
 

 

 

 

 

 

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico desta sexta-feira  (10), que 
o Piauí registrou 1.196 casos e 18 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo de 24 horas e 
contabiliza agora 914 mortes distribuídas entre 99 municípios.  
 
Os municípios que registraram óbitos são Altos, Campo Maior, Cocal, Luzilândia, Marcolândia, 
Miguel Alves, Nazária, Oeiras, Passagem Franca, Picos, Porto , São Pedro do Piauí e Teresina. 
 
Entre os pacientes que não resistiram ao coronavírus estão 18 pessoas, sendo 13 do sexo 
masculino e 5 do sexo feminino. Os homens são naturais de Altos (90 anos), Cocal (89 anos), 
Miguel Alves (79 anos), Nazária (76 anos), Passagem Franca (78 anos), Picos (69 anos), Porto (65 
anos), São Pedro do Piauí (22 anos) e Teresina (47, 64, 67, 80 e 89 anos). 
 
E as mulheres são de Campo Maior (61 anos), Luzilândia (73 anos), Marcolândia (68 anos), Oeiras 
(69 anos) e Teresina (63 anos).  
 



Eliseu Martins entrou na lista daqueles municípios com os primeiros casos confirmados do novo 
coronavírus. O número de cidades que possuem casos registrados  chega a 215, o que 
representa 95,98% do estado.  
 
Dos 1.196 casos registrados hoje, 523 são homens e 673 mulheres com idades entre um mês e 
97 anos.  
 
No total, o Piauí possui 32.465 casos confirmados e 914 mortes pela 
 Covid-19.  
 
São 875 pacientes internadas, sendo 538 pacientes em leitos clínicos, 314 em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e 23 em leitos de estabilização. As altas acumuladas são 1.395 as altas 
do dia, 51. 

 
Idoso casa em festa junina com enfermeira 
durante alta no Hospital de Campanha 
O aposentado Antônio Félix Nunes, de 82 anos, “casou” com a enfermeira chefe Lilian 
Raquel durante alta festiva, após passar 10 dias internado no Hospital de Campanha 
Estadual (HCE). A brincadeira foi parte da quadrilha junina organizada pela equipe 
multidisciplinar da unidade de saúde, na quarta-feira (8). 

O Antônio perdeu a esposa no mês de junho, vítima de um AVC. Eles eram casados há 
mais de 50 anos e tiveram quatro filhos. Além do luto, o aposentado teve que enfrentar 
uma das maiores batalhas de sua vida: a Covid-19. 

Enfrentando esse momento delicado, Antônio encontrou apoio nos colaboradores do 
Hospital de Campanha Estadual. Em especial, na enfermeira chefe Lilian Raquel, 
apelidada por Antônio de “Alegria”. A união da enfermeira e do paciente foi oficializada 
em um casamento junino, com direito a véu e a alianças improvisadas. 



 

“Ele gosta muito de mim, quando eu chegava no hospital ele falava: ‘a Alegria chegou’. 
Então, virei a noiva da alegria. Todo paciente que sai a gente canta uma música que ele 
gosta e depois fazemos a nossa quadrilha. Até terminar o mês de julho vai ter a Quadrilha 
do Verdão em todas as altas. Eles ficam animados e alegres. Para a gente é uma satisfação 
ver os pacientes felizes e vai ser assim até o fim do Hospital de Campanha Estadual”, 
disse a enfermeira chefe. 

 

Antônio já está na casa da filha, em Uruçuí, recebendo todo os cuidados dos familiares e 
fica a lembrança de todo o carinho que recebeu dos colaboradores do HCE. “O hospital 
foi ótimo, o melhor atendimento que já tive na minha vida foi no hospital de campanha. 
Foi muito bom e estou bem, graças a Deus! Formaram um grupo e fizeram uma festa boa 
para mim. Eu fiquei muito feliz e muito emocionado. Fizeram a brincadeira para me 
alegrar”, disse Félix. 

 

 

 



Governo decreta medidas restritivas para o 
fim de semana 
O Governo do Piauí decretou medidas mais restritivas para este sábado (11) e domingo 
(12). As determinações visam à contenção da Covid-19 no estado. 

Neste sábado (11) e domingo (12), poderão funcionar somente: 

– farmácias e drogarias; 
– serviços de saúde; 
– imprensa; 
– serviços de segurança e vigilância; 
– serviços de delivery exclusivamente para alimentação; 
– serviços de autoatendimento bancário; 
– borracharias, postos de combustíveis e pontos de alimentação localizados nas 
rodovias, inclusive nos trechos urbanos, e serviços de transporte de cargas; 
– atividades agrícolas e agroindustriais, incluindo colheita, ordenha, armazenagem e 
secagem, entre outras atividades sob risco de perecimento. 
-estabelecimentos que funcionem operando fornos, em turnos ininterruptos de 24 horas, 
durante todos os dias da semana. 
-atividades de obras de infraestrutura de transportes e para a produção de energia 
realizadas em parques situados na zona rural. 

