
 

 

 

 

 

 

 

 
O Piauí registrou 669 novos casos de pacientes infectados pela Covid-19 e 20 mortes pela 
doença nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da 
Saúde na noite desta segunda-feira , dia 29. 
 
Conforme o relatório da Sesapi, as novas confirmações de mortes aconteceram nos 
municípios de Barras, Bom Jesus, José de Freitas, Luzilandia, Nazaré do Piauí, Oeiras, 
Parnaíba, Porto, Ribeiro Gonçalves e Teresina.  Agora, são 84 municípios com registros 
de óbitos no estado. 



 
As vítimas são 13 pessoas do sexo masculino e 7 do sexo feminino. Os homens são 
naturais de Barras ( 49 anos), José de Freitas (57 anos) Luzilandia ( 54 anos),  Oeiras ( 84 
anos), Parnaíba ( 47 e 72 anos) Teresina ( 47, 56, 62, 73, 90 e dois de 77 anos). 
 
Já as mulheres são de Altos ( 73 anos), Bom Jesus (83 anos), Nazare do Piauí ( 84 anos), 
Porto ( 73 anos ), Ribeiro Gonçalves ( 66 anos ) e Teresina ( 81 e 88 anos). De todas as 
vítimas, apenas os homens  de 54 e 77 anos não possuíam doenças relacionadas. 
 
Segundo o boletim, dos 669 casos confirmados da doença,  366 são mulheres e 303 
homens, com idades que variam de dois  meses a 96 anos. 
 
Jurema e São Félix do Piauí  entram na lista dos municípios com casos confirmados. 
Agora, são 204 cidades piauienses atingidas pela pandemia, o que representa 91,07%. 
 
No total, o Piauí tem 20 422 casos confirmados e 663 mortes em decorrência do novo 
coronavirus. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 881 
ocupados, sendo 545  leitos clínicos, 311 UTIs e 25 leitos de estabilização . As altas 
acumuladas somam 1041. 

 
Piauí fica em 1º lugar no índice isolamento 
social no Nordeste 

As medidas mais restritivas adotadas pelo Governo do Estado desde a última sexta-feira 
(26), para manter a população em casa e reduzir a propagação do novo coronavírus, 
surtiram efeito. O índice de isolamento social subiu no fim de semana, em relação ao fim 



de semana anterior, fazendo o Piauí alcançar o primeiro lugar do Nordeste no sábado. No 
domingo, empatou com Pernambuco o primeiro lugar. 

No sábado, dia 27, o índice de isolamento no Piauí foi de 44,8%, quase seis pontos 
percentuais a mais do que registrado no sábado anterior, dia 20. Já no domingo, 28, o 
índice subiu para 50,5%, contra 48,6% do domingo dia 21. Teresina também melhorou o 
índice, ficando em segundo lugar no Brasil, entre as capitais, com 50,2% no sábado e em 
terceiro, com 56,20% no domingo. 

As medidas de restrição de circulação, determinadas por decreto, definiram ponto 
facultativo para o serviço público estadual na sexta-feira (26), proibição de transporte 
público intermunicipal no sábado (27) e domingo (28) e proibição de funcionamento dos 
supermercados e postos de combustíveis no domingo (28). 

O governador Wellington Dias disse que o resultado poderia ter sido melhor, mas ainda 
assim agradeceu a adesão da população, inclusive de pequenos empresários. O chefe do 
executivo estadual reiterou que o isolamento social é a melhor arma para combater o 
coronavírus e por isso vai repetir as medidas mais restritivas a partir da próxima quinta-
feira, dia 1º de julho, indo até domingo, dia 5. “Vamos trabalhar para que a gente vença 
vírus e, a partir daí, no dia 6 de julho, dar início à primeira etapa para a flexibilização [do 
isolamento”, afirmou. 

No fim de semana, a Polícia Militar foi às ruas colocando profissionais atuando 
exclusivamente no trabalho de fiscalização e orientação de estabelecimentos comerciais 
e comunidade. A Secretaria Estadual da Saúde (Sesapi) organizou no sábado e domingo 
barreiras sanitárias nas entradas e saídas de Teresina para orientar a população sobre 
medidas de prevenção ao novo coronavírus e identificar pessoas com possíveis sintomas 
da doença. 

Em Parnaíba, a vigilância sanitária do município tem feito rondas nos comércios e 
restaurantes da cidade, e ainda instalado barreiras sanitárias nas entradas de pontos 
turísticos, como a Lagoa do Portinho e a Praia Pedra do Sal. Em Luís Correia, as medidas 
se intensificam nos finais de semana. Um decreto municipal proíbe o acesso de veículos 
nas praias, dunas e lagoas para evitar as aglomerações nesses locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesapi prepara dez leitos de UTI em Bom 
Jesus 

 

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), por meio da diretoria do Hospital Regional 
Manoel de Sousa Santos, localizado no município de Bom Jesus, está finalizando a 
estrutura de UTI desta unidade para atender pacientes com Covid-19. O hospital está 
recebendo dez leitos de UTI para serem instalados no novo prédio anexo à instituição. 

De acordo com o diretor do hospital, Helder Meneses, os equipamentos foram entregues. 
“Já recebemos os ventiladores mecânicos, monitores, as bombas de infusão, aparelhos de 
gasômetros, cardioversores e todo o material necessário para o funcionamento de leitos 
da Unidade de Terapia Intensiva. Vamos atender de forma mais avançada todos os 
pacientes do extremo sul do Piauí”, diz o diretor. 

Atualmente, o Hospital Regional Manoel de Sousa Santos conta com doze leitos clínicos 
e dois de estabilização para atender pacientes acometidos da Covid. “Acreditamos que, 
com o esforço do Governo do Estado e da Sesapi, em breve, vamos entregar o prédio com 
toda a estrutura de UTI montada. Já foi feito teste seletivo para contratar os profissionais 
que vão atuar nessa assistência avançada na região sul”, explica o diretor. 

Segundo o boletim do Hospital sobre a Covid-19, são cinco pacientes internados com a 
doença; 29 casos confirmados na cidade; onze pessoas estão em isolamento domiciliar e 
três óbitos. 
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