
 

 

 

 

 

 

 
O Piauí registrou 535 casos de pacientes infectados e 15 mortes pelo novo coronavírus 
nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na 
noite deste sábado (1). 
 
As cinco mulheres que faleceram recentemente são de Luzilândia (47 anos), Parnaíba (91 
anos) e Teresina ( 64 e duas de 68 anos).  
 
Já os 10 homens são das cidades de Altos (38 anos), Currais (74 anos), São Gonçalo do 
Gurguéia (69 anos), Sussuapara (61 anos) e Teresina (73, 75, 78, 80, 82 e 93 anos). 
 
Segundo o boletim, dos 535 casos confirmados da doença, 295 são mulheres e 240 
homens, com idades que variam de dois meses a 97 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 719 
ocupados, sendo 415 leitos clínicos, 286 UTIs e 18 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 2.310 e as altas do dia, 65. 
 
Agora, são 52.993 casos confirmados e 1.369 óbitos distribuídos entre 129 municípios. 
Deste total, morreram 801 homens e 568 mulheres. 

Decreto regulamenta reabertura de shopping 
centers para segunda (03) 

 
O governador Wellington Dias baixou nesta sexta-feira (31) o decreto informando a 
reabertura de shopping centers a partir do dia 03 de agosto. A medida faz parte do PRO 
PIAUÍ: Plano de Retomada das Atividades Econômicas, elaborado pelo Governo do 
Estado para estabelecer os balizadores que orientarão a retomada gradual, planejada, 
segmentada e organizada das atividades socioeconômicas estaduais, que estão suspensas 
em decorrência da pandemia, de modo a minimizar os riscos de saúde e maximizar os 
ganhos econômicos, como benefícios para toda a população. 



A reabertura de shopping centers e centros comerciais se dará por etapas, a iniciar-se em 
03 de agosto com as atividades administrativas, imobiliárias e comerciais, bem como 
serviços de alimentação e bebidas por sistema de delivery e drive thru, devendo as demais 
atividades realizadas nestes espaços seguirem o calendário de reabertura para o segmento 
a que pertençam. 

Outras atividades realizadas em shopping centers e centros comerciais, tais como 
educação, lazer e esportes (cinema, academias, escolas, recreação infantil, playground, 
etc) serão retomadas gradualmente, seguindo as datas indicadas no Calendário de 
Retomada Gradual das Atividades Econômicas e Sociais para o segmento a que 
pertençam. 

Só poderão retornar com as atividades os estabelecimentos que atenderem 
simultaneamente às condições do Protocolo Geral de Recomendações 
Higienicossanitárias com Enfoque Ocupacional frente à Pandemia. Será obrigatório a 
apresentação do Plano de Segurança Sanitária e Contenção da Covid19, na modalidade 
amplificada ou ampliada conforme a dimensão do estabelecimento, centro comercial ou 
shopping center. 

A apresentação se dará em meio virtual através da inserção do Plano de Segurança no site 
PRO PIAUÍ, link: propiaui.pi.gov.br. Clique aqui pra ver o decreto com todas as 
orientações a serem tomadas por empregadores, trabalhadores e clientes. 

Parnaíba e Teresina vão ganhar unidade pós 
Covid-19 em centro de reabilitação 
O secretário de Saúde Florentino Neto visitou, neste sábado (1º), as obras do Centro 
Especializado em Reabilitação (CER), em Parnaíba, que estão finalizadas e os 
equipamentos em processo de aquisição. Estiveram presentes o deputado estadual Dr. 
Hélio, o secretário de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Mauro Eduardo, e o 
superintendente multiprofissional do Centro Integrado em Reabilitação (CEIR), 
Anderson Luz. 

O Centro será a primeira unidade no território da Planície Litorânea a oferecer os serviços 
em quatro modalidades de reabilitação: deficiência física, visual, intelectual e auditiva, 
com capacidade de atendimento para mais de 60 mil pessoas, decentralizando os serviços 
e gerando uma maior qualidade na saúde. 

Durante a visita, o secretário Florentino Neto anunciou que o Governo do Estado está 
criando uma “Unidade Pós Covid-19” no Centro Integrado em Reabilitação (CEIR) do 
Piauí para ajudar na reabilitação de pacientes com sequelas da Covid-19 no estado. A 
primeira unidade funcionará em Teresina e a segunda, de forma emergencial, será 
instalada no Centro de Reabilitação em Parnaíba, com previsão de funcionamento por um 
período de 6 a 12 meses. 

