
 

 

 

 

 

 

 
 
O Piauí registrou 967 casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus e 19 mortes pela 
doença nas últimas 24 horas,  segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde 
na noite desta segunda-feira (27). 
 
As sete mulheres que faleceram recentemente são de Barras (60 anos), Barro Duro (66 anos), 
Jatobá do Piauí (69 anos), Joaquim Pires (59 anos), Piripiri (66 anos) e Teresina (65 e 88 anos).  
 
Já os 12 homens são das cidades de Cocal dos Alves ( 77 anos), Luzilândia (89 anos), Parnaíba 
(89 anos), Picos (43 e 99 anos), Piripiri (75 anos) e Teresina ( 39, 46, 51, 76, 90 e 94 anos).  
 
Segundo o boletim, dos 967 casos confirmados da doença, 545 são mulheres e 422 homens, 
com idades que variam de um mês a 94 anos.  
 
O número de  municípios piauienses atingidos pela pandemia permanece 219, o que representa 
97,77% do território piauiense.  



 
Os municípios que não tiveram casos registrados de Covid-19 até agora somam cinco: Arraial, 
Canavieira, Cristalândia, Jardim do Mulato e João Costa. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimeto à Covid-19, há 789 ocupados, 
sendo 460 leitos clínicos, 311 UTIs e 18 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 2.076 
e as altas do dia, 35. 
 
Agora, são 47.551 casos confirmados e 1.278 óbitos distribuídos entre 123 municípios. Deste 
total, morreram 742 homens e 536 mulheres. 

 
Reabertura organizada e gradual evitou 
crescimento da taxa de reprodução do 
coronavírus 

 
A retomada gradual das atividades econômicas, feita de forma organizada por meio 
programa Pacto de Retomada Organizada das Atividades Econômicas – o Pro Piauí, 
permitiu que a taxa de transmissibilidade do novo coronavírus caísse pela segunda vez 
consecutiva. Segundo o Inquérito Soroepidemiológico realizado entre 15 e 18 de julho, a 
taxa caiu de 0,87 para 0,74, o menor já registrado no Piauí. No levantamento anterior, já 
havia caído de 1,8 para 0,87 no período de 27 a 30 de junho. 

 
A taxa de transmissibilidade, também conhecida como taxa de reprodução ou taxa R0 
(zero) é usada para saber como está o índice de transmissão da doença. A taxa de 1,8, por 
exemplo, significa que uma pessoa transmite o coronavírus para 1,8 pessoas, ou 10 
pessoas transmitem para outras 18. Logo, a taxa de 0,74, a mais recente, significa que 
uma pessoa transmite para 0,74, ou seja, menos de uma pessoa. Ou, ainda que dez pessoas 



transmitem para outros 7,4 pessoas. Na prática, significa que, até o momento, a doença 
está sob controle no Piauí. 

 
Os dados do Inquérito Soroepidemiológico foram realizados pelo Instituto Piauiense de 
Opinião Pública (Amostragem), por encomenda da Secretaria de Saúde do Piauí. 
O governador Wellington Dias diz que o resultado é muito, visto que o Piauí entra na 
quarta semana de reabertura das atividades econômicas, após mais de três meses de 
quarentena. “Essa queda consecutiva da taxa é um exemplo claro que o ProPiauí está 
fazendo tudo certo, reabrindo os setores de acordo com o risco de contaminação, de forma 
gradual, organizada, ouvindo os técnicos da saúde”, afirma o governador. 
O resultado chama ainda mais atenção quando se observa que, em outros estados e cidades 
brasileiras, o número de casos da Covid-19 ou taxa de reprodução voltou a crescer após 
a reabertura das atividades econômicas. Isso acabou obrigando os gestores a voltar atrás, 
causando transtornos. 

 
A Prefeitura de Florianópolis, que já havia realizado reabertura de setores, anunciou 
novas restrições no dia 22 de junho, com fechamento de shoppings, centros comerciais, 
academias e até das praias. 

 
Além disso, o número de casos de covid-19 subiu em ao menos 12 capitais brasileiras que 
deram início ao processo de retomada das atividades econômicas. Segundo o Estadão, 
após o retorno de atividades não essenciais, houve aumento da média de infectados por 
dia em São Paulo, Belo Horizonte e Vitória. 

 
Em São Paulo, cujo plano de reabertura gradual foi implementado pelo governador João 
Doria (PSDB) no início de junho, o número de casos diários subiu 15%, variação que não 
levou ao aumento das internações. 

 
Já em Brasília, onde o governador Ibaneis Rocha (MDB) reabriu o comércio no fim de 
maio, os casos quintuplicaram ao longo do mês passado. 
Em Brasília, quando o comércio foi reaberto havia 300 casos diários. Um mês depois, a 
média está em 1,5 mil novos diagnósticos a cada 24 horas. 
Outro episódio emblemático é o de Belo Horizonte, mas lá o prefeito Alexandre Kalil 
(PSD) optou por abrir mão da flexibilização e voltou a permitir apenas serviços 
essenciais. 

O recuo aconteceu após o número de casos diários saltar de 30, com isolamento social, 
para 150 com a reabertura em maio de shoppings populares, atividades varejistas e salões 
de beleza. 

 
Recuo também foi adotado em Porto Alegre, onde os casos dispararam um mês depois da 
liberação de diversos estabelecimentos, de comércios a igrejas. Lá, a média, que era de 
cinco casos, hoje está em mais de cem novos por dia. Em um mês, o índice de internações 



em UTI cresceu 227% e atingiu o recorde de 141 pessoas internadas no início da semana 
passada. 

