
 

 

 

 

 

 

 
O Piauí registrou 1.170 casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus e 31 mortes pela 
doença nas últimas 24 horas,  segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde 
na noite desta quinta-feira (23). 
 
Agora, são 44.349 casos confirmados e 1.215 óbitos distribuídos entre 118 municípios. Deste 
total, morreram  705 homens e 510 mulheres. 
 
As 11 mulheres que faleceram recentemente são de Baixa Grande do Ribeiro (66 anos), Coivaras 
(78 anos), Esperantina ( 84 e 99 anos), Geminiano (79 anos), Piracuruca (70 anos) e Teresina (43, 
50, 72, 83 e 96 anos).  
 
Já os 20  homens são das cidades de Água Branca (76 anos), Barras (34 anos), Lagoa do Sítio (71 
anos), Monsenhor Gil (3 e 90 anos), Parnaíba (78 e 86 anos), Pedro II (74 anos), Oeiras (85 anos), 
Teresina ( 59, 62, 66, 68, 71, 75, 81, 84 e 97 anos) e Uruçuí (21 e 51 anos). 
 



O Piauí passa a contar com oito óbitos de crianças e adolescentes. A nova vítima de três anos 
tinha miopatia periférica. Já faleceram também dois menores de um ano, dois de 13 anos, um 
de 12 anos e os outros tinham 15 e 16 anos. A metade possuía comorbidades.  
 
Segundo o boletim, dos 1.170 casos confirmados da doença, 640  são mulheres e 530 homens, 
com idades que variam de nove meses a 94 anos. 
 
O número de  cidades piauienses atingidas pela pandemia permanece 218, o que representa 
97,32% do território piauiense. 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 à Covid-19, há 860 ocupados, 
sendo 557 leitos clínicos, 283 UTIs e 20 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 1.911 
e as altas do dia, 46. 

 
Governador assina decreto que restringe 
atividades econômicas nos dias 25 e 26 

 
O governador Wellington Dias assinou, nesta quinta-feira (23), o decreto Nº 19.115, que 
dispõe sobre as medidas de isolamento social a serem aplicadas nos dias 25 e 26 de julho, 
com o objetivo de conter o avanço da covid-19 no estado. Desta forma, fica estabelecido 
que, a partir da 0h do sábado, até às 24h do domingo, terão permissão para funcionar 
apenas os seguintes serviços: 

. Farmácias, drogarias, serviços de saúde, imprensa, serviços de segurança e vigilância, 
serviços de delivery exclusivamente para alimentação e serviços de autoatendimento 
bancário; 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Decreto-n%C2%BA-19.115-MEDIDAS-ISOLAMENTO-SOCIAL-DIAS-25-E-26-JULHO-2020.pdf


. Borracharias, postos de combustíveis e pontos de alimentação localizados nas rodovias, 
incluindo os situados em trechos urbanos, além de 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. 

No que diz respeito à prestação de serviços públicos, fica estabelecido que estão aptos a 
funcionar os serviços de energia elétrica, saneamento básico, funerários, segurança 
pública, telecomunicações e radiodifusão, respeitando as determinações sanitárias 
expedidas para a contenção do novo coronavírus, inclusive quanto aos atendimentos 
emergenciais. 

Ficarão suspensos os serviços de transporte intermunicipal de passageiros na modalidade 
rodoviário, classificados como serviço convencional, alternativo, semi-urbano ou fretado, 
excluindo os serviços de transporte de pacientes para a realização de serviços médicos. 

Caberá a vigilância sanitária estadual, em articulação com os serviços de vigilância 
sanitária federal e municipais, e com o apoio da Polícia Militar (PM-PI) e da Polícia Civil 
e da Secretaria de Transportes (Setrans), com o auxílio de da Polícia Federal (PF), da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Guarda Municipal de Teresina (GCM). O 
descumprimento dessas medidas, que podem acarretar em penalidades. 

A medida dá prosseguimento ao plano de restringir atividades sociais e de comércio 
durante os finais de semana, à fim de atingir índices de transmissibilidade e de capacidade 
de atendimento da rede pública estadual de saúde que permitam a reabertura e retomada 
das atividades econômicas de forma gradual. 

O Piauí registrou até a noite de quarta-feira (22) 43.179 casos da doença, sendo 1.184 
destes ocasionando em óbito. 

Taxa de transmissibilidade do coronavírus 
cai de 0,87 para 0,74 no Piauí 
Os resultados da nova rodada da pesquisa sorológica sobre a Covid-19 aponta que o Piauí 
registrou uma redução da dinâmica do índice de transmissibilidade (R0) do novo 
coronavírus de 0,87 por indivíduo infectado para 0,74 em 18 dias. Os dados são do 
Inquérito Soroepidemiológico realizado entre os dias 15 e 18 de julho, encomendado pela 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), junto ao Instituto Piauiense de Opinião Pública 
(Amostragem). 

O relatório aponta que em 30 de junho, cada 100 infectados repassava o vírus para outras 
87 pessoas. Em 18 de julho, o mesmo número de infectados era responsável pela 
transmissão para outros 74 indivíduos. O índice é o menor já registrado no Piauí. 



 

A 9ª rodada de pesquisas com testes rápidos também mostra que mais de 350 mil pessoas 
estão imunizadas e 219.466 são infectantes, ou seja, a população que já foi exposta ao 
novo coronavírus e se recuperou é maior em relação aos novos infectados. Com 
aproximadamente 18% da população piauiense já exposta ao vírus somado às pessoas em 
isolamento social, há uma diminuição constante da população que está susceptível a se 
infectar. 

De acordo com o relatório, 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. 

O estudo separou as pessoas infectadas em três tipos: as que se infectaram há mais tempo 
– pelo menos três semanas (IgM negativo e IgG positivo); as que pegaram o vírus não tão 
recente, mas há até três semanas (IgM e IgG positivos); e as que se infectaram 
recentemente – entre 7 e 14 dias (IgM positivo e IgG negativo). A pesquisa faz essa 
separação porque a contaminação é maior a partir dos que se infectaram mais 
recentemente, no caso o terceiro grupo. 

Nesta etapa, 4.012 testes e entrevistas foram feitos em 11 municípios, chegando a 699 
testes positivos. A estimativa é de que o estado possua agora 570.285 infectados. Assim, 
o Piauí teria 16 casos infectados para cada notificação oficial. O Instituto Amostragem e 
a Sesapi realizam o Inquérito Soroepidemiológico desde o dia 25 de abril, quando 
começou a primeira rodada de pesquisas. 

Segundo o governador Wellington Dias, a nova pesquisa traz duas boas novas notícias. 
“A primeira é a redução do índice de transmissibilidade. Uma pessoa estava transmitindo 
para outras três, quando caiu para 0,87 e agora para 0,74. A outra é que já são 570 mil 
pessoas do Piauí que pegaram o vírus. Dessas, uma grande parte, algo em torno de 350 
mil, já não estão mais infectando outras pessoas, já ultrapassaram essa fase. O importante 



é que cerca de 18% das pessoas que estão em circulação já pegaram e o nosso sistema de 
saúde suportou, o que mostra que a estratégia que utilizamos de ampliação de leitos, de 
equipes médicas, programa Busca Ativa, aplicativo Monitora Covid-19, deu resultado. A 
todos que participam desse trabalho o meu muito obrigado e não vamos relaxar, vamos 
continuar salvando vidas”, afirmou o chefe do Executivo piauiense. 

 

 

 


