
 

 

 

 

 

 
 
O Piauí registrou 981 casos de pacientes infectados e 25 mortes pelo novo coronavírus 
nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na 
noite desta sexta-feira (31). 
 
As oito mulheres que faleceram recentemente são de Bom Jesus (37 anos), Esperantina 
(64 anos), Parnaíba (53 e 73 anos), Piripiri (87 anos) e Teresina (67, 75 e 97 anos).  
 
Já os 17 homens são das cidades de Brasileira (84 anos), Buriti dos Lopes (59 anos), 
Cajueiro da Praia (54 anos), Parnaíba (82 anos), Piripiri (85 anos), Sussuapara (77 anos), 
Teresina (48, 61, 63, 70, 74, 80 e dois de 86 anos), Valença (42 e 81 anos) e Wall Ferraz 
(89 anos).  
 
Segundo o boletim, dos 981 casos confirmados da doença, 545 são mulheres e 436 
homens, com idades que variam de nove meses a 99 anos.  



 
 Nenhum município novo entrou na lista daqueles com casos confirmados, permanecendo 
em 220 o número de cidades atingidas pela pandemia, o que representa 98,02% do 
território piauiense.  
 
Apenas quatro municípios não tiveram casos registrados de Covid-19 até agora: Arraial, 
Canavieira, Jardim do Mulato e João Costa. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimeto à Covid-19, há 759 
ocupados, sendo 442 leitos clínicos, 298 UTIs e 19 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 2.245 e as altas do dia, 58. 
 
Agora, são 52.458 casos confirmados e 1.354 óbitos distribuídos entre 127 municípios. 
Deste total, morreram 791 homens e 563 mulheres. 

 
Governo triplicou número de UTIs no 
interior 
 

 



A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) triplicou o número de leitos de UTI nos 
hospitais regionais do estado, impedindo o colapso na rede nos municípios mais distantes 
da capital, Teresina. A iniciativa reforça os cuidados do Governo do Estado do Piauí para 
evitar que algum piauiense infectado pela pandemia do novo coronavírus ficasse sem 
atendimento. 

Com isso, a quantidade de óbitos por Covid-19 não ficou concentrada no interior do 
Estado, mas sim em Teresina. Desde o início da pandemia, 698, ou 52,5%, das 1.329 
mortes da doença no Piauí foram de residentes na capital, onde moram apenas 26% dos 
piauienses. Já o interior, que concentra 74% da população, registrou 47,5% dos óbitos 
(631). 

Na instalação dos leitos o Governo do Estado teve o cuidado de espalhar unidades longe 
da capital, considerando as longas distâncias entre os municípios do Piauí. Assim, polos 
como Floriano, Picos, Parnaíba, Piripiri ganharam novas UTIs, atendendo os pacientes 
das cidades da região. O reforço na capacidade de atendimento do interior permitiu que 
os pacientes mais graves da fossem socorridos de forma mais rápida, reduzindo os riscos 
de vida. 

 

Em abril, no início da pandemia, as unidades de saúde do interior do Piauí tinham 38 
leitos de UTI. Agora, o número é mais de 3 vezes maior: 132. A Secretaria de Saúde 
também ampliou a quantidade de leitos de estabilização na rede do interior: 26 no começo 
da crise e 40 atualmente. As unidades de leitos clínicos subiram de 290 para 438. 



Mas Teresina também recebeu investimentos na rede de saúde estadual. Hoje, a capital 
piauiense tem, sob gestão do Governo do Estado, 59 leitos de UTI a mais do que no início 
da pandemia. 

 

Leitos UTI Coronavírus no Heda em Parnaíba 

  

 

Piauí não terá decreto com medidas de 
isolamento neste final de semana 
Durante todo mês de julho, o Governo do Estado decretou medidas restritivas para os 
finais de semana, entretanto, com a estabilização de casos da Covid-19 no Piauí, elas não 
serão aplicadas nos dias 1º e 2 de agosto. Todavia, cada município poderá implementar 
suas próprias medidas. O Piauí tem hoje 51.477 casos confirmados, 16.194 casos 
descartados e 2.187 altas médicas. 

