
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 697 casos confirmados e 12 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite desta quinta-feira (20). 
 
Dos 697 casos confirmados da doença, 377 são mulheres e 320 homens, com idades que 
variam de um mês a 100 anos.  
 
Seis mulheres  e seis homens não resistiram às complicações do novo coronavírus. Elas 
eram de Betânia do Piauí (66 anos), Campo Maior (78 anos), Pedro Laurentino (75 anos), 
Teresina (26 e 66 anos) e União (78 anos). Já os do sexo masculino são de Barras (85 
anos), Capitão Gervásio Oliveira ( 67 anos), Caracol ( 74 anos), São João do Piauí (77 
anos), Parnaíba (70 anos) e Teresina (56 anos). 
 



Dos 224 municípios do estado, apenas dois não têm casos de contaminação pelo 
coronavírus (Arraial e Canavieira ). A Covid-19 está presente em 99,1% do território 
piauiense. 
 
O Piauí possui 70.536 casos confirmados do novo coronavírus e 1.672 óbitos registrados 
pela doença, em 152 municípios. Deste total, morreram 970 homens e 702 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 686 
ocupados, sendo 427 leitos clínicos, 254 UTIs e 5 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 2.992 até o dia 20 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 68.178 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 
 

PRO PIAUÍ DIVULGA NOVO MAPA DE 
RISCO EPIDEMIOLÓGICO 
 

 

 

Técnicos da secretária de estado do Planejamento e os coordenadores dos comitês 
regionais do programa Pro Piauí, estiveram reunidos hoje, 20, para a divulgação do novo 
mapa de risco epidemiológico das regiões assistenciais de saúde. A superintendente de 
Planejamento Estratégico e Territorial da Seplan, Rejane Tavares, representou o 
secretário Antonio Neto, que se encontra em tratamento de saúde. 

Segundo Liége Moura, superintendente de Pesquisas Econômicas e Sociais da 
Seplan,  monitorar a regional é o objetivo. “Nosso desafio, que é uma questão que vem 
sendo uma preocupação, é exatamente o sul do estado, a regional de Bom Jesus, que saiu 
do alto risco para o médio risco, a propagação diminuiu, porém, preocupa pelos desafios 



de ampliar a cobertura de saúde. Em Floriano a propagação da doença continua média, 
porém a cobertura de saúde ainda é baixa. Em Piripiri e Picos a propagação diminuiu, 
mas a capacidade de atendimento ainda continua média”, explicou. 

“Nós estamos praticamente finalizando o calendário, com a liberação agora no fim de 
agosto, de mais atividades econômicas, que já possuem o protocolo. Nós observamos que 
há uma estabilização e aparente melhora nas regionais de saúde, exceção de Oeiras que 
passou do risco baixo para o médio, então, nós estamos no acompanhamento de perto o 
que esta acontecendo, além de Floriano, que é a regional que mais nos preocupa no 
momento”. Finalizou, Liége Moura. 

Segundo Bento Viana, secretário de Governo de Floriano, o município de Floriano 
possuía números positivos em relação à Covid19. "Nosso plano de abertura sempre foi 
alinhado aos protocolos de saúde do Pró Piauí. No dia 08 de Junho nós tínhamos um 
cenário completamente diferente, tínhamos um índice de transmissibilidade baixo, e uma 
baixa taxa de ocupação de leitos de UTI e de leitos clínicos. Diante disso, começamos 
uma séria de debates a respeito da abertura econômica, tendo em vista o impacto destas 
atividades para os cidadãos e para o município. Então, nós passamos quase dois meses 
fazendo esse monitoramento, porém, em meados de agosto, quando pensávamos em 
avançar no processo de abertura, nós observamos um aumento na curva de casos, na 
ocupação dos leitos de UTI, na taxa de transmissibilidade e por isso barramos o processo 
de abertura das atividades econômicas em Floriano”, disse. 

“O que nós verificamos é que as pessoas que estão sendo o combustível desse aumento 
de casos positivos estão na faixa etária de 20 a 39 anos, então são pessoas jovens, eles são 
70% dos casos positivos na nossa rede de saúde. E quando nos aprofundamos na 
verificação de onde essas pessoas estavam, nós observamos que a grande maioria 
participou de reuniões privativas, ou seja, confraternizações, festas e aglomerações, e com 
base nessa analise, o município de Floriano entende que esse crescimento abrupto ocorre 
por isso. A população criou uma falsa sensação de segurança, uma falsa percepção da 
pandemia, tendo em vista o grande período onde os casos estavam baixos.” Completou o 
secretário. 

