
 

 

 

 

 

 

 

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico desta quarta-feira 
(15), que o Piauí registrou 1.097 casos e 24 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo 
de 24 horas e contabiliza agora 1043 mortes distribuídas entre 104 municípios. 
 
Entre os pacientes que não resistiram ao coronavírus estão nove homens  naturais de  
Cabeceiras (75 anos), Campo Maior ( 75 anos ), Caraúbas do Piauí (92 anos), Coronel 
José Dias (101 anos), José de Freitas (86 anos) e Teresina (54, 76, 80 e 87 anos). 
 
E 15 mulheres dos municípios de Campo Maior ( 63 e 98 anos), Floriano (55 anos), Luís 
Correia (15 anos), Oeiras (58 anos), Picos (69 anos), Teresina (28, 48,48, 60, 65, 74, 95 
e 95 anos) e Queimada Nova (31 anos). 
  
Até o momento, o novo coronavírus matou sete crianças no Piauí. A nova vítima é uma 
adolescente de 15 anos que tinha leucemia. As demais, tinham 1 ano, 1 ano e 11 meses, 
12 anos, duas de 13 anos e uma de 16.  



 
Segundo o boletim, dos 1.097 casos confirmados da doença, 503 são mulheres e 594  
homens, com idades que variam de dois meses a 101 anos.   
 
O número de  cidades piauienses atingidas pela pandemia permanece 216, o que 
representa 96,43% das cidades com casos confirmados. 
 
No total, o Piauí possui 36.542 casos confirmados e 1043 mortes pela Covid-19.  
 
São 882 pacientes internadas, sendo 555 pacientes em leitos clínicos, 310 em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) e 17 em leitos de estabilização. As altas acumuladas são 
1.561 as altas do dia, 42. 

 
Risco epidemiológico da Covid-19 reduz na 
maioria dos territórios do Piauí 
O risco epidemiológico para a Covid-19 passou de alto para médio na maioria dos 
territórios assistenciais do Piauí, delimitados de acordo com a estrutura da rede de saúde 
pública estadual. A informação foi levantada após análise do relatório epidemiológico 
desenvolvido pelo grupo de trabalho do Pro Piauí, coordenado pela Secretaria de Estado 
do Planejamento (Seplan) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). O levantamento é 
feito com base nos índices de propagação da doença e nos índices de capacidade de 
atendimento, variáveis que são calculadas aos domingos. 

A análise feita aponta que os territórios dos municípios polos de Parnaíba, Teresina, 
Oeiras e Picos passaram de alto risco para médio risco. São eles: Planície Litorânea, Entre 
Rios, Carnaubais, Vale do Sambito, Vale do Canindé, Vale do Rio Guaribas e Chapada 
Vale do Rio Itaim. 

Os territórios do Vale dos Rios Piauí e Itaueiras e Tabuleiros do Alto Parnaíba, que tem 
Floriano como município polo, além do território Serra da Capivara, cujo município polo 
é São Raimundo Nonato, ainda se saíram melhor, com risco médio/baixo. Já Cocais e 
Chapada das Mangabeiras, que tem como municípios polos Piripiri e Bom Jesus, 
continuam sendo de risco alto.  

“O risco está sendo calculado desde o mês de junho em cima de três variáveis que avaliam 
a propagação da doença e três delas avaliam a capacidade de atendimento do sistema. O 
objetivo é calcular esses parâmetros antes da reabertura das atividades econômicas em 
cada uma dessas regiões. Os dados ficam à disposição do Estado para auxiliar nas 
avaliações e tomadas de decisão quanto à reabertura de cada um dos segmentos 
econômicos já estabelecidos pelo Governo do Estado”, explica o médico intensivista, 
assessor técnico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) e membro do COE, Bruno 
Ribeiro. 

 



 

O índice de propagação da doença é calculado por meio do número de casos novos, de 
internações e de óbitos nas duas semanas anteriores. Já o índice de capacidade de 
atendimento leva em conta a porcentagem de leitos Unidades de Tratamento Intensivo 
(UTIs) livres, de leitos clínicos destinados para Covid-19, não ocupados, e do número de 
leitos com respirador por 100 mil habitantes. Dessa forma, é obtido o cálculo que 
determina se a região possui risco baixo, risco médio/baixo, risco médio ou risco alto. 

Inquérito sorológico é estratégia de combate à 
Covid no Piauí 
Como a Covid-19 é uma doença recente em todo o mundo, a Secretaria de Estado da 
Saúde do Piauí (Sesapi) partiu na frente na estratégia de conhecer o status sorológico da 
população piauiense diante da pandemia. Esse estudo é feito por meio de pesquisa 
epidemiológica por amostragem aleatória estratificada por sexo e idade, conforme dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com os dados da pesquisa, será 
possível nortear as decisões e estratégias para o enfrentamento da doença no Estado. 

