
 

 

 

 

 

 

 

O Piauí registrou 793 novos casos de pacientes infectados e 15 mortes pelo novo 
coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado 
da Saúde na noite desta segunda-feira (22). 
 
Conforme o relatório da secretaria, as novas confirmações de mortes foram registradas 
nos municípios de Esperantina, Matias Olímpio, Parnaíba, Picos e Teresina. As vítimas 
são 10 pessoas do sexo masculino e cinco do sexo feminino. 
 
Os homens eram naturais de Esperantina ( 63 anos), Parnaíba ( 56, 81 e 84 anos), Picos  
( 77 anos) e Teresina ( 30, 68, 80, 82 e 97 anos). 
 



Já as mulheres eram de Matias Olímpio (68 anos), Parnaíba ( 96 anos) e Teresina ( 70, 75 
e 90 anos). 
 
Segundo o boletim, dos 793 casos confirmados da doença, são 423 mulheres e 370 
homens, com idades que variam de quatro meses a 103 anos. 
 
Coronel José Dias é o novo município a entrar na lista  das cidades com casos 
confirmados. Agora, são 195 municípios atingidos pela pandemia, o que representa 87, 
05%. 
 
No total, o Piauí tem 15 269 confirmados e 517  mortes em decorrência do novo 
coronavirus. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 827 
ocupados, sendo 522 leitos clínicos, 287 UTIs e 18 de estabilização. As altas acumuladas 
são 861 e as altas do dia, 20. 

 
Piauí registra novo aumento na taxa de 
transmissibilidade e Governo prorroga 
decreto 
A sétima rodada de pesquisas sobre o índice de propagação do novo coronavírus no Piauí 
revelou, nesta segunda-feira (22), que a taxa de transmissibilidade voltou a aumentar: 
passou de 1.3 para 1.5, segundo o Instituto Amostragem. Em reunião com o Comitê de 
Operações Emergenciais de Combate às Covid-19 (COE) ampliado, o governador 
Wellington Dias decidiu pela prorrogação dos decretos de isolamento social até o dia 6 
de julho e prosseguimento dos protocolos de flexibilização das atividades econômicas. O 
chefe do executivo estadual também decretou luto por uma semana em homenagem 
àqueles que morreram por conta do novo coronavírus no estado. 

A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 20 de junho, com 4.009 pessoas de 11 
municípios no Piauí, no qual 412 testaram positivo para a doença. A estimativa de pessoas 
infectadas para o Piauí é de 336.386, dessas, cerca de 111 mil ainda estão transmitindo o 
vírus. Se antes 10 pessoas infectavam 13 outras pessoas, agora 10 pessoas estão 
infectando 15. A pesquisa estima ainda que a população piauiense que já entrou em 
contato com vírus passou de 4% para 10%, isso acarretou um crescimento de 2,5 vezes 
em apenas uma semana. 

  



 

“No início da pandemia, o crescimento era exponencial, depois começou amenizar, porém 
voltamos a ter um crescimento exponencial. A conclusão é de que a situação se agravou 
no estado nos últimos dias, e esse crescimento é diferente de um município para o outro: 
em Parnaíba, por exemplo, os casos estão crescendo muito. Destaco ainda os municípios 
de Picos, Floriano, Oeiras e São Raimundo Nonato, que estava estabilizando e está 
voltando a aumentar, com um crescimento acima da média”, afirmou o diretor do Instituto 
Amostragem, Batista Teles. 
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O chefe do executivo atribui o crescimento das taxas de transmissibilidade e de infecção 
à queda do isolamento social. “Na última quinta e sexta-feira, tivemos uns dos mais 
baixos índices de isolamento e, em consequência disso, aumenta o número de pessoas 
com coronavírus, com estimativa de pessoas infectadas ultrapassando os 300 mil”, disse 
Wellington Dias. 

A recomendação do COE é de que os decretos de isolamento sejam prorrogados por, pelo 
menos, 15 dias. “Baseada nos dados que temos, tanto em relação à capacidade da doença 
se reproduzir quanto à ocupação da rede hospitalar, a recomendação do comitê é para a 
prorrogação por pelo menos mais 15 dias, com uma mão mais rígida do judiciário com 
relação a essas medidas, porque sem o isolamento adequado e sem a abertura programada, 
vamos enfrentar um longo período ruim. Sabemos que, mesmo com a ampliação de leitos, 
não teremos mais recursos humanos”, frisou o diretor do COE, o médio infectologista 
José Noronha. 

Apesar dos resultados da pesquisa, que fizeram com que Wellington Dias propusesse a 
prorrogação dos decretos, o governador decidiu prosseguir com os protocolos de 
flexibilização das atividades econômicas, seguindo o Pacto pela Retomada Organizada 
Pro Piauí. “De um lado, faremos a prorrogação do isolamento social, como o comitê 
recomenda e, por outro lado, prosseguimos com os protocolos, seguindo para a próxima 
etapa de flexibilização. É melhor sair com protocolo, do que sair desorganizado. Assim, 
temos uma chance melhor de fiscalização e termos condições de ampliar o Busca Ativa, 
pois sabemos da desobediência de alguns setores e precisamos organizar isso”, destacou 
o gestor estadual. 

