
 

 

 

 

 

 

 

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico deste sábado (4), 
que o Piauí registrou 518 casos e 22 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo de 24 
horas e contabiliza agora 784 mortes pela doença. As vítimas são 15 homens e 7 mulheres.  

Os do sexo masculinos são de Campo Maior (69 anos), Colônia do Piauí (82 anos), 
Floriano ( 90 anos), Luis Correia ( 89 anos), Parnaíba ( 69 anos), Pedro II ( 39 anos) e 
Teresina (64, 70, 73, 73, 76, 78, 78, 84 e 95 anos ). 

Já as mulheres são de Porto (50 anos), Santa Rosa (89 anos) e Teresina ( 49, 55, 57, 89 e 
91 anos). De todos os pacientes, apenas os homens de 48 e 79 anos não possuíam 
comorbidades. 

Dos 518 casos confirmados no boletim de hoje, 237 são homens e 281 são mulheres com 
idades que variam de um mês a 96 anos. 



Brejo do Piauí entra na lista de municípios atingidos pela pandemia. Agora, são 212 
cidades que possuem casos confirmados do novo coronavírus, o que representa 94,64% 
dos municípios piauienses.  

O Piauí possui 26.079 casos confirmados e 784  mortes por Covid-19. 

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 906 
ocupados, sendo 570 leitos clínicos, 320 UTIs e 16 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 1.181 e os pacientes recuperados 24.389. 

Órgãos estaduais retornarão ao trabalho por 
etapas 

 
A retomada das atividades presenciais nos órgãos estaduais deverá ser realizada por 
etapas, obedecendo a um cronograma elaborado pelas secretarias de Administração e 
Previdência (SeadPrev) e Planejamento (Seplan). A ideia é priorizar o retorno das pastas 
cujo trabalho exige a presença dos servidores no órgão. O assunto foi discutido em 
reunião por videoconferência conduzida pelos secretários Merlong Solano e Antônio 
Neto, nessa sexta-feira (3). 

Responsável pela elaboração do plano de retomada organizada, o secretário de 
Planejamento, Antônio Neto, explicou que ainda não há uma data definida para o retorno 
do serviço público, mas a Seplan já está analisando quais órgãos poderão voltar ao 
trabalho presencial no primeiro momento. “Vamos criar um grupo de trabalho com a 
SeadPrev e a Divisão de Vigilância Sanitária do Estado (Divisa) para avaliar quais 
secretarias devem retornar primeiro e quais podem voltar em um segundo momento. 
Criaremos um cronograma que será apresentado ao governador Wellington Dias”, 
enfatizou o secretário. 

“A ideia é priorizar aqueles órgãos cujo serviço exija a presença do servidor no ambiente 
de trabalho. Muitas pastas conseguem realizar muito bem suas atividades em home office, 



estas permanecerão assim por mais tempo. Os ajustes serão feitos de acordo com as 
especificidades de cada setor”, pontuou o secretário Merlong Solano. 

O gestor frisou que serão avaliados critérios como número total de servidores por órgão, 
a quantidade de pessoas em grupo de risco, se a estrutura física do local permite que sejam 
feitas as adaptações necessárias ao retorno com segurança, dentre outros fatores. “Outro 
ponto importante para o retorno são os insumos.  A SeadPrev está adquirindo álcool em 
gel 70%, dispensadores de álcool, sabonete líquido e papel toalha para todos os órgãos”, 
explicou Merlong. 

Protocolo de retorno 

A diretora geral da Divisa, Tatiana Chaves, apresentou o protocolo higienicossanitário de 
retorno do serviço público. O documento é específico para a administração pública e 
prevê a realização de treinamento de pessoal e adoção de protocolos para limpeza e 
desinfecção de áreas comuns, cuidados em relação às refeições, compartilhamento de 
objetos, dentre outros. “Precisamos rever coisas muito básicas do local de trabalho, coisas 
que passam despercebidas, como o uso coletivo da garrafa de café e do pote de biscoito, 
por exemplo. Enfim, é a preparação para o novo normal”, pontuou Tatiana Chaves. 

Cartilha 

O secretário Merlong apresentou aos gestores a cartilha virtual elaborada pela SeadPrev 
com orientações para que os servidores possam evitar a contaminação pelo novo 
coronavírus. “Outra ação desenvolvida foi a criação de cartazes com as principais 
recomendações para as dependências dos órgãos, para que servidor e público estejam bem 
informados sobre as medidas de prevenção em relação à Covid-19. A Coordenadoria de 
Comunicação foi nossa parceira na elaboração da cartilha e dos cartazes”, destacou o 
secretário. 

Barreiras sanitárias no litoral do Piauí 
intensificam ações contra a Covid-19 
As barreiras sanitárias têm sido ações essenciais e efetivas de controle da propagação do 
novo coronavírus no Piauí. No litoral do Estado, as barreiras estão sendo intensificadas 
nas entradas que dão acesso aos municípios de Parnaíba, Luís Correia, Ilha Grande e Bom 
Princípio. 

A ação é realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), por meio da Diretoria de 
Vigilância Sanitária do Piauí (Divisa) e com o apoio do Centro Regional de Saúde do 
Trabalhador (Cerest), Regional de Saúde, Vigilância Sanitária Municipal e Polícia 
Militar. 

