
 

 

 

 

 

 

 
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico desta quinta-feira 
(16), apenas com os dados parciais dos casos de coronavírus no Piauí . A pane no sistema 
E-Sus, que é de responsabilidade do Ministério da Saúde, dificultou a inclusão dos casos 
por parte das unidades notificadoras bem como a importação dos casos inseridos. 
De acordo com os dados coletados nas últimas 24 horas,  o Piauí registrou 515 casos e 22 
óbitos pelo novo coronavírus e contabiliza agora 1065 mortes distribuídas entre 108 
municípios. 
Entre os pacientes que não resistiram a Covid-19 estão 13 homens  naturais de  Campo 
Largo ( 70 anos ), Esperantina (55 e 83 anos), Marcos Parente (80 anos), Morro do Chapéu 
(82 anos), Paes Landim (67 anos), Palmeira do Piauí (62 anos), Parnaíba (79 anos), Picos 
(89 anos), Ribeiro Gonçalves (42 anos), São Pedro do Piauí (88 anos), Teresina (81 anos) 
e União (89 anos).  
E nove mulheres dos municípios de Água Branca( 66 anos), Esperantina (71 anos), 
Piripiri (49 anos) e Teresina (44, 57, 59, 69, 80 e 86 anos). 



Segundo o boletim, dos 515 casos confirmados da doença, 270 são mulheres e 245 
homens, com idades que variam de dois meses a 103 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 37.057  casos confirmados e 1065 mortes pela Covid-19.  
São 884 pacientes internadas, sendo 559 pacientes em leitos clínicos, 310 em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) e 15 em leitos de estabilização. As altas acumuladas são 
1.589 as altas do dia, 28. 
 

Programa Busca Ativa atinge 95% dos 
municípios piauienses 
O Programa “Busca Ativa” já está presente em mais de 95% dos municípios piauienses 
ajudando a rastrear rapidamente os números de casos de pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus no Piauí e propiciando informações sobre isolamento, tratamento na fase 
inicial e evitando, assim, o contágio de outras pessoas. 

O programa que consiste na utilização do aplicativo Monitora Covid, combinado com 
telefonemas para monitorar os sintomas de pacientes suspeitos e confirmados de Covid-
19 em suas casas com visitas domiciliares para verificar os níveis de oxigênio e testar 
familiares, mesmo que assintomáticos. 

 

Isso tem trazido resultados que ajudam a desafogar o sistema de saúde, como explica a 
gerente de Atenção Primária da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), Dília Falcão. 
“Quando testamos um familiar de alguém que deu positivo e ele também dá positivo, essa 
pessoa já se isola, evitando contaminar outras pessoas. Ela também já fica em observação 



dos sintomas e evita contaminar uma pessoa que tenha comorbidades e venha a precisar 
de uma UTI. É uma cadeia que a gente vai quebrando”, explica a gerente. 

 

“O busca ativa atingiu a marca de 213 municípios alcançados. Obrigada a todos os 
municípios que fizeram essa adesão, principalmente a todas pessoas que abrem as portas 
das suas casas para que possamos entrar e verificar se são portadoras de Covid -19 e 
orientar toda a família. Nós estamos aqui para isso. O Governo do Estado e a Secretaria 
da Saúde tem essa preocupação com os piauienses, pois no Piauí a vida tem valor. 
Pensando nisso, o busca ativa vai à casa dos piauienses para orientá-los sobre o 
tratamento”, destacou Dília Falcão. 

Ela ressalta ainda que já há comprovações que, quando a doença é diagnosticada no início 
e tratada precocemente, as chances de curas são muito mais elevadas. “Então, se você 
testou positivo, está com os sintomas, nos avise para que possamos testar a sua família e 
lhe orientar como proceder. Vamos juntos vencer o coronavírus”, comentou a gerente. 

Professores de História da Uespi em Oeiras 
iniciam Projeto de Combate à Infodemia 
O projeto de extensão Observatório Sócio-Histórico da Pandemia de Covid-19, proposto 
por docentes do curso de História do Campus Possidônio Queiroz, da Universidade 
Estadual do Piauí (Uespi), visa combater a Infodemia – excesso de informação que torna 
difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa – no cenário 
da pandemia. 



O grupo pretende colaborar com a circulação de informações cientificamente qualificadas 
na cidade de Oeiras e regiões vizinhas.  A ideia é compartilhar notícias e estudos 
realizados por universidades ou centros de pesquisas que tratem da Covid-19, ou da 
história das ciências e da saúde – doença em perspectiva global. 

 

As professoras Diná Schmidt e Gabriela Berthou de Almeida são as propositoras do 
projeto. A proposta conta ainda com a participação de mais cinco docentes colaboradores. 
Rodrigo Queiroz, professor participante do projeto, explica que durante as reuniões do 
colegiado surgiu a ideia de trabalhar essas ações. “O projeto foi pensando a partir de 
algumas reuniões do colegiado. Nelas, a gente pensou na necessidade de atuar contra a 
infodemia. Esse é um projeto coletivo e todos professores do colegiado dão sua parcela 
de contribuição”, informou. 

Ações do projeto 

Gabriela Berthou de Almeida fala que a iniciativa é importante. “A defesa, a divulgação 
e a construção dialogada e democrática do conhecimento científico precisam ser 
fortemente implementadas nesse momento difícil pelo qual estamos passando”, pontuou. 

O projeto será desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal de Oeiras e a Rádio 
Educativa Cristo Rei. Nessa atividade, será dada uma atenção as comunidades em 
situação de vulnerabilidade social e econômica. 

Os docentes utilizarão canais como Facebook, Instagram e WhatsApp para que 
orientações seguras cheguem até essa parcela da população. “Utilizaremos a internet 
como uma ferramenta para fazer circular o conhecimento histórico procurando elucidar 
questões relacionadas ao enfretamento da pandemia”, complementou a Profª Gabriela 
Berthou. 

 

https://www.facebook.com/Observat%C3%B3rio-S%C3%B3cio-Hist%C3%B3rico-104112741378361
https://www.instagram.com/p/CCeX400MkC1/?igshid=1h37nubm27oci
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