
 

 

 

 

 

 

 
O Piauí registrou 524  novos casos de pacientes infectados  e 19 mortes ( nove homens e 
10 mulheres) pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado 
pela Secretaria de Estado da Saúde na noite desta segunda-feira (15). 
 
Os óbitos mais recentes do sexo masculino são de moradores de Barras (90 anos), Buriti 
dos Lopes (60 anos), Campo Grande (58 anos), Parnaiba (61 anos) e Teresina (62, 68, 76, 
88 e 90 anos).    
 
Os do sexo feminino são de Barras ( 72 anos), Cocal (59 anos), Manoel Emídio ( 37 anos), 
Palmeirais (65 anos), Parnaíba (1 ano) e Teresina ( 46, 66, 70, 84 e 85 anos). De todos os 
óbitos registrados, apenas a criança (1 ano) e dois homens (61 e 76 anos) não possuíam 
comorbidades.  



 
Até o momento, 151 mulheres e 242 homens faleceram em decorrência do novo 
coronavírus no estado. Dentre eles, três pessoas na faixa etária de 1 a 19 anos  sucumbiram 
à Covid-19. 
 
Alegrete, Assunção do Piauí e Murici dos Portelas foram incluídos na lista dos municípios 
com casos confirmados. Agora são 184 cidades (82,14%), atingidas pela pandemia. 
 
Dos novos 524 casos confirmados, 247 são do sexo masculino e 277 do sexo feminino, 
com idades que variam de 5 meses a 91 anos.  
 
No geral, o Piauí contabiliza 10881 casos positivados para a Covid-19 e 393 óbitos.  
  
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 668 
ocupados, sendo 422  leitos clínicos, 233 UTIs e 13 de estabilização . As altas acumuladas 
são 709 e as do dia,  13. 

 
Estudos apontam aumento de casos de Covid-
19 e governador decide não autorizar 
retomada de novos setores 

 
 

Com os resultados da última pesquisa do Instituto Amostragem e as projeções da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresentados nesta segunda-feira (15) sobre o índice de 
contaminação da Covid-19 no Piauí, o governador Wellington Dias decidiu não autorizar 
a retomada de novas atividades econômicas. Ele julga necessário reforçar as medidas 



atuais de isolamento social e trabalhar no fortalecimento da rede de saúde. Ele discutiu as 
próximas estratégias em reunião, por videoconferência, com o Comitê de Operações 
Emergenciais (COE) para o coronavírus, bem como representantes da APPM e da 
Prefeitura de Teresina. 

De acordo com a pesquisa do Instituto Amostragem, realizada de 10 a 13 de junho, a taxa 
de transmissão saiu de 0,9 e aumentou para 1,3, com a estimativa de mais de 134 mil 
pessoas infectadas. 

“A pesquisa do Amostragem mostrou que ainda há crescimento no número de casos, em 
torno de 34%, enquanto a perspectiva era que a queda fosse maior, mas não foi isso que 
aconteceu. Em meio a isso, continuaremos com os mesmos regramentos, sem alteração 
nas estratégias, com as barreiras sanitárias e o Programa Busca Ativa”, afirmou o chefe 
do executivo estadual. 

O relatório da FGV apontou que o distanciamento social no estado caiu para 48% em 
relação aos últimos relatórios e a reprodutibilidade de infecção encontra-se em 1,3, ainda 
fora do ideal, implicando que a epidemia está em fase ascendente. 

“No último final de semana, não obtivemos uma boa taxa de isolamento e isso é grave, 
pois estamos tendo um crescimento no número de óbitos, exigindo uma atenção maior, já 
que temos um problema nas condições para implantação de novos leitos e na contratação 
de novos profissionais. Isso nos impõe ainda a necessidade de um diálogo para encontrar 
uma solução e evitar o colapso”, ressaltou Wellington Dias, lembrando ainda a 
dificuldade na aquisição de medicamentos. 

O governador enfatizou a situação dos municípios que flexibilizaram as medidas de 
isolamento social, desobedecendo aos decretos do governo e o Pacto de Retomada 
Organizada (Pro Piauí), Picos, Floriano, Campo Maior, Castelo, Paulistana, Piripiri e 
Parnaíba. “As cidades que não estão seguindo o regramento já mostram um número 
elevado de casos, isso pode ter um impacto grande no aumento do número total de casos 
e, consequentemente, do número de mortes. Já tratamos com o Ministério Público, com 
a Defensoria e Procuradoria e é provável que nesta semana tenhamos um posicionamento 
no Judiciário, porque tomaram essa decisão sem qualquer protocolo”, disse. 

O presidente da APPM, Jonas Moura, afirmou que irá se reunir com os prefeitos dos 
municípios e insistir no diálogo. “Sem dúvidas, isso está trazendo uma pressão muito 
grande para os demais municípios que estão obedecendo ao decreto. Continuaremos 
conversando com os prefeitos e pedirei cautela nas decisões”, disse. 

Participaram da reunião o secretário municipal de finanças da Prefeitura de Teresina, 
Francisco Canindé; presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM), Jonas 
Moura, secretário de Estado do Planejamento (Seplan), Antônio Neto; secretário de 
Estado da Saúde, Florentino Neto; e coordenadora da Vigilância Sanitária, Tatiana 
Chaves. 

 



Taxa de transmissibilidade da Covid-19 no 
Piauí cresce de 0.9 para 1.3 

Durante transmissão ao vivo em redes sociais,  o governador Wellington Dias divulgou o 
resultado da sexta rodada de pesquisa realizada pelo Instituto Amostragem. O professor 
João Batista Teles, diretor do instituto, também participou da live que aconteceu no início 
da tarde desta segunda-feira (15). 

