
 
 
 
 

 
O Piauí registrou mais 132 casos e oito mortes por Covid-19 neste sábado, 23. Os números 
foram atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde. Os municípios que registraram 
óbitos são Altos, Batalha, Cristino Castro, Floriano, Picos, Piripiri e Teresina. 
 
Todas as vítimas que não resistiram às complicações do novo coronavírus são do sexo 
masculino e apenas um, de 39 anos, de Cristino Castro, não possuía comorbidades. Os 
demais tinham doenças pré-relacionadas.    
 



Os pacientes de Altos, de 64 anos, era renal crônico; de Batalha, 80 anos, tinha diabetes; 
Floriano, 56 anos, fazia tratamento para hanseníase; Picos, 56 anos, era diabético e tinha 
doença cardiovascular; Piripiri, 45 anos, fazia tratamento para tuberculose e os pacientes 
de Teresina, um de 54 anos, era  obeso e hipertenso e o outro, de 62 anos, sofria de 
cardiopatia.  
 
Dos 132 novos casos divulgados no boletim de hoje, 65 são mulheres e 67 homens, com 
idades que variam de 7 a 94 anos. 
 
Barreiras do Piauí, Cajazeiras, Caldeirão Grande, Domingos Mourão e Novo Santo 
Antônio entraram na lista de municípios com os primeiros casos confirmados do novo 
coronavírus. Agora, são 135 cidades que possuem casos registrados. 
 
No total, o Piauí possui 3390 casos positivos de Covid-19 e 107  mortes pela doença. 

 
 
Comitê Científico do Nordeste se torna 
referência mundial no combate ao 
coronavírus 
 

 

 



O Comitê Científico do Nordeste tem se tornado referência mundial no combate ao novo 
coronavírus. Sua atuação junto aos governadores da região foi mencionada em entrevista 
para a revista científica mais prestigiada do mundo, a Nature, como um exemplo a ser 
seguido no Brasil. 

O Comitê foi citado pelo físico Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de 
Ciências do Rio de Janeiro, em entrevista sobre o impacto de atitudes anticientíficas e 
cortes no orçamento do país, bem como possibilidades de pesquisa pós-pandemia. 
Quando perguntado sobre partes do país em que funcionários do governo estariam mais 
abertos a aconselhamento científico, ele mencionou o Nordeste como um bom exemplo. 

“Essa é uma das regiões mais pobres e há muito mais cientistas no Sudeste do que no 
Nordeste. Mas em março, um comitê científico foi formado para ajudar os governadores 
dos estados da região. O comitê publicou relatórios sobre o desenvolvimento da ciência 
e maneiras de restabelecer o que chamamos de ‘nova normalidade’ no país. Eles estão em 
contato próximo com os governadores e esse é um bom exemplo para todo o país”, disse 
Davidovich. 

Para o governador do Piauí, Wellington Dias, entusiasta da ciência e incentivador de 
pesquisas científicas no Estado para o enfrentamento da Covid-19, o reconhecimento do 
trabalho que vem sendo realizado no Nordeste é importante para próximos passos firmes 
que resultem em soluções para a grave crise sanitária que se estabeleceu devido ao vírus. 

“Aqui no Piauí temos caminhado ao lado da ciência e, com base nas orientações do 
Comitê Científico, temos tomado medidas que tem nos garantido uma situação de 
conforto em relação a ouros estados. Temos como destaque o Programa Busca Ativa, 
casado com avaliação clínica, tratamento precoce e disponibilidade para exames, 
chegando agora às 28 mil pessoas examinadas. Também temos como foco o cadastro das 
pessoas com mais de 60 anos e das com comorbidades no aplicativo Monitora Covid-19, 
além do rastreamento, por meio de testes rápidos, de quem está na fase de 
transmissibilidade da doença”, pontuou. 

Comitê Científico do Nordeste 

Formado por médicos, cientistas, físicos e pesquisadores, o comitê foi criado em março 
com o intuito de auxiliar os governadores dos estados do Nordeste na tomada de decisões 
sobre as ações de enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus. 
Dentre as ações já definidas estão a utilização do aplicativo Monitora Covid-19, que 
permite a hierarquização dos usuários por prioridade de risco. Nele é feito o atendimento 
remoto e registro das informações, o monitoramento e acompanhamento dos cidadãos, 
sendo possível que se aprenda com o comportamento da pandemia e das pessoas no 
território para desenvolver ações ainda mais efetivas de combate à pandemia. 