 
Além da retomada de forma correta, o uso de máscaras, o distanciamento social, 
higienização das mãos, o aumento da testagem e o Programa Busca Ativa são fatores 
preponderantes para essa diminuição e auxiliam no controle da pandemia no estado. 

 
Retomada 

 
A retomada das atividades começou no dia 6 de julho, quando os setores de construção 
civil (e sua cadeia), indústria e saúde retomaram com limitações de dias e horários, além 
de pessoal reduzido. Na semana seguinte, foi o setor automotivo. Na semana iniciada dia 
20, setores químicos. E semana, comércio de móveis e eletrodomésticos. 
A processo de reabertura vai até o final de setembro. 

Medidas do governo colocam Piauí em 
primeiro no Brasil em isolamento social 
As medidas restritivas adotadas pelo Governo do Piauí para evitar a circulação de pessoas 
nos fins de semana seguem surtindo efeito. No sábado (25), o Piauí atingiu o primeiro 
lugar em índice de isolamento social no Brasil entre toda as unidades da federação, com 
48,50%. No domingo (26), o índice chegou a 51,16%, o quinto melhor do país. 

 



 

Assim como o Piauí, Teresina também ficou na primeira colocação no sábado entre as 
capitais, com índice de 51,95%, e em quarto lugar no domingo, com 54,95%. 

 

 

Desde o início do mês de julho, o Governo do Estado tem decretado restrição mais rígidas 
à circulação aos sábados e domingos. O objetivo é reduzir o contato entre as pessoas e, 
assim, diminuir a propagação do novo coronavírus. 

As ações do governo são baseadas em decisões técnicas da Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesapi), que, com o Comitê de Operações Emergenciais (COE), tem estado à frente do 
plano de retomada organizada das atividades do Piauí, o Pro Piauí. 

Nesta segunda-feira (27), ocorre mais uma etapa do Pro Piauí, com a abertura do comércio 
de bens duráveis, como móveis eletrodomésticos e óticas. 

“Quero agradecer a todos que seguem cumprindo o isolamento e pedir novamente que 
continuem seguindo as medidas. Sei que é incômodo, mas é importante para salvar vidas 



e poder retomar aos poucos, com segurança, como estamos fazendo e com sucesso”, 
explica o governador Wellington Dias. 

 

 

Hospital Justino Luz alcança a marca de 100 
pacientes recuperados da Covid-19 
O Hospital Regional Justino Luz, em Picos, comemorou a recuperação de 100 pacientes 
tratados com sintomas da Covid-19. A centésima pessoa a vencer a doença foi Maria 
Francisca Veloso, 57 anos, que recebeu alta no último sábado (25), após cinco dias 
internada. 

O hospital organizou uma torcida do bem, animadamente organizada para festejar esse 
resultado. Maria Francisca, emocionada, agradeceu aos profissionais envolvidos na sua 



recuperação. “Estou saindo do Hospital Regional Justino Luz com saúde e agradeço à 
Deus e aos enfermeiros, médicos e à todos. Aqui, fui bem cuidada, bem tratada e não me 
faltou nada. Vou para casa e com fé em Deus não vai mais acontecer nada comigo”, disse 
a paciente em vídeo gravado por profissionais da saúde que acompanharam o momento. 
Maria é da cidade de Sussuapara, distante 13 km de Picos. 

Para a diretora-geral, Samara Sá, é sempre louvável acompanhar a evolução de cada 
paciente, principalmente daqueles que estão contaminados pelo novo coronavírus. “É 
imensa a nossa alegria a cada alta hospitalar que temos no Hospital Justino Luz. Esse é o 
nosso grande objetivo. A Covid-19 é uma doença que não se tem receita pronta para 
tratamento, mas seguimos adotando os protocolos estaduais da Sesapi e os nacionais, do 
Ministério da Saúde, e com isso, a cada dia mais vidas estão sendo salvas”, comemora 
Samara. 

Durante os quatro meses de pandemia, o Hospital Regional Justino Luz já atendeu 185 
pacientes no setor para Síndrome Respiratória Aguda Grave, onde ficam as pessoas com 
Covid-19. Desse total, 40 pacientes testaram negativo para a doença e 103 saíram 
recuperados do hospital. 

 

Atualmente, o hospital conta com 20 leitos de terapia intensiva no setor de síndromes 
respiratórias e 35 leitos clínicos na enfermaria. O empenho das equipes de profissionais 
do setor e o protocolo no uso das medicações reflete em êxito na recuperação dos 
pacientes, como explica o diretor técnico, Tércio Luz. “Essas 103 altas do nosso hospital 
só reforça a qualidade da assistência da equipe multiprofissional, desde a entrada do 
paciente no pronto-socorro, onde ele recebe os primeiros cuidados, até os setores mais 
críticos, como o de medicina intensiva. Reforçam-se também as educações continuadas 
dos profissionais de saúde em relação aos cuidados com o doente e ao uso de tratamentos 
individualizados para cada caso, que mostram a competência e o preparo do hospital para 
lidar com pacientes mais graves, principalmente de uma doença ainda nova”, destaca 
Tércio. 



Outro paciente que comemorou emocionado a sua saída do hospital foi o Alberto Alves 
Batista, 79 anos. Para ele, os cuidados recebidos durante o período de internação foi 
gratificante. Em um vídeo, ele aparece deixando o hospital e bastante agradecido. “Vocês 
aqui para mim, foram pai e mãe, glória a Deus e obrigado. Fiquem com Deus e que ele 
abençoe todos”, ressaltou o paciente. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


