
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 791 casos confirmados e 17 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite desta segunda-feira (24). 
 
Dos 791 casos confirmados da doença, 453 são mulheres e 338 homens, com idades que 
variam de três meses a 95 anos.  
 
Oito mulheres e nove homens não resistiram às complicações do coronavirus. Eles eram 
de Barras (93 anos), Bom Jesus (70 anos), Bertolania (86 anos), Floriano (71 anos), Luís 
Correia (80 anos), Miguel Alves (89 anos), Picos (64 anos) e Teresina (58 e 84 anos). Já 
as mulheres eram de Altos (94 anos), Bom Jesus (56 anos), Floriano (82 anos), São 
Raimundo Nonato (39 anos), Teresina (37, 44 e 87 anos) e União (85 anos). 
 



Arraial entra na lista dos municípios atingidos pela pandemia. Com isso, dos 224 
municípios do estado, apenas Canavieira não possui casos registrados de coronavírus. A 
Covid-19 está presente em 99,6% do território piauiense. 
 
O Piauí possui 72.956 casos  confirmados do novo coronavírus e 1.741 óbitos registrados 
pela doença, em 157 municípios. Deste total, morreram 1011 homens e 730 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 657 
ocupados, sendo 413 leitos clínicos, 237 UTIs e 7 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 3.147 até o dia 24 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 70.558 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

Piauí registra menor número de óbitos por 
Covid-19 em dez semanas 

 
O Piauí encerrou a 34ª semana epidemiológica com 106 óbitos por Covid-19, o menor 
número em dez semanas. A última vez que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) 
registrou a menor quantidade de mortes pelo novo coronavírus foi na 23ª semana, com 78 
pessoas vitimadas. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Sesapi. 

É importante ressaltar que a redução dos óbitos ocorre mesmo com a flexibilização do 
isolamento social. No início de julho, o Governo do Piauí autorizou, de forma gradual, o 



retorno das atividades econômicas. Mesmo assim, não houve uma explosão de novos 
casos ou óbitos de Covid-19, como aconteceu na maior parte dos estados e cidades 
brasileiras que reabriram os setores antecipadamente. 

O governador Wellington Dias comemora o resultado, mas diz que a população deve ficar 
alerta. “Estamos tendo uma reabertura, mas não é um ‘abriu geral’. A população deve 
manter os cuidados, como uso de máscara, limpeza das mãos e distanciamento social. 
Nosso objetivo é salvar vidas”, afirma o gestor. 

Os setores da indústria, comércio e serviços já voltaram na maioria das cidades 
piauienses, mas os protocolos sendo obedecidos pelas empresas e população, e com 
fiscalização rigorosa do Estado e dos municípios, têm contribuído para o controle da 
pandemia. 

Além disso, a Secretaria da Saúde continua fazendo o monitoramento da doença, fazendo 
com que o Piauí se tornasse o terceiro estado brasileiro que mais realizou testes da 
população, segundo o IBGE. Mais de 10% dos piauienses já foram testados para saber se 
tiveram contato com o vírus Sars-Cov-2. 
Além de ser o que mais testa no Nordeste, o Piauí é o estado com menor número de óbitos. 
Até o momento, 1.714 pessoas foram vítimas fatais da Covid no estado. Em todo o 
Nordeste, foram 33.739 mortes. 

 

Piauí fica em primeiro lugar no país em 
medidas de distanciamento social, segundo 
Ipea 

 



Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontou que o Piauí ficou 
em primeiro lugar no ranking entre as 27 unidades da Federação que adotaram medidas 
governamentais de distanciamento social no período de 20 a 24 de julho. Numa escala de 
zero a 10, o Piauí tirou nota 8 no período, sendo que, quanto mais próximo de 10, mais 
rigorosa é a medida. 

A pesquisa do Ipea objetiva relacionar as medidas de distanciamento adotadas pelos 
governos estaduais e municipais com os índices de isolamento social. Por isso, o estudo 
coletou dados de dois períodos diferentes: do início da pandemia (20 a 23 de março) e do 
fim de julho. No início da pandemia, o Piauí ficou com uma nota entre 6 e 7. 

O Governo do Piauí tomou as primeiras medidas no dia 16 de março. Três dias depois, o 
governador Wellington Dias decretou estado de calamidade pública e, ao longo dos dias, 
vários decretos determinaram o distanciamento. Ao todo, o Governo do Piauí adotou 14 
medidas para conter o novo coronavírus. 

“Quero agradecer todos que contribuíram para o nosso êxito, das mais diferentes áreas 
profissionais. O grande destaque foi que a rede de saúde não colapsou. Destaco também 
o programa Busca Ativa, o monitoramento dos casos, enfim, todo um trabalho baseado 
na ciência. Parabéns a todos e ao Piauí”, reconheceu Wellington. 

Depois do Piauí, em segundo lugar vêm Acre e Rio Grande do Sul, empatados com 6,7. 
O estado com menor nota foi Mato Grosso do Sul, com 2,5. 

Confira a nota técnica do Ipea sobre medidas de distanciamento dos governos estaduais. 

O documento do Ipea diz que, na ausência de uma política nacional de distanciamento 
social, medidas de distanciamento físico foram introduzidas de maneira descentralizada 
por estados e municípios, alguns dias após a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter 
declarado que a Covid-19 era uma pandemia. 

Diminuição nos níveis de isolamento 

A adoção de medidas legais de distanciamento levou a um crescimento significativo dos 
níveis de distanciamento social no Brasil. Já a partir do início de abril, contudo, tais 
medidas passaram a ser relaxadas, uma mudança que foi acompanhada pela diminuição 
dos níveis de isolamento social, diz o estudo. 

“No entanto, os níveis de isolamento social diminuíram proporcionalmente mais do que 
o rigor das medidas legais, indicando que outros fatores (como a duração das medidas) 
também determinaram os níveis de isolamento”, afirma a pesquisa. 

Segundo o Ipea, entre os períodos de 23 a 27 de março e 20 a 24 de julho de 2020, a queda 
no rigor das medidas de distanciamento foi de 31%, enquanto à diminuição nos níveis de 
isolamento foi de 52%. Ou seja, a adoção de medidas legais induziu uma mudança 
comportamental, mas houve dificuldades para que tal mudança se mantivesse sustentável. 

Comitê Científico de Combate ao Coronavírus 

Outro estudo do Ipea, intitulado Inovação Institucional na Coordenação Federativa para 
Enfrentamento e Saída do Surto de Covid-19, elogiou a iniciativa do Comitê Científico 
de Combate ao Coronavírus, instituído pelo Consórcio do Nordeste, formado pelos 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/distanciamento-ipea.pdf


governos estaduais da região. O Governo do Piauí, inclusive, adotou todas as orientações 
sugeridas pelo comitê científico. 

Confira a nota técnica do Ipea sobre inovação institucional. 

O Ipea diz que “nessa linha de iniciativas de coordenação que merecem registro, pelo 
caráter inovador e aparente eficácia, o comitê [do Nordeste] articula uma rede de 
pesquisadores, nacionais e internacionais, para o fornecimento de informações e 
recomendações aos governos regionais e locais. O trabalho do comitê está organizado em 
nove subcomitês temáticos, entre os quais se encontra um voltado especificamente às 
políticas públicas de intervenção (medidas econômico-sociais). Em que pese a relevância 
desse arranjo, sua análise mais detalhada está para além do escopo desta nota técnica, que 
busca identificar os arranjos de coordenação internos ao âmbito estadual”. 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/inovacao.pdf

