
 
 
 
 

 
 
 
A Secretaria de Estado de Saúde registrou mais 15 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 
24 horas e contabiliza agora 217 óbitos distribuídos entre 57 municípios. Os dados estão no 
boletim desta quinta-feira (4). 
 
As vítimas, nove pacientes do sexo masculino e seis do sexo feminino, são de Luís Correia, 
Monsenhor Gil, Parnaíba, Ribeiro Gonçalves, São José do Divino, Teresina e União. 
 
Os homens que faleceram em decorrência do novo coronavírus tinham 89 anos, (Luís Correia), 
88 anos  (Monsenhor Gil), 58 anos (São José do Divino), 54 anos, 56 anos, 59 anos, 81 anos, 91 
anos (Teresina) e 80 anos (União). Apenas uma das vítimas de Teresina (54 anos) não tinha 
comorbidades. 
 



As mulheres  de 68 anos (Parnaíba ); 92 anos (Ribeiro Gonçalves ); 47 , 50, 63 e 70 anos (Teresina) 
não resistiram aos sintomas do novo coronavírus. Somente a mais jovem  (47 anos) não possuía 
doenças relacionadas.  
 
Dos 653 casos confirmados, 307  são homens e 346 são mulheres com idades que variam de dois 
meses a 88 anos. Até agora, o Piauí registrou 1713 casos entre adultos de 30 a 39 anos; 1226 casos 
na faixa etária de 40 a 49 anos e 936 entre as pessoas com idade de 50 a 59 anos. 
 
Milton Brandão e São João da Serra registraram os primeiros casos do novo coronavírus, somando 
165 municípios atingidos pela pandemia. 
 
O Piauí possui 6717 casos confirmados e 217  mortes provocadas pelo novo coronavírus 

 
Taxa de transmissão do coronavírus no Piauí 
cai de 1.7 para 0.9 
O governador Wellington Dias anunciou, nesta quinta-feira (4), a quinta etapa da amostragem 
estadual sobre a Covid-19. Os estudos revelam que a taxa de transmissão da doença caiu de 1.7 
(uma pessoa transmite para quase duas) para 0.9 (uma pessoa transmite para uma). O resultado 
se dá pelas medidas adotadas para o isolamento e estruturação da rede de saúde, além do 
aumento dos hábitos de higiene da população. 

Os estudos foram feitos em 3.999 pessoas testadas em 11 municípios. Foram detectados 107 
casos positivos em residências pesquisadas. A estimativa é que o Piauí possua 87.579 infectados 
mas, até o momento, foram registrados 6.064 casos confirmados e 202 óbitos. 

“O Piauí teria, nesta etapa, cerca de 120 mil pessoas infectadas, mas a pesquisa revela um 
número inferior. Na primeira pesquisa, tínhamos cerca de 4 mil pessoas transmitindo para 17 
mil e esses 17 mil, que eram pra quadruplicar, apenas dobraram. A projeção de óbitos também 
era muito alta, com cerca de 18 mil mortos, mas o Piauí, hoje, tem 202 óbitos. Isso chama a 
atenção para que as pessoas mantenham os novo hábitos, pois é necessário se adaptar a esse 
novo mundo”, analisou o governador. 

De acordo com o diretor do Instituo Amostragem, Batista Teles, a taxa é promissora, mas 
dinâmica. O aumento ou queda do índice de transmissão dependerá do comportamento da 
população. Os cuidados pessoais têm aumentado, porém não pode se valer disso para relaxar 
nas medidas preventivas. Todos devem manter e até aumentar o uso de máscaras e a 
higienização com álcool em gel ou lavar as mãos com sabão. Outro fator importante é o 
distanciamento social, que tem diminuído, mas que ainda precisa ser respeitado”, alertou. 

A taxa de transmissão do novo coronavírus é apontada pelo R0, um parâmetro para saber se a 
transmissão tem aumentado ou diminuído. “Nós tínhamos dados que eram exteriores ao 
estado, que não eram produzidos aqui e o governo resolveu desafiar essa lógica para produzir 
baseado na sua própria realidade, o que permitiu, junto com as medidas adotadas e os cuidados 
higiênicos, essa queda significativa na taxa de transmissão”, afirmou o secretário de Saúde, 
Florentino Neto. 