Governo e Fundação Hospitalar reforçam 
estrutura no Hospital de Picos 
Há pouco mais de três anos à frente da administração do Hospital Regional Justino Luz, 
localizado no município de Picos, a Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares 
(Fepiserh) ampliou os serviços e está reforçando a estrutura física e de pessoal da unidade, 
que atende mais de 600 mil habitantes de 42 municípios da macrorregião que inclui o 
Vale do Guaribas, Sambito e Canindé. 

 



O Hospital de Picos é referência no enfrentamento ao novo coronavírus no interior do 
estado e tem apresentado uma excelente índice de recuperação dos pacientes com Covid-
19. Só em maio, foram 27 altas hospitalares e menos de 3% de óbitos. 

O presidente da Fepiserh, Pablo Santos, explica que, entre as ações realizadas neste 
período em que a Fundação vem gerenciando a unidade, foram realizadas a entrega dos 
prontos-socorros 1 e 2, reforma do parque tecnológico, incluindo o setor de diagnóstico 
com tomografia computadorizada, ultrassonografia e raio-x digital, contemplando os 
atendimentos de radiologia. 

 

O gestor também ressalta a reforma que está sendo realizada no centro cirúrgico, assim 
como a entrega das alas da obstetrícia e pediatria (Ala B), totalmente reformadas. 

Santos destaca também a abertura dos novos leitos de UTI exclusivos para tratamento de 
pacientes com Covid-19. “Nossa região teve um avanço muito significativo em terapia 
intensiva com a implantação de dez leitos de UTI para atendimento a pacientes com Covid 
no início da pandemia, e mais dez leitos, agora, totalizando 30 unidades de terapia 
intensiva e triplicando a capacidade de acolhimento do hospital”, contabilizou Pablo. 



 

Além das unidades de terapia intensiva, o Hospital Justino Luz também disponibilizou 35 
leitos clínicos exclusivos para área Covid, Capacitação das equipes, novos fluxos de 
atendimento e investimento em proteção, com entrega de equipamentos de proteção 
individual (EPIs), também foram medidas ampliadas para resguardar a saúde dos 
profissionais e oferecer mais segurança à colaboradores e pacientes. 

 

De acordo com Pablo Santos, mesmo após a pandemia, toda esta estrutura para atender a 
população será mantida e, com certeza, o fluxo aumentará na macrorregião. “Podem ter 
a certeza que nosso trabalho e nosso compromisso vai ser constante, em especial, a você 
que necessita do sistema único de saúde”, completou o gestor. 

 

 



Sesapi reforça identificação de casos da 
Covid-19 em Parnaíba 
O secretario de Estado da Saúde, Florentino Neto, visitou, nesse domingo (21), a Regional 
de Saúde de Parnaíba para implementar o programa Busca Ativa na região. Serão criadas 
cinco equipes com técnicos de saúde que irão realizar a pesquisa nas residências da 
cidade. Os profissionais passarão por treinamento, nesta segunda-feira (22), e na quarta-
feira (24) iniciarão as atividades, estando paramentados com EPIs e identificados 
devidamente. 

O programa Busca Ativa é uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesapi), que busca identificar casos da Covid-19 que estejam 
assintomáticos ou não identificados ainda, permitindo um acompanhamento e tratamento 
imediato de cada caso. A ação, além de promover um melhor controle da doença no 
território, também permite a tomada de ações mais rápida do Estado. 

 

“O Busca Ativa é um programa que estamos incentivando em todo o território do Piauí 
para que possamos identificar precocemente os casos da Covid-19 e que estamos 
reforçando aqui em Parnaíba, para termos uma melhor resposta para o avanço da doença 
na região e dessa forma salvar mais vidas”, destacou Florentino Neto. 

O reforço ao Busca Ativa em Parnaíba é uma das respostas da Sesapi ao avanço da doença 
na região. Entre outras ações estão o aumento do número de leitos de UTI no Hospital 
Regional Dirceu Arcoverde (Heda) e a reabertura de mais uma unidade de saúde, a Pro 
Médica, exclusivamente para o tratamento dos casos da Covid-19. 



 

“Parnaíba é a segunda cidade do estado em número de casos e óbitos, isso gera 
preocupação para a secretaria e por isso nós ampliamos o número de leitos clínicos para 
o tratamento da Covid-19 em Parnaíba, além de aumentar em 25 o número de leitos de 
UTI do Heda”, destacou o secretário da Saúde. 

 

Nesse domingo, a região da planície litorânea recebeu 2.000 testes rápidos para ajudar na 
detecção da doença. O Estado do Piauí tem a previsão de receber mais 50 mil testes, além 
de incorporar testes mais modernos, para ajudar na detecção mais precoce da doença. 



Florentino Neto destacou ainda que essas são apenas algumas das ações que o Estado vem 
fazendo para enfrentar a doença, mas reforçou que todo o trabalho desenvolvido é voltado 
para garantir a saúde da população e as condições adequadas para uma retomada gradual 
e técnica da vida das pessoas . 

“Sabemos que já tivemos perdas e por isso nos solidarizamos com cada cidadão que está 
enfrentando o luto por causa da Covid-19, mas queremos dizer que esse é um momento 
de responsabilidade pública, seja dos gestores que precisam tomar ações para proteger a 
população ou do próprio indivíduo, que deve seguir as orientações dos órgãos de saúde, 
seja pelo uso da máscara, higiene das mãos, entre outras medidas que nos ajudarão a 
passar por esse momento”, disse o gestor. 

 
 


