
 

 

 

 

 

 

 
O Piauí registrou 1. 364 casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus e 26 mortes pela 
doença nas últimas 24 horas,  segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde 
na noite desta quarta-feira (22). 
 
Agora, são 43.179  casos confirmados e 1.184 óbitos distribuídos entre 116 municípios. Deste 
total, morreram  685 homens e 499 mulheres. 
 
As 11 mulheres que faleceram recentemente são das cidades de Batalha (85 anos), Beneditinos 
(90 anos), Bom Jesus (75 anos), Buriti dos Lopes (38 anos), Campo Maior (93 anos),Cocal dos 
Alves (47 anos), Cocal de Telha( 74 anos), Porto (74 anos), São João da Serra (64 anos), Teresina 
(74 anos) e Uruçuí (95 anos).  
 
E os 15 homens das cidades de Altos (83 anos), Barras (76 anos), Buriti dos Lopes (74 anos), 
Cajueiro da Praia (82 anos), Cocal (88 anos), Parnaíba (41 anos), Passagem Franca (84 anos), 



Porto (75 anos), São José do Divino (92 anos), Teresina ( 72, 74, 82, 86 e 88 anos) e Uruçuí (53 
anos). 
 
Apenas duas, das 26 vítimas da doença, não possuíam comorbidades. São dois idosos de 88 e 92 
anos do sexo masculino. 
 
Segundo o boletim, dos 1.364 casos confirmados da doença, 721 são mulheres e 643 homens, 
com idades que variam de sete meses a 104 anos. 
 
O número de  cidades piauienses atingidas pela pandemia passou para 218, o que representa 
97,32% do território piauiense. O município de Nova Santa Rita  entrou na lista daqueles com 
casos positivos. Os municípios que não tiveram casos registrados de Covid-19 até agora somam 
seis: Arraial, Canavieira, Cristalândia,, Jardim do Mulato, João Costa e Riacho Frio. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimeto o à Covid-19, há 871 ocupados, 
sendo 543 leitos clínicos, 309 UTIs e 19 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 1.865 
e as altas do dia, 76. 

Piaui registra queda na ocupação de leitos 
para Covid-19 
De acordo com o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), nos últimos 
sete dias os leitos de UTI e leitos de estabilização do estado voltados para pacientes com 
a Covid-19 apresentaram redução nas ocupações. Na segunda-feira (20), os leitos com 
respiradores, que contabilizam um total de 519, apresentaram uma ocupação de 59,92%, 
sendo que no dia 14 de julho esse percentual era de 62,30%. 

 



No último dia 14, existiam 303 leitos de UTI ocupados no Piauí, enquanto que 16 dos 
leitos de estabilização estavam sendo utilizados. Nos números do dia 20 de julho, as UTIs 
registraram 298 leitos sendo utilizados e 13 leitos de estabilização ocupados. Os números 
mostram que na última semana houve uma redução de casos graves que necessitam de 
leitos para tratamentos de alta complexidade. 

 

Para o governador Wellington Dias, a redução da ocupação dos leitos é um reflexo das 
ações e medidas que o Governo do Estado, por meio da Sesapi, vem tomando desde o 
início da pandemia. “Entre as ações, estão a ampliação do número de leitos exclusivos 
para o atendimento de casos da Covid-19, garantindo, assim, uma maior capacidade de 
atendimento para os casos que necessitarem de internação, divulgação de orientações para 
a população, ações como o programa Busca Ativa, entre outras medidas”, destacou o 
gestor. 

Herlon Guimarães, superintendente de Atenção Primária à Saúde e Municípios da Sesapi, 
destaca que as ações da Secretaria da Saúde, com a colaboração da população que seguiu 
as orientações, são os principais fatores que possibilitam essa redução. 

“Esses dados refletem as medidas tomadas pelo governo, além das orientações que a 
população vem seguindo e das melhorias que o Estado promoveu em sua rede, temos 
ainda alguns trabalhos que também foram implementados nesse combate à Covid-19, 
como o Busca Ativa. Esse programa nos permitiu, e vem permitindo, conhecer 
precocemente possíveis casos de pessoas infectadas e, com isso, promover o isolamento 
dessas pessoas e daqueles com os quais elas tiveram contato, gerando um controle da 
transmissão e, assim, reduzir o número de casos”, destaca o superintendente. 

Herlon fala que a relação é bem simples de entender, sendo que um maior número de 
diagnósticos permite um isolamento mais efetivo, reduzindo a transmissão. “Além do 
isolamento adequado, o Busca Ativa também nos leva para a questão do diagnóstico 



precoce, permitindo, assim, um acompanhamento mais efetivo, o que impede que casos 
evoluam para quadros que necessitem de internação”, explica Guimarães. 

Os números mostram ainda que a reabertura das atividades pode ser feita desde que ocorra 
de forma gradual e respeitando as orientações já apresentadas para a população, 
permitindo, assim, uma manutenção desses números ou até mesmo uma maior redução. 
“A estrutura atual da rede está muito boa, mas é importante que todos tenham consciência 
que caso não sejam seguidas as orientações de isolamento social, distanciamento social e 
medidas de higiene, os números podem voltar a se alterar. A flexibilização precisa ser 
gradual, impedindo um aumento do número de casos”, explica Ester Miranda, biomédica 
e responsável pelo inquérito epidemiológico do Piauí. 