Serviços Públicos 

Os serviços públicos tais como energia elétrica, saneamento básico, funerários, segurança 
pública, telecomunicações e radiodifusão, deverão funcionar entre os dias 11 e 12 de julho 
respeitando as determinações sanitárias expedidas para a contenção do novo coronavírus, 
inclusive quanto aos atendimentos emergenciais. 

Transportes 

Ficarão suspensos, no sábado (11) e domingo (12), os serviços de transporte 
intermunicipal de passageiros na modalidade rodoviário, classificados como serviço 
convencional, alternativo, semiurbano ou fretado. 

Fica ressalvado da suspensão, o serviço de transporte intermunicipal fretado de pacientes 
para realização de serviços de saúde. 

O descumprimento da suspensão determinada sujeitará o infrator à penalidade de retenção 
do veículo pelo período que durar a suspensão. 

Fiscalização 

Os órgãos envolvidos na fiscalização deverão solicitar a colaboração da Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Municipal de Teresina e devem reforçar a 
fiscalização em relação às aglomerações de pessoas ou consumo de bebidas em locais 
públicos e direção sob efeito de bebida alcoólica. 

Outros 



Os pontos de alimentação localizados nas rodovias destinam-se exclusivamente para 
atendimento de motoristas em trânsito. Nos escritórios vinculados às transportadoras só 
funcionarão as atividades indispensáveis ao transporte de cargas, carga e recarga. 

Nenhuma atividade ou estabelecimento poderá funcionar desrespeitando as medidas 
sanitárias de combate à Covid-19. 

Iniciativa do Piauí com Programa Busca 
Ativa é destaque em revista científica 
internacional 
O Piauí foi destaque na imprensa internacional pelo trabalho que vem realizando há 100 
dias no enfrentamento ao novo coronavírus. O site da revista científica norte-americana 
Foreign Affairs destacou as ações do Programa Busca Ativa, iniciativa que procura 
identificar casos da Covid-19 ainda não registrados, permitindo um acompanhamento e 
tratamento imediato de cada caso. 

 

Com o programa, é possível adotar os cuidados necessários em relação a pacientes 
assintomáticos e evitar uma maior taxa de transmissibilidade da doença. 

A gerente de atenção primária da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), Dilia Falcão, 
ressalta que o Estado do Piauí é pioneiro nesta ação. “O Busca Ativa vai atrás da pessoa 
que está com a Covid-19, principalmente aqueles pacientes assintomáticos. Nosso 
propósito é colocá-lo em quarentena para evitar o contato e transmissão para outras 
pessoas. O programa trabalha em parceria com órgãos de saúde dos municípios e o 
Programa Saúde da Família (PSF). Estamos hoje em 205 cidades do Piauí atuando no 
combate ao coronavírus e pretendemos avançar”, disse a gerente. 



Dilia enfatizou, ainda, que, com o Busca Ativa fica mais fácil a recuperação dos pacientes. 
“Quanto mais cedo diagnosticados e acompanhados, maiores são as chances de 
recuperação dos pacientes”, disse Falcão. 

 

Confira um trecho da matéria 

O estado do nordeste do Piauí, no Brasil, respondeu ao novo coronavírus com uma 
operação notavelmente eficiente. Em mais de 190 cidades, os profissionais de saúde que 
fazem parte do programa “Busca Ativa” do Piauí usam um aplicativo e telefonemas para 
monitorar os sintomas de pacientes suspeitos e confirmados da Covid-19 em suas casas 
e, em seguida, fazem visitas à casa para verificar os níveis de oxigênio e testar membros 
da família. Embora vários hospitais públicos em dois estados vizinhos tenham atingido a 
capacidade total de UTI nas últimas semanas, cerca de 35% dos leitos equipados com 
respiradores do Piauí em hospitais públicos estavam disponíveis na última terça-feira. 

A resposta do Piauí deve sua força a do sistema público de saúde universal do Brasil, 
chamado SUS (Sistema Único de Saúde). O SUS pertence a todo o país, mas apenas 
algumas cidades e estados o mobilizaram efetivamente durante a pandemia. Os vastos 
diferenciais em todo o Brasil mostram que apenas um sistema de saúde pública não é 
suficiente. O sucesso desse sistema depende de uma boa administração – algo que o país 
carece profundamente. 

Acesse a matéria original: https://www.foreignaffairs.com/articles/brazil/2020-07-
07/bolsonaro-made-brazil-pandemic-pariah 
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