Após processo licitatório, o Instituto Amostragem foi contratado para fazer a pesquisa em 
cinco etapas, com intervalos de 15 dias, em indivíduos diferentes nas cidades de Teresina, 
Parnaíba, Campo Maior, Oeiras, Picos, Floriano, Valença, Uruçui, São Raimundo 
Nonato, Corrente, Coivaras, São Gonçalo do Gurgueia, Fronteiras e Pimenteiras. Nestes 
municípios, os pesquisadores aplicam um questionário e os profissionais de saúde 
realizam teste rápido para detecção de anticorpos anti SARS-CoV-2. 

O inquérito vem mapeando os locais onde há maior concentração de infectados ou não, 
mostrando a imunidade da população daquela cidade ao novo Coronavírus. A pesquisa 
começou dia 25 de abril e está ajudando o trabalho da Sesapi e do Comitê de Organização 



Emergencial (COE) a definirem as medidas de contenção da doença, que já levou a óbito 
1.019 piauienses. 

Para o diretor do Instituto Amostragem, Batista Teles, o inquérito sorológico é importante 
porque fornece as informações de cada região em relação à doença. “Sabendo como está 
a contaminação ou o RO-taxa de transmissibilidade das cidades, as autoridades de saúde 
podem decidir quais ações serão tomadas no controle da pandemia. O Piauí é um dos 
poucos estados brasileiros que tem feito uma série destas pesquisas”, explica. A nona 
etapa do inquérito sorológico do Estado do Piauí está sendo feito e encerra dia 18 de julho. 

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, ter conhecimento do controle 
epidemiológico da doença tem sido fundamental para nosso trabalho de combate à Covid-
19. “Sem as informações do inquérito sorológico estaríamos ainda no escuro em relação 
à doença e não seria possível nem a elaboração do plano de flexibilização das atividades 
econômicas. O governador Wellington Dias quer uma retomada da economia, mas de 
forma segura para a população e isso só foi possível com a pesquisa”, diz. 

Farmacêuticos do HCE usam tecnologia para 
acompanhar tratamentos 
 

Todos os medicamentos prescritos dentro do Hospital de Campanha Estadual (HCE) são 
monitorados pela equipe de farmácia por meio de um sistema de informação hospitalar. 
Essa ferramenta não só evita que os pacientes tomem remédios em dose excessiva, como 
também permite que os farmacêuticos consigam acompanhar as medicações sem precisar 



entrar em contato com os pacientes, o que é fundamental, dado o risco de contaminação 
por Covid-19. 

O sistema foi planejado especificamente para o HCE e inclui dados dos pacientes e dos 
tratamentos realizados. “O Hospital de Campanha Estadual terceirizou a aquisição do 
sistema de informação hospitalar que foi todo customizado e parametrizado para a nossa 
realidade do hospital, de acordo com as nossas necessidades. O sistema possui o 
prontuário eletrônico, ou seja, todo o processo clínico é digitalizado no sistema de 
informação, que possibilita também o gerenciamento do próprio hospital no que concerne 
a insumos, material hospitalar e medicamentos”, explicou Joel Rodrigues, coordenador-
geral do Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) da UFPI para o HCE. 

  

 

A farmacêutica Ana Clara Jovita explica como o sistema traz segurança quanto à dosagem 
prescrita. “Nós temos acesso às prescrições e verificamos se temos a dose do 
medicamento adequada, de acordo com o Protocolo Covid-19. Por exemplo, se um 
medicamento deve ser ministrado durante cinco dias de internação, no sexto dia essa 
medicação deve ser dispensada. Então, se ela vier prescrita novamente, a minha 
intervenção enquanto farmacêutica é entrar em contato com o médico para ver se essa 
medicação deve ser dispensada ou não”, acrescenta a profissional. 

A farmacêutica explicou que também há o acompanhamento dos medicamentos que os 
pacientes já utilizavam rotineiramente devido à alguma comorbidade. “Se um paciente é 
hipertenso e toma uma medicação, a equipe de farmácia concilia com as medicações 
prescritas pelos médicos. Isso evita que o paciente tome medicações em excesso e venha 
ter alguma complicação medicamentosa adversa”, afirmou Ana Clara. 



 

No momento, 33 pacientes estão sendo tratados pela equipe multidisciplinar do Hospital 
de Campanha Estadual (HCE). Outros 234 pacientes passaram pela unidade de saúde e 
receberam alta. 

  

  

  

 

 


