
 

 

 

 

 

 

 
A Secretaria de Estado de Saúde registrou mais 15 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas e 
contabiliza agora 239 mortes pela doença. As vítimas são 12 pacientes do sexo masculino e três 
do sexo feminino.  Os dados estão no boletim epidemiológico deste sábado (7). 
 
Os homens tinham 51 anos (Barras), 91 anos (Elesbao Veloso) ,  77 anos (Esperantina),  56 anos 
( Olho d ‘Agua do Piauí) e  51, 54, 70 , 72, 74, 77 , 88 e 92 anos  ( Teresina) .  
 
As mulheres de  102 anos (Beneditinos), 79 anos (Flores do Piauí) e 101 anos (Teresina) também 
faleceram em decorrência de complicações da Covid-19. Apenas a teresinense de 101 anos não 
possuía histórico de comorbidades. 
 



Dos 373 casos confirmados neste sábado (7), 179 são homens e 194 são mulheres com idades 
que variam entre 1 e 88 anos. 
 
Boqueirão do Piauí e Flores do Piauí registraram os primeiros casos do novo coronavírus. Agora, 
são 169 municípios atingidos pela pandemia. 
 
O Piauí possui 7478 casos confirmados e 239 mortes por Covid-19. 
 

 



Comitê Emergencial apresenta parecer 
favorável a flexibilização 

 

O Comitê de Operações Emergenciais (COE) para o coronavírus apresentou neste sábado 
(6) relatório favorável à retomada de atividades econômicas no Piauí. A decisão de 
flexibilização se baseou na análise de dados epidemiológicos da doença, queda no índice 
de transmissibilidade, número de leitos ocupados e a abertura de novas vagas na rede 
hospitalar para tratamento da Covid-19. Com base na deliberação, o governador 
Wellington Dias irá editar novos decretos na segunda (8) estabelecendo novos parâmetros 
para os primeiros setores contemplados. 

  

Na reunião foi aprovado o Pro Piauí – Pacto de Retomada Organizada, que também será 
regulado em decreto a ser assinado na próxima segunda-feira. “É possível dar início à 
retomada com toda a cautela possível, ouvindo os especialistas. A cada segunda-feira 
teremos uma série de informações sobre a taxa de transmissibilidade, leitos disponíveis e 
ocupados, recursos humanos, equipamentos e se cumprimos as metas. Com base nisso, 
tomaremos decisões para novos passos” explicou o governador. 

  

Os dados epidemiológicos do coronavírus no Piauí revelam tendência de redução 
proporcional no número de infectados, que está em ritmo mais lento. A última pesquisa 
realizada em parceria com o Instituto Amostragem estabelece o índice de transmissão da 
Covid-19 em 0,9. Quanto aos leitos hospitalares para casos graves (com respiradores), a 
taxa de ocupação está próxima de 53%.  A meta da Secretaria de Estado da Saúde é chegar 
a 500 leitos até 30 de junho, com perspectiva de reduzir a ocupação para menos de 50%. 



  

O governo pede prudência na retomada das atividades, ressaltando que a autorização para 
funcionamento se restringe a atividades específicas, mediante cumprimento de uma série 
de exigências. O comitê aprovou ainda o protocolo geral sanitário que empresas, órgãos 
e trabalhadores terão de seguir após a adesão. 

  

“Iniciaremos o processo para firmar protocolos. Cada empresa terá seu próprio específico 
dizendo como vai funcionar. Vai demorar alguns dias para todos se adequarem e 
cumprirem as regras. A retomada é organizada e somente poderão retomar após assinar 
um pacto de compromisso com os protocolos sanitários”, pontua o secretário de Governo, 
Osmar Júnior. 

  

Por orientação do COE, o isolamento social no território piauiense será prorrogado até 22 
de junho, ficando autorizado o funcionamento apenas dos serviços considerados 
essenciais, à exceção dos previstos no novo decreto. 

  

O governo anuncia que permanecerá com fiscalização criteriosa e busca parcerias com as 
prefeituras para 3 finalidades específicas: intensificar as barreiras sanitárias, evitando 
importação da doença, especialmente nas áreas de divisa com outros estados; adesão ao 
programa Busca Ativa, desafiando municípios com baixo índice de testagem a promover 
mais exames; além da integração de dados e padronização de procedimentos, 
estabelecendo regras uniformes a serem seguidas por todos os municípios. 

  

“Há necessidade de cumprimento de regras de barreiras, quarentena, isolamento social. 
Estabelecer um regramento e ter uma estrutura organizada para executar” acrescentou 
Dias. 