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, destaca que os números são o reflexo 
das medidas que o Estado vem adotando e que, com o trabalho em conjunto, a expectativa 
é de que esses números melhorem. 

“Desde o início da pandemia temos feito, sob o comando do governador Wellington Dias, 
um esforço concentrado para dotar a rede pública estadual de saúde com uma estrutura 
capaz de receber a todos os piauienses que precisarem de atendimento. Nos últimos quatro 
meses, o Governo do Estado montou mais leitos de UTI e estabilização do que em toda a 
sua história, garantindo, assim, uma rede mais preparada para atender a população. 
Estamos trabalhando aqui para salvar vidas e, com o trabalho dos gestores e o apoio da 
população, podemos melhorar ainda mais a situação do nosso estado. Estamos partindo 
para a reabertura gradual e precisamos que todos continuem respeitando as medidas de 
higiene e de distanciamento social, para, assim, o povo piauiense não se coloque em risco, 
mas possa voltar para suas atividades”, fala Florentino Neto. 

Teresina ganha centro de acolhimento para 
casos leves de Covid-19 
 

O governador Wellington Dias participou, nesta quarta-feira (22), da inauguração do 
primeiro Centro de Acolhimento e Isolamento Social (Cais), montado na Unidade Escolar 
Gabriel Ferreira, antigo Anísio Teixeira, no bairro Vermelha, em Teresina. Com 
capacidade para acolher até 70 pessoas, o espaço foi adaptado para receber pacientes com 
sintomas leves da doença encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) mais 
próximas. 

O objetivo é possibilitar aos moradores contaminados o isolamento social, de forma que 
o vírus não se espalhe na comunidade, o que é fundamental para desafogar a rede de 
atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). No espaço, os acolhidos terão o apoio de 
assistentes sociais, cuidadores e acompanhamento médico via telemedicina. Também 
receberão cinco refeições por dia preparadas por fornecedores locais – com geração de 
renda para a comunidade – e roupas obtidas por doações. 

O Cais é uma iniciativa do projeto Todos pela Saúde, lançado pelo Itaú Unibanco e está 
sendo realizado no Piauí com a Fazenda da Paz e apoio da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) e Fundação Municipal de Saúde (FMS). A escola é um dos oito centros 



de acolhimento que estão sendo abertos no país, em estados como Rio de Janeiro, 
Pernambuco, Alagoas, Ceará, Rio de Grande do Sul e Paraíba. O projeto visa ofertar até 
1.685 leitos e o investimento total será de R$ 30 milhões. 

 

Segundo Wellington, o projeto chega para atender uma necessidade da capital. “Sou grato 
por essa parceria com o Itaú e supre uma necessidade nossa, acolhendo pessoas que têm 
a Covid-19. Embora sejam casos leves, existe o risco da transmissibilidade no seu 
convívio. Muitas dividem o espaço em que vivem com outras pessoas da família e não 
podem ter um quarto exclusivo para fazer o isolamento adequado. Com o Cais, podemos 
possibilitar esse tratamento e garantir todo o atendimento para que essas pessoas passem 
por esse período de quarentena em condições dignas”, afirmou Dias. 

De acordo com a vice-governadora Regina Sousa, que é coordenadora do projeto no Piauí 
, há a possibilidade de ampliação. “Isso vai depender da demanda que teremos. Pode 
acontecer de alguns que forem encaminhados para cá não queiram ficar e nós não 
obrigamos ninguém a cumprir as medidas, mas o ideal é que fiquem e façam o tratamento 
correto. Caso as pessoas que queiram ficar sejam muitas, estaremos prontos para acolher. 
É uma iniciativa importante voltada para as pessoas que mais necessitam”, disse Regina. 

Ficarão disponíveis para o atendimento e monitoramento dos pacientes, enfermeiras e 
cuidadores. “Aqui, as pessoas que não têm condições de cumprir o isolamento em casa 
vão poder ficar por um período de 14 dias, sem contaminar ninguém da família, recebendo 
alimentação, dispondo de ambulância, tendo acesso à internet e com todo o 



acompanhamento necessário”, ressaltou Célio Barbosa, fundador e coordenador da 
Fazenda da Paz, instituição escolhida para administrar o projeto. 

 

A iniciativa ainda deixará um legado pós-pandemia, com as adaptações feitas no espaço. 
“Toda a reforma será reaproveitada por alunos e colaboradores. Aqui a estrutura foi 
modificada, novos ambientes criados e câmeras foram implantadas para uma maior 
segurança. Para nossa rede restará uma escola belíssima para receber de volta os alunos, 
que passarão a contar com um ambiente totalmente adaptado para a prática pedagógica 
de excelência”, pontuou Ellen Gera, gestor da Seduc, órgão que cedeu a escola para a 
realização do projeto. 
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