
 

 

 

 

 

 

 

O Piauí registrou  943 casos e 28 mortes  por Covid-19 nesta quinta-feira feira, 25. Os 
números foram atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde. Os municípios que 
registraram óbitos são Água Branca, Baixa Grande do Ribeiro, Isaías Coelho, José de 
Freitas, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piracuruca, São Pedro, Teresina e Uruçuí.  
 
Entre os pacientes que não resistiram ao coronavírus estão  14  pessoas do sexo masculino 
e 14 do sexo feminino. Os homens são naturais Água Branca (83 anos), Baixa Grande do 
Ribeiro (69 anos), José de Freitas (56 anos), Parnaíba (83 anos), São Pedro do Piauí (90 
anos) Teresina (40, 50, 56, 62, 63, 72, 73, 85 e 95 anos ).  
 



E as mulheres são de Isaías Coelho ( 78 anos), Oeiras (46 anos), Parnaíba (84 anos), Picos 
(68 anos), Piracuruca (80 anos), Teresina ( 62, 71, 73, 76, 80, 80, 88 e 93 anos) Uruçuí 
(80 anos). 
 
Nenhum município novo entrou na lista daqueles com os primeiros casos confirmados da 
doença. O número de cidades que possuem casos registrados permanece em 199. 
 
Dos 943 casos registrados hoje, 434  são homens e 509 mulheres com idades entre 2 e 94 
anos.  
 
No total, o Piauí possui 18 023 casos confirmados e 574  mortes pela Covid-19.  
 
O número de internações continua a subir. São 879 pacientes internadas, sendo 553 
pacientes em leitos clínicos, 300 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 26 em leitos 
de estabilização. As altas acumuladas somam 944. 

 
Governador amplia restrições por dois fins de 
semana e anuncia retomada para 6 de julho 

 
O governador Wellington Dias anunciou, nesta quinta-feira (25), a adoção de medidas 
mais rígidas nos próximos dias a fim de conter o avanço do novo coronavírus no estado. 
Ficou decidido que o funcionamento de serviços essenciais será mais restrito nesta sexta 
(26), sábado (27) e domingo (28), e, também, de quinta (2) a domingo (5) da próxima 
semana. 

De acordo com o chefe do executivo estadual, as novas medidas irão possibilitar seguir 
com o cronograma de reabertura das atividades econômicas, a partir do dia 6 de julho. 
“As medidas foram estabelecidas em entendimento com o prefeito Firmino Filho e o 



presidente da APPM, Jonas Moura. Para que possamos flexibilizar a outros setores, a 
partir de 6 de julho, será preciso algumas medidas rígidas para as próximas duas semanas 
com o intuito de buscar frear a disseminação do coronavírus. Precisamos também colocar 
as oito regiões de Saúde do estado numa situação semelhante, com baixa na 
transmissibilidade e condições de atendimento adequadas. Isso vai nos permitir dar 
prosseguimento à retomada com a estabilização da ocupação de leitos de UTI que precisa 
ser mantida”, atentou o governador. 

Nesta sexta-feira (26) e nas próximas quinta-feira e sexta-feira, 2 e 3 de julho, será 
decretado ponto facultativo nos órgãos públicos estaduais e foi feita a mesma 
recomendação para os municípios, além de maior restrição às atividades essenciais no 
final de semana. O governo irá disponibilizar 3.200 pessoas para fiscalizar o cumprimento 
do isolamento. 

Wellington Dias acrescenta que as medidas restritivas dão resultado para alcançar o 
patamar de isolamento de 55%, por isso não será necessário decretar 
um lockdown (fechamento total). “Para o fechamento total, teríamos que optar por uma 
intervenção com as forças armadas e acho que a democracia não condiz com isso. Não é 
fácil chegar a esse nível de isolamento (de 55%), mas é possível. Vamos adotar as 
medidas restritivas e uma operação de vigilância sanitária, junto com as áreas de 
segurança, para que tenhamos as condições de ampliar o isolamento e reduzir a taxa de 
transmissibilidade em todo o estado”, disse. 

O governador pretende ainda adotar a política de aplicação de multa para quem não utiliza 
máscaras em espaços públicos. “As equipes que vão a campo verificaram que muitas 
pessoas não estão usando máscara, mas esse equipamento de proteção individual protege 
tanto quem usa quanto as outras pessoas. Portanto, teremos que chegar a esse ponto de 
aplicar advertência seguida de multa para aqueles que desobedecerem ao decreto”, 
pontuou Dias. 

Está prevista para o dia 6 de julho, a primeira etapa de retomada de atividades. A cada 15 
dias, fica autorizada novas etapas, após análise do nível de risco. “Já estamos com mais 
de 90 dias (em quarentena) e sei da dificuldade e do esforço de todos. Entramos juntos e 
vamos prosseguir juntos, com a participação e compreensão de todos. Peço que todos 
possamos colaborar e sair de casa só em situação de extrema necessidade. Cada um 
cuidando do outro. Já estamos bem próximos para a plena implantação do Pro Piauí”, 
finalizou o governador. 

Programa Busca Ativa atende mais de 170 
municípios do Piauí 
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 ainda não registrados, 
permitindo um acompanhamento e tratamento imediato de cada caso. 

“O programa Busca Ativa serve para rastrear casos da Covid-19 que estejam 
assintomáticos ou não identificados ainda. Dessa forma, podemos isolar e rastrear os 



casos confirmados, fazendo com que se diminua o índice de transmissibilidade naquela 
cidade”, explica a gerente de Atenção Básica da Sesapi, Dília Falcão. 

 

A ação é realizada por meio de uma parceria da Sesapi com os municípios que assinam 
um termo de adesão ao programa e passam a receber da secretaria, para uma equipe do 
Programa Saúde da Família, testes rápidos e equipamentos de proteção individual (EPIs). 

 

“Além de promover um melhor controle da doença no território, também permite a 
tomada de ações mais rápidas do Estado, pois com a identificação dos casos podemos 



realizar um trabalho de prevenção ainda mais efetiva. Pois se eu encontrar esse caso de 
forma mais rápida, eu diminuo as chances dele transmitir para outras pessoas, o que ajuda 
na redução dos casos nos municípios”, ressalta a gerente da Sesapi. 

O trabalho ostensivo do Busca Ativa já está implantado em 173 municípios piauienses, 
que receberam 12.240 testes rápidos e 165.117 EPIs da Sesapi. As ações do programa nas 
cidades está ajudando no combate à pandemia da Covid-19 no Piauí. 

Até o dia 25 de junho foram detectados 319 casos positivos da doença e 1.182 negativos, 
durante as buscas realizadas pelas equipes do programa. “O programa prioriza o 
tratamento desses pacientes, pois quanto mais cedo diagnosticados e acompanhados, 
maior são as chances de recuperação”, pontua Dília Falcão. 