Em Teresina, haverá restrição das atividades econômicas nos dois primeiros finais de 
semana de agosto. Para as outras cidades do estado, caberá às prefeituras decidirem as 
medidas restritivas, respeitando as normas sanitárias de lugares públicos e proteção 
individual, como o uso de máscara e álcool em gel. 

Desde o início da pandemia no Piauí, em março, o Governo do Estado publicou mais de 
40 decretos para controlar a propagação do novo coronavírus. Com a estabilidade que o 



estado alcançou, a retomada das atividades e da economia através do Pro Piauí já está 
sendo executada com todos os cuidados necessários para a segurança do piauiense. 

As ações implementadas na Saúde também contribuíram para que o Piauí não entrasse 
em colapso. O aumento do número de leitos, UTIs, construção do Hospital de Campanha 
Estadual (HCE), distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e parcerias 
com municípios fortaleceram a estrutura de atendimento ao paciente com Covid-19. 

É importante destacar que as medidas de higiene, sanitárias e isolamento devem 
continuar. 

Igrejas de Teresina e interior do estado se 
adequam ao protocolos para receber fiéis 
As atividades religiosas passaram a ser liberadas para realizar celebrações presenciais 
desde segunda-feira (27). Para que a retomada fosse realizada de forma segura, as igrejas, 
templos, centros espíritas e todas as organizações dessa categoria tiveram que seguir as 
exigências estabelecidas pelos órgãos de saúde e se adequarem à nova realidade para o 
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. 

Em Teresina e no interior do Piauí, as igrejas estão organizando as celebrações de acordo 
com o Protocolo Geral e Específico, elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesapi), por meio da Diretoria de Vigilância Sanitária do Piauí (Divisa). 



 

De acordo com o protocolo específico para as igrejas, uma das medidas que devem ser 
adotadas diz respeito à lotação máxima autorizada, que será de 30% da capacidade. “Esse 
limite deve considerar pessoas sentadas, respeitando-se o distanciamento de dois metros 
entre os frequentadores”, lembrou a diretora da Vigilância Sanitária do Estado, Tatiana 
Chaves. 

 

Nos horários previstos para as celebrações, as recomendações são para que sejam 
realizadas com as portas e janelas abertas, a fim de evitar que qualquer fiel tenha que 
tocar em puxadores ou maçanetas, e ainda facilitar a circulação de ar dentro do ambiente. 
“A Vigilância Sanitária tem acompanhado as adequações para que todas as celebrações 
sejam realizadas dentro do que é recomendado pelos nossos órgãos de saúde”, destacou 
a coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal de Luís Correia, Flávia Rebelo. 

Ainda segundo o protocolo, o responsável pela igreja deve orientar, por meio de alertas 
(cartazes, placas, pôsteres, mensagens de textos etc.) aos frequentadores que não poderão 
participar dos cultos, missas e liturgias, caso apresentem sintomas de resfriados/gripe. 
“Em Fronteiras do Piauí, as igrejas estão todas sinalizadas, prontas para receber os fiéis”, 
disse a coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal, Tailândia Sousa. 

Todas a igrejas deverão seguir o Protocolo Geral e o Protocolo Específico, sendo 
responsável pelo treinamento da sua equipe e pela efetivação do Plano Simplificado de 
Contenção, Prevenção, Monitoramento e Controle da Transmissão da Covid-19, 
denominado como Plano Simplificado de Segurança Sanitária e Contenção da Covid-19, 
o qual deve ser preenchido no site Pro Piauí, por meio do link http://propiaui.pi.gov.br, 
apresentando as evidências como, por exemplo, em anexo, as quais devem ser pertinentes 
às medidas sanitárias dos protocolos. 

http://propiaui.pi.gov.br/


Os protocolos específicos completos para as igrejas e outras atividades que já retomaram 
seus funcionamentos estão disponíveis no site da Vigilância Sanitária 
(www.saude.pi.gov.br/divisa). 
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