  

Em reunião com representantes de todos os poderes, além de órgãos estratégicos 
envolvidos no combate ao novo coronavírus, o governador defendeu a necessidade de 
entendimento com o Conselho Regional de Medicina (CRM) e entidades médicas, 
visando acordar com o setor privado da área de saúde para auxiliar no programa Busca 
Ativa, no sistema de regulação de pacientes e na telemedicina. 

  

O governador recomendou ainda a participação do comitê de especialistas na orientação 
e definição dos protocolos geral e específicos dos setores da construção civil, automotivo 
e saúde, visando a prevenção, diagnóstico e tratamento precoce da Covid-19, com ações 
padronizadas para os 224 municípios piauienses. 

  



Participaram do encontro virtual representantes do Tribunal de Justiça; Ministério Público 
Estadual; Tribunal de Contas do Estado; OAB; Assembleia Legislativa, APPM, Prefeitura 
de Teresina; Corpo de Bombeiros; Polícia Militar; Federação da Câmara dos Dirigentes 
Lojistas; os secretários de Saúde, Florentino Neto; Administração e Previdência, Merlong 
Solano; do Planejamento, Antônio Neto e Governo, Osmar Junior. 

 

Hospitais de Bom Jesus e São Raimundo 
Nonato recebem respiradores do Governo do 
Estado 

 
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), enviou, ao 
todo, dez respiradores para hospitais da região Sul do Piauí. Foram cinco equipamentos 
para o Hospital Regional Senador Cândido Ferraz, em São Raimundo Nonato, e outros 
cinco para o Hospital Regional Manoel de Sousa Santos, localizado na cidade de Bom 
Jesus. 

Segundo a diretora do Hospital de São Raimundo Nonato, Nilvania do Nascimento, a 
unidade de saúde possui dez leitos de UTI para atendimento de pacientes com Covid-19 
e 20 leitos clínicos respiratórios. “ tualmente, temos seis pacientes nos leitos clínicos e 
um na UTI. Com esses respiradores novos que recebemos do Governo, vamos montar 
mais cinco leitos e aumentar nossa capacidade de atendimento”, diz a diretora. 

No Hospital Regional Manoel de Sousa Santos, em Bom Jesus, a estrutura montada foi 
de oito leitos no Pronto Socorro e dois na estabilização para atender pacientes com 
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infecção do novo coronavírus. Segundo o diretor do hospital, Helder Meneses, com a 
doação dos novos respiradores pelo Governo do Estado, a capacidade de atendimento vai 
aumentar. “Além dos cinco respiradores que vamos receber do Governo do Estado, 
também teremos a doação de mais cinco equipamentos da empresa Enel Green Power 
Brasil. Nosso atendimento vai melhorar”, afirma o diretor. 

O Estado do Piauí recebeu essa semana 141 respiradores, sendo 100 estacionários, 
comprados na Turquia; dez estacionários do Ministério da Saúde; dez de transporte do 
Ministério da Saúde e 21 respiradores estacionários comprados na empresa Magnamed, 
em São Paulo. 

 

 

 

 

Hospital de Parnaíba amplia a capacidade de 
atendimento com mais 7 respiradores 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) realizou a entrega de mais sete novos 
respiradores fabricados por estatal turca que servirão para a ampliação dos leitos de 
unidade de terapia intensiva (UTI) no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), em 
Parnaíba, no combate à Covid-19. Os aparelhos são fundamentais para a ampliação da 
capacidade de terapia intensiva no estado. A unidade de saúde passar a funcionar com 74 
leitos, sendo 49 clínicos e 25 de UTI. 
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O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, destaca o esforço para a abertura de 
novas vagas de Unidade de Terapia Intensiva no hospital de Parnaíba. “Estamos 
acompanhando o aumento da taxa de ocupação dia após dia. A determinação do 
governador Wellington Dias é de garantir que todas as pessoas que precisem tenham 
acesso ao atendimento”, ressaltou o gestor. 

Segundo Manoel Júnior, diretor do HEDA, os equipamentos são fundamentais para a 
montagem de leitos de UTI e de Estabilização que são essenciais para o tratamento de 
pacientes da Covid-19. “Com esses novos sete respiradores estamos melhorando e 
ampliando os leitos de UTI”, assegura. 

De acordo com o secretário Florentino Neto, a melhoria na estrutura de saúde na cidade 
de Parnaíba será fundamental para o combate à doença naquela região. “Este é um 
momento de união de todos, para vencermos essa guerra”, enfatizou. 
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