
 

 

 

 

 

 

 
Por conta da instabilidade registrada no sistema E-sus Notifica no dia 18, o boletim de 
hoje traz alguns dados acumulados que não foram processados ontem. Com isso, o Piauí 
registrou 1.246 novos casos de pacientes infectados pelo coronavírus, segundo o boletim 
divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na noite desta sexta-feira (19).  
 
De acordo com a Sesapi, 24 óbitos foram contabilizados no boletim epidemiológico desta 
sexta-feira. As vítimas são oito mulheres e 16 homens, com idades que variam de 25 a 92 
anos. 
 
Os óbitos do sexo masculino são moradores de Campo Maior (85 anos), Luzilândia (72 e 
77 anos), Pedro II ( 92 anos), Parnaíba (30, 63, 74, 80 e 81 anos) e Teresina (25, 40, 57, 
58, 69, 77 e 85 anos ).  



 
Já as vítimas do sexo feminino são de Luís Correia (86 anos), Miguel Alves (81 anos), 
Parnaíba (35 anos), Piracuruca ( 85 anos) e Teresina ( 56, 57, 72 e 82 anos).  Com exceção 
de três parnaibanos (30, 63 e 80 anos) e uma teresinense (72 anos), as demais pessoas 
tinham comorbidades relacionadas. 
 
O número de municípios com casos confirmados é 193. As cidades de Geminiano, Pajeú, 
Santa Rosa, São Gonçalo e Wall Ferraz foram incluídas na lista. Com isso, 86,16% dos 
municípios piauienses já foram atingidos pela pandemia. 
 
No topo está Teresina, que contabiliza 5621 casos. Na sequência, aparecem Parnaíba 
(1790), Campo Maior (457), Barras (393), Picos (378), Esperantina (290 ), Altos (258) , 
Demerval Lobão (214) e Piripiri ( 211). Apenas 31 municípios do estado ainda não foram 
atingidos pela pandemia.  
 
Dos novos 1246 confirmados, 593 são do sexo masculino e 653 do sexo feminino, com 
idades que variam de 6 meses a  93 anos. Até o momento, 7218 mulheres positivaram 
para o novo coronavírus no estado.  
 
O Piauí possui 13.813 casos confirmados e 459 óbitos pelo novo coronavírus. 
 
O Piauí já realizou  82.085  exames para detectar o novo coronavírus. Foram 15.193 
exames laboratoriais e  66.892 testes rápidos. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 750  
ocupados, sendo 461 leitos clínicos, 272 UTIs e 17 leitos de estabilização . As altas 
acumuladas são 805 e as altas do dia, 24.  

Governador avalia índice de propagação da 
Covid-19 no Piauí para flexibilização de 
atividades econômicas 
 

O governador Wellington Dias se reuniu, nesta sexta-feira (19), por videoconferência, 
com o comitê técnico do Pacto de Retomada Organizada das Atividades Econômicas (Pro 
Piauí) a fim de avaliar o risco epidemiológico por Covid-19 nas regiões do estado. 

Essa avaliação é atualizada sempre às segundas-feiras pelo comitê, analisando o índice 
de propagação da doença e a capacidade de atendimento na rede hospitalar, assim, à 
medida que aumenta a propagação e diminui a capacidade de atendimento, o risco de 
colapso aumenta. Esses parâmetros influenciam na tomada de decisão de flexibilização 
das atividades econômicas. 

A avaliação é realizada levando em consideração a situação de cada uma das oito regiões 
assistenciais do estado, classificadas de acordo com a capacidade de atendimento de 
saúde. “A flexibilização é gradual e regional. Essa metodologia atende as regiões, que 



foram organizadas de acordo com sua capacidade de atendimento. Essa metodologia foi 
criada exatamente para sabermos qual delas está apta para a flexibilização, com avaliação 
a cada semana”, explicou Tatiana Chaves, diretora da Vigilância Sanitária.  

Fazendo um comparativo do dia 8 de junho para o dia 15 de junho, as regiões de Parnaíba, 
Piripiri, Teresina e Bom Jesus, continuam apresentando um risco epidemiológico alto. Já 
as regiões de são Raimundo Nonato, Floriano e Oeiras, que possuíam risco médio ou 
médio-baixo, no dia 15 apresentou risco baixo. A região de Picos permanece com risco 
médio. 