De acordo com a pesquisa do Instituto Amostragem, realizada de 10 a 13 de junho, a taxa 
de transmissão saiu de 0.9 para 1.3, com a estimativa de mais de 134 mil pessoas 
infectadas. Das 4.003 pessoas testadas em 11 municípios, 164 testaram positivo. Com 
base na pesquisa, a estimativa é que o Piauí atualmente conte com 134.102 pessoas 
infectadas. Destas, cerca de 70 mil são transmissores da doença e 64 mil não estão 
transmitindo. 

“Alguns aspectos são importantes e chamam a nossa atenção. Entre a quarta e a quinta 
etapa das pesquisas, estávamos conseguindo ter menos casos novos com as medidas que 
estavam sendo implementadas e cumpridas. Quando as normas não são respeitadas, todo 
o trabalho é prejudicado. A única de forma de conter e quebrar a taxa de 
transmissibilidade é cumprindo as medidas”, alertou a biomédica da Sesapi, Ester 
Miranda. 

No último dia 4 de junho, foi divulgada a quinta etapa da amostragem estadual sobre a 
Covid-19. Os estudos revelaram que a taxa de transmissão da doença havia caído de 1.7 
(uma pessoa transmite para quase duas) para 0.9 (uma pessoa transmite para uma). 

O governador Wellington Dias enfatizou a importância de que se continue com o 
isolamento social, o uso de máscaras e do aplicativo monitora Covid-19. “Temos 
trabalhado de uma forma preventiva em todo estado, com a ampliação de leitos, por 
exemplo, mas nesse momento precisamos alertar às pessoas que ainda é necessário 
continuarmos com as medidas de prevenção. Estamos nos aproximando do esgotamento 



de profissionais e de medicamentos. Esperamos melhorar os índices para que possamos 
dar novos passos para a flexibilização”, disse o chefe do executivo estadual. 

Projeções da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

O governador Wellington Dias também esteve em videoconferência com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) que apresentou um relatório com projeções para o Piauí e apontou 
um crescimento importante da epidemia no estado. “O inquérito sorológico mostra que a 
tendência ainda é crescente. A média móvel da incidência de casos, ou seja, casos novos, 
continua crescendo. O mesmo é observado na média de incidência de óbitos. A projeção 
da curva epidêmica mostra que o pico será só em setembro”, disse Eduardo Massad, da 
FGV. 

A conclusão do relatório da FGV aponta que o distanciamento implícito obtido pelo 
modelo para o estado caiu para 48% em relação aos últimos relatórios; a reprodutibilidade 
de infecção encontra-se em 1.3, ainda longe do ideal, implicando que a epidemia 
encontra-se em fase ascendente. “Com as premissas atuais, os casos continuam a estar na 
trajetória ascendente de curva, com aumento exponencial dos casos nas próximas 
semanas; tanto a média móvel da taxa diária de casos quanto de óbitos apresentam 
crescimento ascendente, sem sinais de estabilização”, diz o estudo. 

Segundo Massad, apesar do quadro preocupante de epidemia ascendente, a fração de 
ocupação dos leitos de UTI, atualmente em torno de 62%, permite um planejamento 
racional para aumentar o distanciamento social. “Dá pra começar a discutir o relaxamento 
das medidas, mas com muita cautela, uma vez que o estado está numa situação 
confortável por ter se precavido. No entanto, a pandemia ainda poderá durar diversos 
meses. A incidência calculada a partir do inquérito sorológico é uma função linear 
crescente”, pontuou. 

Governo do Estado amplia em 100% leitos de 
UTI no HGV durante pandemia 
O Hospital Getúlio Vargas (HGV) abre mais 10 leitos de UTIs, reforçando a capacidade 
para o tratamento de pacientes com a Covid-19.  Antes da pandemia do coronavírus, o 
HGV contava com 20 leitos de UTIs. Com aquisição de novos equipamentos pelo 
Governo do Estado, por meio da Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares 
(Fepiserh), o hospital ampliou para 40 o número de leitos de unidade de terapia intensiva 
(UTI). 

A perspectiva da direção do hospital é de que, até o fim do mês, mais 10 leitos equipados 
com respiradores sejam preparados para atuar no atendimento dos casos mais graves da 
Covid-19 . Um andar inteiro do HGV foi isolado para as pessoas internadas. 



 

“Estamos com áreas isoladas e aptas para o recebimento de casos suspeitos da Covid-19 
e estruturas exclusivas para outras especialidades. Também temos capacidade modular 
para abrir novas unidades de suporte aos pacientes com a doença, o que será avaliado de 
acordo com a evolução do número de casos em nossa região, podemos chegar a 50 leitos 
de UTIs”, destaca o diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque. 

Os primeiros dias de junho, mesmo com a ampliação dos leitos de UTIs para a Covid-19, 
a ocupação chegou a 87,5% nesta segunda-feira (15). 

 

Para o presidente da Fundação Hospitalar, Pablo Santos, é preciso reforçar a estruturação 
do hospital neste período que culmina com o pico da pandemia. “Estamos ampliando os 
leitos de UTI desde o início da pandemia, que devem chegar a 50 até o mês de julho, 
assim como, reforçando as medidas de proteção e segurança, assegurando um 
atendimento de qualidade à população que venha a ser acolhida no HGV. Vale ressaltar 
que o isolamento continua e deve ser obedecido para evitarmos um colapso”, destaca o 
gestor.  



 

 


