
 

 

 

 

 

 

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico desta quinta-feira (9), que 
o Piauí registrou 1.524 casos e 12 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo de 24 horas e 
contabiliza agora 896 mortes distribuídas entre 98 municípios.  
 
As vítimas que não resistiram à Covid-19 são 7 homens e 5 mulheres. As pessoas do sexo 
masculino são de Esperantina (71 anos), Monte Alegre (50 e 80 anos), Parnaíba (13 anos) e 
Teresina (57, 59 e 60 anos).E as mulheres são de Luis Correia (86 anos), Oeiras (57 anos), 
Parnaíba (92 anos), Teresina (61 e 64 anos). 
 
Até o momento, a Covid-19 matou quatro  crianças no Piauí. Duas de Parnaíba ( 1 e 13 anos), 
uma de Pedro II (13 anos) e outra de Teresina (16 anos).  
 
Guaribas foi acrescido na lista daqueles atingidos pela pandemia, somando 214 o número de 
cidades com casos confirmados do novo coronavírus, o que representa 95,54% dos municípios 
piauienses.   
 



Dos 1524 casos registrados hoje, 712 são homens e 812 mulheres, com idades entre dois meses 
e 98 anos. 
   
No total, o Piauí possui  31.269 casos confirmados e 896 mortes por Covid-19. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 902 ocupados, 
sendo 556  leitos clínicos, 320 UTIs e 26 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 
1.344. 

 
Barrar o coronavírus depende das atitudes da 
população, defende Wellington Dias 

 
Passados mais de cem dias após a chegada do novo coronavírus ao Piauí, o Governo do 
Estado do Piauí voltou a enfatizar que a interrupção da propagação do vírus SARS-CoV-
2 depende da atitude da população piauiense. O uso de máscaras, o distanciamento social 
e a higienização das mãos e superfícies são fundamentais para barrar a Covid-19 entre a 
população. 

No último sábado (4), por exemplo, o Piauí alcançou a melhor posição de isolamento 
social entre os estados do Brasil, com 49,63%, segundo dados da empresa Inloco. O 
número é resultado das medidas restritivas mais rígidas determinadas pelo Governo do 
Estado por meio de decretos, mas o governador Wellington Dias lembrou que a decisão 
da população de evitar sair de casa é ainda mais importante. 

“Isso nos ajuda a cortar a transmissibilidade do coronavírus. Quero agradecer ao povo do 
Piauí pela colaboração neste período, pois sei que está sendo muito difícil”, afirmou o 
governador. Ele pediu que as pessoas só saiam de casa se for realmente necessário e, caso 
realmente precisem deixar a residência, faça sempre o uso de máscara e álcool em gel. 



Para a própria segurança da população, o governador baixou um decreto no dia 25 de 
junho obrigando a todo cidadão o uso de máscara ao sair de casa, inclusive com 
penalização de multa para o descumprimento. “Esse equipamento de proteção individual 
protege tanto quem usa quanto as outras pessoas”, explicou. 

Além de campanha na mídia sobre a importância do uso de máscara, o Governo do Estado 
também tem se esforçado para garantir a segurança dos profissionais de saúde, que já 
receberam mais de 3,3 milhões de equipamentos de proteção individual (EPIs) desde o 
início da pandemia. 

O superintendente de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Saúde do Piauí, Herlon 
Guimarães, lembra que vários países do mundo conseguiram reduzir o contágio adotando 
essas medidas, como China, Japão e Alemanha. “Inclusive o hábito dos japoneses de 
sempre usar máscara quando estão infectados ajudou muito a controlar a disseminação 
do vírus”, explicou. Ele acrescenta que, sem proteção, o simples espirro de uma pessoa 
pode alcançar até oito metros de distância, a uma velocidade de 140 km por hora, o que 
mostra o seu alto poder de contaminação. Mesmo numa conversa normal, as partículas de 
nossa fala podem atingir alguém, daí a importância da máscara. 

Outra ação importante do Governo foi organização das filas em frente às principais 
agências da Caixa Econômica Federal em Teresina, para manter a distância de dois metros 
entre eles. 

A Secretaria de Saúde tem realizado campanhas de comunicação reforçando a 
importância de ações individuais que ajudam a frear a transmissão do vírus, como a 
higienização frequente do ambiente, a preferência por ventilação natural, seguir todas as 
normas de higienização, lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%. 

Redução da transmissão 
Todas essas ações têm surtido efeito. Na semana passada, a taxa de transmissibilidade do 
coronavírus cai de 1,8 para 0,87 no Piauí. “Comemoro muito a redução da 
transmissibilidade, que é um ponto primordial para que a retomada seja possível. Destaco 
que as medidas mais restritivas do último fim de semana e dos quatro dias desta semana 
visam justamente essa diminuição”, afirmou o governador. 

