar protocolos na área da 
saúde, regramento nas fronteiras na parte social e na econômica”, disse Wellington Dias. 
Participaram da reunião os prefeitos de Riacho Frio, Corrente, Bom Jesus, Santa 
Filomena, Cristino Castro, Curimatá e Redenção. 

 

Com ocupação crescente nas UTIs públicas, 
Piauí contrata leitos em hospitais 

particulares 

 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), vai alugar 
mais leitos em hospitais particulares do estado para atender pacientes com Covid-19. A 
Sesapi fez o chamamento 01/2020 a fim de contratar leitos da rede particular e até o 
momento houve uma contratação. Foram alugados dez leitos de UTI e dez apartamentos 
tipo suíte no Hospital Prontomed. 



Por conta da necessidade de ampliação da rede, o chamamento público encontra-se aberto 
e está publicado no Diário Oficial do Estado até preencher o total requisitado que é 
contratação de 60 leitos de UTIs e 30 leitos de apartamentos. 

A medida, anunciada pelo secretário de Saúde, Florentino Neto, foi tomada levando em 
conta a alta concentração de casos da doença na capital piauiense e também a ocupação 
crescente dos leitos existentes em toda a rede, que já está no patamar de 49,65%. A 
operação é feita dentro do que é parametrizado como exigência necessária para a 
existência de compatibilidade entre os leitos clínicos e de UTI. 

“Estamos vendo o esgotamento crescente na rede privada e na rede pública. Por isso 
mesmo, as nossas equipes estão mobilizadas diuturnamente para ampliar os leitos de UTI 
e Estabilização para atender as pessoas que necessitem de apoio de suporte avançado”, 
afirma o gestor. A intenção do Governo do Estado com essa ampliação de leitos é garantir 
o atendimento a todos os piauienses que necessitarem. 

“Já aumentamos o número de leitos públicos no estado, município, federação e o Hospital 
São Marcos está incluído nessa operação com leitos disponíveis pelo SUS para 
atendimento de Covi-19”, destaca Florentino. Segundo ele, o aluguel de leitos abre a 
possibilidade de atender pacientes do Sistema Único de Saúde também na rede privada. 

A Secretaria de Saúde está buscando garantir leitos para os piauienses a fim de evitar o 
colapso no sistema de saúde. “Nós não podemos esperar que as coisas aconteçam. 
Alugamos os primeiros leitos e estamos em tratativas para alugar ainda mais para que eles 
fiquem disponíveis e com equipes disponíveis para serem usados por quem precisar, 
afirma. 

O secretário Florentino Neto destaca que ficar em casa, neste momento de crescimento 
da curva de contaminação, é importante, porque é a maneira mais eficaz para frear o 
aumento repentino no número de casos, o que poderia causar um colapso no sistema de 
saúde pela falta de leitos e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wellington comemora decisão do STF em 
favor do Piauí para aquisição de 

respiradores 
 

 

Na noite desta quinta-feira (21), o governador Wellington Dias comemorou a decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) que obriga as empresas Intemed Equipamento Médico 
Hospitalar e Magnamed Tecnologia Médica S/A a entregarem os respiradores comprados 
pelo Estado do Piauí. A decisão liminar do STF suspende a decisão do Tribunal Regional 
Federal de Brasília que cassava a decisão da Justiça Federal Piauiense, de 1° grau, em 
realizar a busca e apreensão de 41 aparelhos respiratórios nas empresas. 

Apesar de toda a judicialização do caso, o governador piauiense segue otimista e 
comemorando cada vitória. “Agradeço a Deus, a Procuradoria Geral do Estado e ao STF 
por estarem fazendo valer o contrato que o Estado do Piauí fez com essas empresas. Todo 
esse processo que envolve o coronavírus tem sido de muita emoção e trabalho. Temos 
alcançado vitórias favoráveis. Porém, estamos correndo contra o tempo pois temos 60% 
dos leitos de UTIs ocupados e se somado aos leitos de estabilização fica uma média de 
50% dos leitos ocupados. Essa vitória vai nos permitir que 41 novos leitos sejam 
montados e tão longo os demais 39 aparelhos que também estão sendo cobrados, somando 
80 leitos, garantindo um melhor tratamento das pessoas acometidas pelo coronavírus, 
porque Deus é maior”, disse Wellington Dias. 



O procurador do Estado, João Pádua Filho, destacou que atualmente na Procuradoria 
Geral do Estado há um grupo de cinco procuradores designados para atender as demandas 
do Covid. De acordo com ele, após essa decisão do Ministro Dias Toffoli, a chegada dos 
respiradores está mais próxima. “Agora é uma questão burocrática para que seja 
designado um oficial de Justiça do Estado de São Paulo para fazer a busca destes 
aparelhos e possa entregá- los ao Estado do Piauí. 
O Procurador-Geral do Estado, Plínio Clerton Filho, junto com o Chefe da Procuradoria 
Judicial, doutor Luiz Gonzaga Viana Filho, acreditam que o trabalho desenvolvido pela 
PGE é essencial para a manutenção do Estado e, por conseguinte, essencial ao combate 
organizado à Covid- 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