Outra decisão tomada foi a de estimular a produção de máscaras caseiras e sua utilização 
cotidiana, além da recomendação de ampliação da testagem dos profissionais de saúde e 
adoção de um protocolo unificado de proteção, mesmo considerando a dificuldade de 
compra de insumos, materiais e equipamentos. 

 



Hospital de Amarante recebe equipamentos 
para reforçar o combate à Covid-19 

 
Para reforçar a capacidade de atendimento a pandemia da Covid-19, a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesapi) enviou equipamentos ao Hospital Regional Dr. Francisco Ayres 
Cavalcante, em Amarante, que vai possibilitar o aumento do número de leitos clínicos. 
Ao final das obras do hospital, a unidade contará com 5 leitos clínicos voltados para os 
atendimentos de casos da doença. 

A unidade de saúde está organizando uma enfermaria exclusiva para o atendimento de 
pacientes da Covid-19, assim evitando o contato de pacientes, que procuram o hospital 
por outras enfermidades, com casos suspeitos do novo coronavírus. 



 

“Nós recebemos equipamentos que nos possibilitaram melhorar ainda mais a estrutura da 
unidade camas mecânicas e colchões, suporte para soro, monitores são alguns dos itens 
que vieram. Nós também montamos 3 leitos clínicos voltados para o atendimento de casos 
COVID”, aponta a diretora da unidade Nayra Camila. 

Ela aponta que a estruturação da enfermaria clínica destinada para casos da Covid-19 foi 
possível com a chegada dos equipamentos enviados na última sexta-feira (22). “Hoje nós 
temos uma enfermaria completa e pronta para atender a população, temos a pretensão de 
até o final desta próxima semana termos mais dois leitos clínicos voltados para casos da 
Covid-19. A estruturação do hospital é importante pois atendemos pessoas do município 
e das cidades vizinhas, então ter essa estrutura aqui nos permite dar um maior apoio para 
a comunidade”, conclui a diretora. 

O Hospital Regional Dr. Francisco Ayres Cavalcante atende a população da cidade de 
Amarante e aos municípios da Região Entre Rios. 

 

 
 
 



Governador discute a implantação do 
Programa Busca Ativa com prefeitos do Piauí 

 
O governador Wellington Dias se reuniu nesta sexta-feira (22), em audiência por 
videoconferência, com o presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM) e 
prefeito de Água Branca, Jonas Moura, e cerca de outros 40 executivos municipais do 
Estado para apresentar e discutir a implementação do Programa de Busca Ativa. 

A iniciativa, desenvolvida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde 
(Sesapi), tem por objetivo rastrear e identificar pessoas contaminadas pelo novo 
coronavírus no Estado. O trabalho, realizado inicialmente através das equipes do 
Programa Saúde da Família (PSF), se estrutura por meio da testagem em pessoas 
sintomáticas para covid-19, afim de identificar e cadastrar no banco de dados da 
plataforma Monitora Covid-19 e acompanhar aqueles que forem positivados. 

Na oportunidade, o chefe do executivo piauiense destacou a importância dessa estratégia 
dentro de um planejamento que prioriza zelar pela vida dos piauienses e que, por 
consequência, possibilita a reabertura das atividades sociais e de comércio. “O agente de 
saúde tem uma importância muito grande nesse trabalho. Porque pelo contato mais 
estreito que tem com os atendidos, ele se torna figura essencial para identificação de 
possíveis pacientes. Nosso planejamento para reabertura gradual é fazer essa busca por 
pessoas com sintomas de Covid-19, isolá-las, durante o período de recuperação e 



monitorar. O importante é termos uma pactuação entre Estado, municípios e União para 
nos utilizarmos de toda a rede de atenção básica em todos os municípios”, conclui. 

O presidente da APPM, Jonas Moura, destaca a importância do trabalho conjunto entre 
Associação, municípios e Governo do Estado no enfrentamento à Covid-19. “A 
cooperação entre municípios, Estado e Secretaria de Saúde tem sido, desde o início, 
fundamental no combate ao coronavírus no Piauí. Esse trabalho conjunto e articulado vem 
norteando a atuação dos gestores públicos municipais e trazendo bons resultados”, 
pontua. 