Herlon Guimarães afirma que a ciência ainda não criou uma vacina para a Covid-10, 
então, o que a sociedade pode fazer é adotar as medidas de prevenção. “Ao lavar as mãos, 
eliminamos vírus e bactérias e, portanto, evitamos que, ao leva-las ao rosto, 
contaminemos nossas mucosas”, explica. Ele orienta ainda que precisamos ter o cuidado 
para não levar as mãos ao rosto. 

Embora os três hábitos (uso de máscara, lavagem das mãos e distanciamento) ajudem 
bastante na proteção contra o coronavírus, ficar em casa é ainda mais eficiente. “Na rua 
mesmo com toda essa proteção, a roupa e outas parte do corpo poderão ficar contaminadas 
e, num descuido o cidadão pode se infectar. Em casa, esse risco não existe”, diz o 
superintendente. 

Ele conclui acrescentando que, quando mais pessoas ficarem em casa, menos o vírus vai 
circular e, com o passar do tempo, contamina menos pacientes até que isso vai diminuindo 
cada vez mais até, por fim, o vírus pare de infectar. 



Wellington assina termo de retomada das 
obras do novo hospital de Picos 

 
O governador Wellington Dias, juntamente com os secretários de Estado da Saúde, 
Florentino Neto, e da Fazenda, Rafael Fontelles, assinou, nesta quinta-feira (9), o termo 
de retomada das obras do novo hospital público de Picos. A unidade, conhecida como 
Centro de Referência Médica, terá leitos para tratamento da Covid-19 e funcionará como 
hospital-escola. 

O hospital contará com uma estrutura moderna de 152 leitos de internação, dez leitos de 
UTI pediátrica, dez leitos de UTI adulto, cinco salas de cirurgia de alta complexidade, 
central de processamento de resíduos, quatro salas de parto normal, auditório com 150 
lugares, refeitório e biblioteca. Serão investidos na obra recursos no valor de R$ 29 
milhões, inclusive emendas do deputado federal Assis Carvalho, falecido semana 
passada. 

A unidade atenderá cerca de 500 mil pessoas, de 60 municípios piauienses. “Esse projeto 
foi concebido há alguns anos, tivemos alguns problemas no andamento, mas conseguimos 
resolver e agora a obra só vai parar quando for concluída, pois os recursos estão 
assegurados. O estado investirá fortemente para que seja um centro de alta complexidade. 
Também iremos adquirir novos equipamentos que irão viabilizar o funcionamento 
adequado do hospital”, disse o secretário Florentino Neto. 

Além do atendimento à população, a unidade servirá também como um hospital-escola 
de média e alta complexidade, tendo em vista que receberá acadêmicos do curso de 
medicina da Universidade Federal do Piauí (UFPI) de Picos. 

“Esse hospital é o sonho do município e vai ser muito importante para suprir a demanda, 
que é enorme, pois atendemos toda a região do Vale do Guaribas. Agradecemos o 
empenho do governo, da Sesapi e da bancada federal para que o hospital se torne 
realidade. Que possamos brevemente estar reunidos para inaugurar esta obra, que vai 
afetar positivamente na vida de tanta gente”, pontuou o prefeito de Picos, padre José 
Valmir. 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/novo-hospital-de-picos5.jpg


Segundo Wellington Dias, além do novo hospital de Picos, um conjunto de obras na área 
da saúde será executado. Ao todo serão investidos R$311 milhões, oriundos dos recursos 
do Programa Pro Piauí 2. “Esses recursos serão destinados para reformas dos hospitais 
do estado e aquisição de equipamentos. Destaco ainda que, por meio do Pro Piauí 2, 
teremos um volume significativo de investimentos nas áreas de educação, social e 
segurança pública. Vamos fazer deste o maior programa de investimentos do Piauí”, 
afirmou o governador. 

 

Live Avanços e Desafios para a Consolidação 
do SISBI 

 
O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), 
padroniza e harmoniza os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para 
garantir a inocuidade e segurança dos alimentos. 

Estaremos ao vivo, no Canal do CRMV PI no YouTube, para bater um papo sobre os 
Avanços e Desafios para a Consolidação do SISBI no estado do Piauí. 

Fique ligado e participe conosco! � 
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💻💻 Canal do CRMV PI no YouTube 

Link: 

https://www.youtube.com/channel/UCMoPHsHHCgn7zAwHUJIzsDQ 
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