O promotor Nivaldo Ribeiro, do Ministério Público do Estado, demonstrou preocupação 
quanto ao descumprimento dos protocolos de saúde. “A venda de bebidas alcoólicas tem 
impulsionado o aumento do descumprimento das medidas sanitárias. Nós, em Piripiri, 
proibimos a venda de bebida alcoólica, pois as aglomerações tem ocorrido nos balneários, 
no açude caldeirão onde a população tem visitado. Os jovens têm lotado esses espaços 
criando aglomerações, não usando máscaras. Então nós temos que ter muito cuidado com 
esse processo de abertura e também fiscalizar de mais perto, colocar a polícia para fazer 
esse acompanhamento e estimular a população a retornar a sensatez e não se iludir com 
um fim irreal da pandemia”. 

O agente territorial Gessivaldo Gama, do território dos Carnaubais destacou os desafios 
na contenção das aglomerações. “O trabalho de fiscalização tem sido feito, porém tem 
sido prejudicado por dois fatores: a proximidade do período eleitoral, que deixa as 
autoridades receosas em impor mais rigidez no cumprimento dos protocolos e causar 
descontentamentos, e o próprio sentimento de libertação da sociedade, uma vez que se 
sentiu presa, privada do comportamento natural, por um tempo e considerável, e agora se 
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rebela, principalmente a juventude, em torno de uma falsa atmosfera de normalidade. A 
nova normalidade é um processo de cuidado e distanciamento, dois fatores que costumam 
ser ignorados pela a nossa juventude”. 

Hospital de Piripiri dobra capacidade de 
atendimentos em UTI 
 

 

O Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), dobrou a 
capacidade de atendimento em unidades de terapia intensiva (UTIs) para os pacientes 
diagnosticados com a Covid-19 no Hospital Regional Chagas Rodrigues (HRCR), 
localizado no município de Piripiri. A unidade de saúde já contava com dez leitos de UTI 
e agora com a ampliação vai poder atender 20 pacientes na terapia intensiva. 

O HRCR atende à população de 23 municípios da região dos Cocais e ainda serve de 
retaguarda para pacientes de UTI da região dos Carnaubais. A ampliação foi feita com 
100% de recursos do Tesouro Estadual, sendo investido R$ 1,4 milhão, além de reforma 
do valor de R$ 30 mil. 

Segundo a diretora do Hospital de Piripiri, Nádia Costa, a ampliação vai melhorar muito 
a capacidade de atendimento para média e alta complexidade na região de Cocais. 

Atualmente, dos 10 leitos de UTI já existentes no Hospital Regional Chagas Rodrigues, 
70% estão ocupados com pacientes diagnosticados com a Covid-19. Dobrando a 
capacidade de atendimento, vai melhorar o fluxo. “Vamos contar agora com 20 leitos 
totalmente equipados e com escala de profissionais à disposição para pacientes suspeitos 



ou diagnosticados com a Covid-19. Essa mudança vai melhorar muito o atendimento e 
ajudar o trabalho da equipe”, afirma Nádia Costa. 

Para o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, é mais um passo dado para o 
enfrentamento ao novo coronavírus no Piauí. “Essa ampliação representa melhoria na 
qualidade do atendimento na cidade de Piripiri, além da região dos Cocais e Carnaubais. 
O governador não tem medido esforços no sentido de atender à população do interior do 
Piauí, também, com a mesma rapidez dos pacientes da capital”, afirma o gestor. 

Governador encerra atividades do Hospital 
de Campanha do Verdão 

O governador Wellington Dias participou, nesta quinta-feira (20), do encerramento das 
atividades do Hospital de Campanha Estadual (HCE), estruturado no Ginásio Dirceu 
Mendes Arcoverde – o Verdão. A queda nas internações e o controle da Covid-19 no 
Piauí possibilitaram a finalização dos atendimentos com sucesso no hospital. 

Depois que quase três meses de funcionamento, 402 pacientes atendidos e 394 altas, o 
HCE termina sua missão com 98% de êxito no atendimento humanizado dos pacientes e 
colaboradores. A diminuição da ocupação de leitos nos hospitais da rede pública foi 
determinante para a decisão de fechamento do hospital de campanha. 