De acordo com o fiscal sanitário da Divisa, Orlando Negreiros, todos os veículos que 
chegam até as barreiras estão sendo parados pela equipe de fiscalização para fazer a 
aferição de temperatura dos ocupantes. Além disso, só era permitido adentrar a esses 
municípios apenas as pessoas que comprovavam residência no local. “É uma medida mais 
rígida de controle que precisamos ter nesse momento para que a gente consiga reduzir o 
índice de transmissibilidade da Covid-19 na região litorânea”, destacou o fiscal sanitário. 



 

Segundo o levantamento realizado pela Diretoria de Vigilância Sanitária do Piauí 
(Divisa), desde o início das ações de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus, às 
vigilâncias sanitárias municipais já realizaram mais de 16 mil notificações de quarentena, 
em 37 municípios do Estado. “Isso é resultado de um trabalho corajoso e de muita 
dedicação dos profissionais das vigilâncias sanitárias municipais e de todos aqueles que 
têm contribuído diretamente nas ações efetivas de enfrentamento do novo Coronavírus 
no Piauí”, disse a diretora da Divisa, Tatiana Chaves. 

As notificações foram feitas por meio das ações que estão sendo realizadas no interior, 
incluindo as barreiras sanitárias, bem como os trabalhos realizados pelos serviços de 
saúde, em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Atenção Básica e outros 
profissionais. 

 

 



Governo incentiva a produção de alho no 
Piauí 
 Governo do Estado  do Piauí, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), 
adquiriu 2.000 kg de sementes de alho livre de vírus. O investimento de R$ 50 mil visa 
apoiar principalmente a Associação Piauiense dos Produtores de Alho (APPA) na 
revitalização da cultura nos Territórios Vale do Guaribas, Vale do Sambito, Vale do 
Canindé e Serra da Capivara e está beneficiando 184 produtores. 

A superintendente da Agricultura Familiar, Patrícia Vasconcelos, destaca que o apoio da 
SAF nesta ação também é  resultado de uma solicitação da Câmara Setorial do Alho, que 
ao longo de 3 anos  vem contribuindo com o custeio do plantio do alho, fazendo com que 
a área plantada possa aumentar . 

 

Plantação de alho no Piauí 

O secretário Herbert Buenos Aires, o diretor de Inclusão Produtiva Antônio José Pereira 
e o diretor-técnico Clébio Coutinho têm acompanhado esta distribuição através da APPA, 
e constataram que a parceria com a SAF, que continua neste período de pandemia, tem 
surtido um efeito positivo. A gestora que também destaca o apoio do Emater e acrescenta 
que as sementes são certificadas, com informações sobre a procedência, garantindo a 
qualidade na produção e a produtividade no cultivo do alho no Piauí. 



José Airton Carvalho Dantas, presidente da APPA e da Câmara Setorial, ressalta a 
importância da parceria: “Há três anos a SAF, todo ano, disponibiliza 2 toneladas de 
sementes para que a gente mantenha o projeto de revitalização da cultura de alho-semente 
livre de vírus no estado. Para se ter uma ideia, um total de 18 municípios chegou a plantar 
alho agora em 2020 “ concluiu o presidente. 

 

Vigilância Sanitária explica como desinfetar 
ambientes 

 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o uso de produtos 
para limpeza e desinfecção de superfícies (saneantes) é um aliado importante para 
prevenir infecções causadas pelo novo coronavírus. 
Diante do momento de calamidade na saúde, a Diretoria de Vigilância Sanitária do Piauí 
(Divisa) publicou nesta sexta-feira (03), uma nota técnica com informações sobre os 
procedimentos corretos de sanitização e as medidas essenciais a prevenção da transmissão 
da Covid-19. 

O procedimento de sanitização utiliza tecnologia de ponta para eliminar e impedir a 
proliferação de vírus, bactérias, fungos e ácaros. Nesse sentido, a sanitização deve ser 
realizada de forma segura e com frequência relativamente baixa para que se evite a 
resistência microbiana. 

As evidências atuais sugerem que o novo coronavírus pode permanecer viável por horas 
e até dias em determinadas superfícies, dependendo do tipo de material. Portanto, a 
limpeza de objetos e superfícies, seguida de desinfecção, são medidas recomendadas para 



a prevenção da Covid-19 e de outras doenças respiratórias virais em ambientes 
comunitários. 

O documento traz orientações, por exemplo, sobre os casos onde há a presença de 
sujidade visível, como matéria orgânica (secreção, vômito, sangue, etc.). “Nesses casos 
deve ser realizada a limpeza e em seguida o processo de desinfecção do material 
biológico, sempre mantendo muito cuidado para que não ocorra o contato físico com esse 
tipo de material, e para isso, é preciso usar luvas ou saco plástico nas mãos”, explicou a 
diretora da Divisa, Tatiana Chaves. 

De acordo com a nota, não existe nenhum produto que garanta a limpeza permanente ou 
garantia de desinfecção por dias, semanas ou meses, portanto, esta deve ser realizada, no 
mínimo, duas vezes ao dia. “A limpeza e desinfecção devem ser medidas executadas 
frequentemente. Um ambiente limpo e desinfetado pode ser novamente contaminado por 
gotículas humanas se uma pessoa contaminada ingressar no espaço”, acrescentou Tatiana 
Chaves. 

O documento informa ainda sobre os desinfetantes com potencial para desinfecção de 
superfícies, que incluem aqueles à base de cloro. 

 