De acordo com Wellington Dias, os municípios que não estão realizando testagem 
prejudicam a avaliação da doença no estado. “Um município que não alcançou pelo 
menos 2% de testagem, vai ser sempre considerado de alto risco. Repassamos exames 
para que façam, no mínimo, 2% de testagem. Essa foi a orientação e há alguns municípios, 
que aparecem ainda hoje com zero casos confirmados, que não fizeram os exames e isso 
torna uma zona desconhecida. Por isso, não iremos mais esperar pelos municípios, nós 
iremos lá fazer, por meio do Programa Busca Ativa”, frisou o chefe do executivo estadual. 

Segundo a última pesquisa realizada pelo Instituto Amostragem, a taxa de 
transmissibilidade aumentou de 0,9 para 1,3 no Piauí, o que foi determinante para conter 
a flexibilização. “Tivemos um aumento na transmissibilidade, por isso decidimos não dar 
mais nenhum passo para frente na flexibilização, não liberando mais nenhum setor, por 
enquanto”, pontuou Dias. 

“O que vai acontecer daqui para frente: calculamos que se tivermos um nível de eficiência 
no isolamento social, ampliação de leitos, na Busca Ativa, nas barreiras, etc., teremos um 
determinado nível de propagação do vírus, mas se extrapolar, entramos em colapso. Por 
exemplo, teremos que ampliar mais leitos em Piripiri, mas se não seguirem as orientações 
e as medidas necessárias, não vai adiantar a ampliação dos leitos”, destacou o governador. 

Pro Piauí 



O Pro Piauí tem como objetivo preparar o ambiente para a retomada segura das atividades. 
A proposta considera o retorno de forma gradual, segmentada e regionalizada como bases 
estratégicas. 

 

Governador discute compra de insumos para 
medicamentos usados em UTIs 

 
O governador Wellington Dias teve reuniões importantes relacionadas ao plano de 
combate ao coronavírus. Um dos pontos em pauta foi a escassez de medicamentos para 
uso em pacientes graves com a Covid-19, tratados nas unidades de terapia intensiva 
(UTIs). No encontro, que envolveu os conselhos de secretários de saúde dos estados e 
municípios, Anvisa, Procuradoria Geral da República e Ministério da Saúde, 
representantes da indústria farmacêutica nacional revelaram que o consumo desses 
medicamentos cresceu oito vezes acima do esperado e não possuem condições de atender 
a demanda do país nos próximos 60 dias. O entendimento para evitar um colapso no Brasil 
foi liberar a importação de insumos. A aquisição vai se dar por meio da Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas), a mais antiga agência internacional de saúde do mundo. 

“Chegou-se ao entendimento para que a Opas possa centralizar compras de outros países 
do mundo, como Índia, China, Europa, América do Norte, onde tiver medicamento. É 
preciso centralizar essas compras para se ter uma distribuição levando em conta a 
realidade do país. Além disso, a localização de estoques de produção nacional para que a 
gente possa sobreviver a esse período”, explicou Dias. 



Em agenda com líderes da Câmara e Senado Federal, os presidentes das duas casas, além 
de representantes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Frente Nacional dos 
Prefeitos de Capitais e Fórum dos Governadores, Wellington Dias encaminhou 
entendimentos para aliviar o impacto financeiro enfrentado pelos entes federados que 
dependem da União. Foi solicitado aos parlamentares a aprovação da Medida Provisória 
938, com emenda permitindo que a regra da compensação de Fundo de Participação do 
Município (FPM) e Fundo de Participação do Estado (FPE), seja prorrogada, permitindo 
a utilização de um recurso de aproximadamente R$ 7 bilhões por estados e municípios. 

“A Medida Provisória previu essa compensação e é possível com isso ter mais dois meses 
para evitar desequilíbrio para estados e municípios. Acatando esse emenda, a 
compensação estará garantida”, complementou o governador. 

Ainda na videoconferência com os parlamentares, Dias tratou do interesse dos 
governadores e prefeitos na derrubada do veto do presidente da República, ao uso de R$ 
8,6 bilhões de um fundo extinto, para ações de combate ao novo coronavírus no Brasil. 
Outro ponto vetado pela presidência, de interesse de estados e municípios, diz respeito à 
não execução pela suspensão das parcelas das dívidas, aplicável tanto para empréstimos 
de bancos nacionais como internacionais. As matérias devem ser apreciadas pelo 
Congresso Nacional na próxima semana. 

 