Piauí recebe mais 21 respiradores para 
atender pacientes com Covid-19 
O Piauí recebeu mais 21 respiradores comprados de uma empresa privada. Os 
equipamentos fazem parte de um lote de 80 aparelhos adquiridos em março. Todos serão 
enviados para hospitais estaduais e de referência no atendimento a pacientes com a Covid-
19. Os equipamentos foram alvo de busca e apreensão em Osasco (SP) e vieram por força 
de decisão judicial em favor do Governo do Estado. 

São 21 respiradores da empresa Magnamed comprados pelo Governo do Piauí, mas que 
haviam sido requisitados pelo Ministério da Saúde. A Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE-PI) buscou a Justiça Federal para garantir a liberação dos equipamentos necessários 
para ampliação da rede de alta complexidade. 

 

Os primeiros 20 respiradores foram entregues no dia 27 de maio após uma decisão da 
Justiça, que determinou a busca e apreensão na empresa Intermed, localizada no estado 
de São Paulo, que não entregou os equipamentos na data correta. 



 

O Piauí comprou 80 respiradores das duas empresas. Esta semana, deverá ser realizada a 
busca e apreensão de mais 20 respiradores da Intermed. “Com esses equipamentos, 
estamos fortalecendo as unidades de saúde da capital e interior do estado, cumprindo o 
nosso objetivo de salvar vidas”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto. 

De acordo com o gestor, sob o comando do governador Wellington Dias foi travada uma 
verdadeira corrida para ampliar e fortalecer a rede para enfrentar possíveis picos da 
doença no estado e evitar o colapso na rede de saúde. 

 



“Estamos verificando um crescimento da necessidade de leitos de terapia intensiva, com 
a chegada desses equipamentos temos um reforço nesse tipo de serviço, assegurando 
qualidade e acesso da população aos serviços de saúde”, afirma Florentino. 

 

Governo define medidas para retomada de 
atividades nos órgãos estaduais 
Controle de acesso nas entradas, instalação de divisórias para garantir distanciamento de 
pelo menos de 1,5 metro entre as pessoas, reforço da rotina de limpeza, instalação de 
dispensadores de álcool nos corredores e restrições à circulação de papéis. Essas são 
algumas das medidas previstas no protocolo destinado a gestores, elaborado pela 
Secretaria de Estado da Administração e Previdência (SeadPrev), com base nas 
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Diretoria de Vigilância 
Sanitária (Divisa) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), para a retomada dos 
trabalhos presenciais nos órgãos do Executivo estadual. 

“O nosso objetivo é proteger os servidores e a população que precisa de atendimento. 
Recebemos do governador a tarefa de criar esse documento para ajudar os gestores a 
tomarem as medidas preventivas, a fim de preparar os órgãos para a retomada dos 
trabalhos. Para manter o distanciamento, será necessário, em alguns casos, mudar a 
posição dos móveis, colocar divisórias, pensar na organização da entrada, de forma a 
evitar aglomeração. Tudo isso precisa ser feito antecipadamente”, explica o secretário de 
Estado da Administração e Previdência, Merlong Solano. 

 

Ainda não há data para a retomada dos trabalhos presenciais, mas o Governo do Estado 
adianta que será uma volta gradual, ainda com servidores do grupo de risco trabalhando 
em casa e outros em escalas de revezamento. Cada gestor poderá fazer adequações no 
protocolo, de acordo com a realidade do órgão e o tipo de serviço prestado. 



“Temos a difícil missão de garantir o atendimento que a sociedade precisa e, ao mesmo 
tempo, impedir que os órgãos se transformem em focos da doença, uma vez que a 
circulação de pessoas costumava ser grande nesses locais. Por isso, o pedido que nós 
fazemos à população é que, na medida do possível, utilize os canais de atendimento 
remoto, como telefones e e-mails, e só venham caso seja realmente necessário”, destaca 
Merlong. 

Cartilha e cartazes 

A Secretaria da Administração e Previdência, com a Coordenadoria de Comunicação do 
Estado, criou uma cartilha virtual com orientações para que os servidores possam evitar 
a contaminação pelo novo coronavírus. 

Outra ação desenvolvida pela equipe foi a criação de cartazes com as principais 
recomendações para as dependências dos órgãos, para que servidor e público estejam bem 
informados sobre as medidas de prevenção em relação à Covid-19. 

 