“Foi um grande desafio, mas os números por si só falam mais alto e hoje, diferente 
daquele primeiro momento da inauguração, que era um momento que estávamos 
enfrentando o desconhecido, com toda aquela tensão, estamos aqui em uma data festiva, 
porque temos muito o que comemorar: tivemos uma taxa de 98% de sucesso, um número 
expressivo, bem superior aos números do Nordeste e do Brasil. Então, é motivo de 
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orgulho, satisfação e a sensação de dever cumprido, esse é o nosso sentimento”, declarou 
o diretor do Hospital de Campanha do Verdão, Jefferson Campelo. 

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, também lembrou do desafio enfrentado 
por todos no início da pandemia e destacou o árduo trabalho realizado baseado em um 
plano de contingência. “No início, o coronavírus nos assustou, pois se estimava que 
pudéssemos ter 18 mil mortes, mas no fim de fevereiro, o estado era o terceiro a ter um 
plano de contingência para enfrentar o novo coronavírus. O grande objetivo era preservar 
a vida dos piauienses. Neste momento, estimamos um número muito menor do que aquele 
que era estimado inicialmente pelos organismos internacionais, isso se deve ao trabalho 
de toda a rede de saúde, que foi estruturada para esse enfrentamento, e também a esta casa 
aqui, que foi montada especificamente para esse momento. Aqui reconhecemos, dentro 
do plano de contingência, que este é o momento da desmobilização, que só é possível 
porque estamos vencendo. Essa é a prova que estamos indo rumo à vitória”, disse o gestor. 

Segundo o governador, o hospital de campanha cumpriu sua missão. “Daqui, fizemos um 
atendimento direto a centenas de pacientes, seja em leitos clínicos ou em salas de 
estabilização, vidas foram salvas. No Hospital de Campanha do Verdão, por meio de sua 
equipe, por telemedicina, pelo uso da ciência, foi possível também salvar outras vidas que 
fizeram tratamento em casa, pois essa unidade ajudou para que o Piauí não tivesse colapso 
na rede de saúde. Então, hoje, estamos desmobilizando uma unidade que cumpriu com 
sua missão de salvar vidas”, disse Wellington. 

O hospital de campanha conseguiu ir além do atendimento aos pacientes acometidos com 
a Covid-19, foi também ambiente de pesquisas científicas que ficarão para as gerações 
futuras. “Aqui não foi apenas um hospital de campanha, tivemos, em 30 dias, a 
capacidade de projetar um hospital com tudo o que qualquer outro precisa para que tenha 
qualidade na sua assistência e com resultados satisfatórios como nós obtivemos. Além do 
mais, não foi só um hospital que tratou dos pacientes, mas foi um hospital que deu 
exemplo de gestão, um hospital, sobretudo, de pesquisa, isso talvez tenha sido um de seus 
maiores diferenciais. Tivemos, em apenas dois meses e meio de funcionamento, bases e 
números suficientes para alimentar inúmeros trabalhos, ou seja, o HCE vai ser eternizado 
pelas pesquisas”, destacou Jefferson Campelo. 

Segundo o coordenador geral do Projeto de PDI da Universidade Federal do Piauí (UFPI) 
que inclui o HCE, Joel Rodrigues, o hospital irá se perpetuar por meio da pesquisa 
científica. “Foi uma fase que se encerrou no enfoque no tratamento de pacientes com 
Covid-19. Agora, nesta segunda fase, nós vamos aprender muito com os dados gerados 
que vão permitir tirar conclusões e inovar se houver futuras pandemias, no contexto de 
crises sanitárias e, naturalmente, no desenvolvimento de soluções que possam conduzir a 
cura da Covi-19 e de doenças relacionadas”, explicou. 

Na cerimônia de encerramento das atividades, todos fizeram um minuto de silêncio em 
nome dos pacientes que perderam a vida no hospital. Os colaboradores que atuaram no 
combate à Covid-19 também foram homenageados com um certificado de gratidão pelos 
relevantes serviços prestados, que valerá como prova de título em concursos e em 
qualquer processo seletivo, com relevante pontuação. O governador fazer apresentar a 
proposta à Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). 



 

“Fizemos um grandioso trabalho juntos, foram muitos desafios superados, aprendizados 
construídos e compartilhados, bem como vidas cuidadas. A clara percepção do trabalho 
em equipe foi o lema da nossa bandeira diária. Os resultados alcançados são evidências 
que conseguimos materializar o cuidado prestado aos nossos pacientes. Fizemos história 
graças ao emprenho, dedicação e entrega da equipe, que foi decisivo para os efeitos 
produzidos. Posso dizer que foi uma satisfação enorme testemunhar o comprometimento 
de todos a cada dia de funcionamento desse hospital”, relatou a gerente de Enfermagem, 
Suzane Castro. 
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