Para se associarem ao Programa de Busca Ativa, prefeitos e gestores municipais devem 
buscar a secretaria de Estado da Saúde para efetivar um termo de cooperação entre os 
poderes. Após firmada a parceria, o Município assume o compromisso de atuar de acordo 
com um protocolo estabelecido pela Sesapi, onde estão dispostos os indicativos de 
manejo clínico, a realização de testes, monitoramento promoção e prevenção, 
identificação de sintomas e possibilidades de tratamento. 

“Os municípios que realizam a adesão ao projeto se comprometem com o custeio e 
disponibilização de pessoal e a Sesapi, por sua vez, disponibiliza toda a estrutura de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) e testes rápidos. Estes testes, após aplicados, 
são obrigatoriamente disponibilizados no sistema estadual de monitoramento da doença 
pelo poder de saúde municipal, afim de acompanhamento, investigação e notificação dos 
casos”, explicou o secretário estadual de Saúde, Florentino Neto. 

As cidades de Esperantina e Água Branca já receberam as primeiras atividades do projeto 
e, em breve, outros 15 municípios devem iniciar os trabalhos. São eles, Angical, 
Agricolândia, Hugo Napoleão, Batalha, Novo Santo Antônio, Pio IX, Piracuruca, São 
Gonçalo, Santo Antônio dos Milagres, São Pedro do Piauí, Socorro do Piauí, Luzilândia, 
Teresina, Regeneração e Simplício Mendes. 

A necessidade de vigilância por parte da população foi relembrada pela gerente da 
Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde (Duvas), Dília Sávia. “Precisamos 
nos tornar vigilantes. A contribuição da comunidade para monitorar a si próprio e aos 
mais próximos é importantíssima para haver o controle da proliferação do vírus. Não 
adianta o empenho de todos os esforços das equipes de saúde do Estado e dos municípios 
se não houver a contribuição das pessoas em evitar furar o isolamento social e 
aglomerações públicas. É importante que poder público e comunidade possam andar lado 
a lado em prol da saúde pública e do enfrentamento ao novo coronavírus. 

 
 
 
 



5ª Revisão Pré-Enem Seduc acontece 
domingo (24) 

 
A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realiza no próximo domingo  (24), mais uma 
edição do Pré-Enem Live, das 8h às 12h30. As aulas, que são exclusivamente on-line, 
obedecem às recomendações de isolamento social devido à pandemia da Covid-19 e 
podem ser acompanhadas pela plataforma do Canal Educação no YouTube e pelas redes 
sociais da Seduc Piauí. 

A quinta revisão contempla as disciplinas de Filosofia e Sociologia, com a professora 
Keury Campelo; Linguagens, com a professora Georgia Soares; Raphael Marques dará 
aula de Matemática e Francisco Rufino encerra as aulas com a Redação. 

Para o coordenador Estadual do Pré-Enem Seduc, professor Wellington Soares, é 
importante que o aluno mantenha o ritmo de estudo mesmo em meio as mudanças no 
edital do Enem 2020. “O período de inscrições do Enem foi ampliado para o dia 27 de 
maio, a data das provas também tiveram alterações, porém é de suma importância que o 
aluno não perca o ritmo de estudo e acompanhe as revisões”, afirmou. 

As lives de revisão estão acompanhadas de diversos quadros que acontecem entre uma 
aula e outra como o ’Bora louvar’, que homenageia e celebra artistas, escritores, 
personalidades brasileiras e internacionais, que contribuem ou contribuíram com a cultura 
mundial. O ’Bora ler’, com sugestões de livros para os estudantes, que ao final do ano, 
terão lido cerca de sete livros da literatura brasileira e piauiense. O quadro Bora ver 



filme?, com sugestões de filmes e ainda o ’Bora papear’, com conversas e tira dúvidas 
dos alunos. 

Para acompanhar as aulas, a equipe do Pré-Enem Seduc disponibiliza todo o conteúdo de 
forma digitalizada no site https://preenem.seduc.pi.gov.br/. Os estudantes ainda têm à 
disposição o aplicativo do Pré-Enem Seduc, plataforma digital em que podem enviar sua 
redação para correção on-line, resolver questões e tirar dúvidas. Por meio do aplicativo, 
os alunos também podem acessar videoaulas, questões comentadas e material didático. 

 


