
 

 

 

 

 

 

 
O Piauí registrou 212 novos casos de pacientes infectados  e 17  mortes pelo novo 
coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado 
da Saúde na noite deste domingo (21). 
 
Conforme o relatório da secretaria, as novas confirmações de mortes foram registradas 
nos municípios de Esperantina, Luzilândia, Miguel Alves, Parnaíba e Teresina. As 
vítimas são nove pessoas do sexo masculino e oito do sexo feminino. 
 
Os homens eram naturais de Esperantina ( 77 anos), Luzilândia ( 48 anos), Parnaíba ( 45, 
87 e 88 anos) e Teresina ( 52, 62, 69 e 87 anos). 
 



Já as mulheres eram de Miguel Alves (76 anos) e Teresina ( 65, 65, 69, 73, 75, 81 e 86 
anos). Apenas as vítimas de 48, 51 e 88 anos não possuíam comorbidades.  
 
Segundo o boletim, dos 212 casos confirmados da doença, são 121 mulheres e 91 homens, 
com idades que variam de três meses a 99 anos. 
 
O número de municípios com casos confirmados permanece em 194. Teresina se mantém 
como a cidade piauiense com prevalência mais acentuada da pandemia, acumulando 5856 
pacientes contaminados e 282 óbitos pela doença.  
 
No total, o Piauí tem 14 476 casos confirmados e 502 mortes em decorrência do novo 
coronavirus. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 782  
ocupados, sendo 485 leitos clínicos, 279 UTIs e 18 de estabilização . As altas acumuladas 
são 841 e as altas do dia, 20. 

 
Sesapi reforça equipes do programa Busca 
Ativa em municípios do litoral 
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A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) inicia, nesta segunda-feira (22), o treinamento 
de equipes do Território Planície Litorânea, que irão atuar no programa Busca Ativa. A 
ação tem como objetivo ampliar a rede de combate à pandemia do novo coronavírus. 

Para o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, o reforço do programa nesta região 
vai ajudar na identificação de novos casos. “Estamos juntos com a Regional de Saúde de 
Parnaíba ofertando esta capacitação no Busca Ativa para identificarmos, o mais 
precocemente possível, os casos de coronavírus”, ressaltou o gestor. 

O programa Busca Ativa implementado pela Gerência de Atenção Básica da Sesapi, já 
está atuando em 151 municípios piauienses. “Estamos estimulando este programa em 
todo o Piauí para abreviarmos, ao máximo possível, o tratamento. Essas equipes da região 
já estarão atuando a partir de quarta-feira”, explicou Florentino Neto. 

O programa Busca Ativa é fruto de uma parceria entre Sesapi e Associação Piauiense de 
Municípios (APPM). O objetivo é identificar pessoas possivelmente contaminadas pelo 
novo coronavírus no Estado. O trabalho ostensivo do Busca Ativa é realizado por meio 
das equipes do Programa Saúde da Família. “Foram disponibilizados mais de dois mil 
testes para a região litorânea e a Sesapi vai receber mais 50 mil testes, mais modernos, 
que permitem uma maior segurança na qualidade do diagnóstico”, anunciou o secretário. 

O trabalho do programa Busca Ativa no Piauí foi reconhecido pela Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conassems) como o mais efetivo em comparação a todas as unidades da Federação que 
implementaram o Guia do Mediador. 

 

Hospital de Campanha Estadual realiza 
grupo de apoio com familiares de pacientes 
Nesse sábado (20), a equipe do Hospital de Campanha Estadual (HCE) realizou a primeira 
reunião do Grupo de Acolhimento para Familiares dos Clientes HCE. A iniciativa está 
sendo coordenada pelas equipes de assistência social e psicologia e será realizada de 
forma quinzenal com até 15 pessoas, dando suporte à família de pacientes que estão 
internados no hospital. 

O primeiro encontro ocorreu com um grupo de cinco familiares, onde foi mantido o 
distanciamento de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. A reunião é 
mediada pelos psicólogos e assistentes sociais do HCE. “No acolhimento, abordamos os 
familiares repassando a construção do grupo familiar, que visa trabalhar o processo dos 
direitos sociais e o fortalecimento do apoio psicológico, já que o HCE sistematizou a 
junção do assistente social e da psicologia para promover um serviço humanizado de 
qualidade”, explicou a assistente social Gildete Freitas. 



 

Segundo o psicólogo Maurício Silveira, o grupo de apoio faz com que os familiares se 
desfaçam de pensamentos disfuncionais. “O objetivo é que através da fala desses 
familiares, possibilitemos aos que estão participando do grupo o convívio. Então, um 
colabora com o outro, é um processo de ressignificação e revalorização, onde eles levam 
palavras de cura, de motivação e compreendem que não estão só”, afirmou. 

 

João Luís, que está com o filho Pedro Rafael internado no Hospital de Campanha 
Estadual, compareceu na reunião com sua esposa e se emocionou bastante. Diante da 
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impossibilidade de receber abraços físicos, João recebeu apoio dos integrantes do grupo 
através do olhar. “Foi bem acolhedor, me senti mais aliviado. A gente não queria estar 
em uma situação dessas, mas foi bom ouvir o depoimento dos outros familiares para nos 
dar força também. É um dando apoio para outro”, disse João Luís. 

Há também quem participou do grupo com o intuito de dar suporte. É o caso da Vanilza 
Sousa, filha do paciente Luís Valério da Silva, de 75 anos. “Fiquei tranquila por ele ter 
vindo para o Hospital de Campanha e sabendo da evolução positiva dele, eu já estava 
mais calma. O motivo de eu ter vindo é para dar uma palavra de conforto para quem está 
em uma situação mais delicada. As coisas boas a gente vive, mas é com as coisas ruins 
que a gente aprende e se torna mais forte, é isso que eu tento passar para as pessoas. Às 
vezes o ruim não é porque Deus está te castigando, é porque ele está lhe ensinado de 
alguma forma”, relatou. 

Os profissionais da psicologia e assistência social também prestam apoio aos pacientes 
do Hospital de Campanha Estadual por meio de videochamadas e adentram a unidade 
hospitalar apenas em casos de emergência. 

 

 