De acordo com Florentino, com a pandemia surgiu essa nova necessidade e a decisão do 
Governo do Estado, de montar essa equipe multidisciplinar para atender aos sequelados 
da Covid-19, é uma prova de que o poder público estadual está sempre atento às 
necessidades do povo. “ O nosso objetivo é ajudar pessoas que contraíram o novo 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/DOE-Decreto-n%C2%BA-19.137-DIARIO31_45c63e2c45.pdf


coronavírus, passaram por um longo período de internação e agora necessitam de ajuda 
para conseguir realizar algumas atividades do dia-a-dia”, declara o gestor. 

 

Entre as sequelas mais comuns estão a deficiência cardiopulmonar, comprometimento 
neurológico, amputações e perda de massa magra, podendo causar fraqueza muscular 
generalizada e que limita a movimentação na hora de andar, comer ou até trocar de roupa, 
assim como a presença de fadiga e dores crônicas. 

Segundo o superintendente multiprofissional do CEIR, Aderson Luz, praticamente todos 
os pacientes que tiveram Covid têm deficiências. Cerca de 90% deles apresentam 
comprometimento cardiopulmonar; 10% comprometimento neurológico e amputação. “ 
Algumas dessas deficiências são temporárias e quando começamos a reabilitação de 
maneira precoce eles têm muito mais chances de se reabilitar”, diz o superintendente. 

Para o secretário Florentino Neto, este é um esforço conjunto do Governo do Estado 
através da Sesapi e Seid, dentro da política pública do governo de atender à pessoa com 
deficiência. “ Esta obra é uma necessidade emergencial por conta do momento em que 
estamos vivendo, mas temos sobretudo que agradecer a Deus porque é um sonho que se 
torna realidade”, conclui. 

 

 



Reforço em hospitais do interior possibilitam 
tratamento de qualidade a pacientes Covid-19 
Os investimentos em infraestrutura e pessoal, feitos pelo Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi), estão possibilitando um tratamento de qualidade a 
pacientes com Covid-19 nas unidades de saúde do interior e regiões. 

Já foram instalados, nos hospitais do interior do Piauí, para ajudar no combate à Covid-
19, 148 leitos clínicos, 94 unidades de terapia intensiva (UTI) e 16 leitos de estabilização. 
No total, as unidades de saúde fora da capital contam com 438 leitos clínicos (214 
ocupados), 132 leitos de UTIs (77 ocupados) e 40 leitos de estabilização (05 ocupados). 

“Desde o começo, ainda em janeiro, tivemos um olhar atento para os hospitais do interior, 
pois sabíamos que o vírus, infelizmente, chegaria a essas regiões. Com isso, buscamos 
investir em mais leitos clínicos e de UTI, para que os pacientes pudessem fazer o seu 
tratamento mais próximo de casa, o que estamos conseguindo. Nossa luta agora é por 
levar mais profissionais de saúde para essas cidades”, ressalta o secretário de Estado da 
Saúde, Florentino Neto. 

  

Uma das unidades de saúde referência para o tratamento da Covid-19, no interior do 
estado, é Hospital Justino Luz, em Picos, que possui 35 leitos clínicos, 20 leitos de UTI e 
02 leitos de estabilização. O hospital, que recebe pacientes de mais de 40 municípios das 
regiões do Vale do Guaribas e Vale do Canindé, já recuperou 115 infectados pelo 
coronavírus, que puderam retornar às suas casas após alta médica. 



“O Hospital Justino Luz atende hoje 29 pacientes, que estão nos leitos clínicos e 08 nas 
unidades de terapia intensiva. Conseguimos manter nossos pacientes aqui, sem precisar 
realizar transferência para a capital, pois contamos com uma estrutura que nos permite 
realizar um tratamento de qualidade, possibilitando essa proximidade dos internados com 
sua residência ”, lembra a diretora do hospital, Samara Sá. 

  

A estrutura do hospital passará a contar com 74 leitos clínicos no setor Covid-19. “Essa 
é uma preocupação do Governo, trazer melhorias à infraestrutura do Justino Luz. Até o 
momento, graças a esses investimentos, não entramos em colapso, houve uma lotação, 
mas não ficou nenhum paciente sem atendimento”, pontua a diretora. 

O Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, é outra unidade de excelência no 
tratamento da doença, que conta com 30 leitos clínicos, para tratar casos mais leves da 
doença, e 20 leitos de UTI, que disponibilizam tratamento de qualidade aos moradores 
das regiões dos Tabuleiros dos Rios Piauí e Itaueira e Tabuleiro do Alto Parnaíba. Já 
tiveram alta médica do hospital 72 pacientes, que receberam tratamento para a Covid-19. 

“Na nossa unidade encontram-se 10 pacientes internados nas UTIs e 15 em leitos clínicos. 
Infelizmente, desses 20 leitos de UTI, apenas 10 estão ativos, e dos 30 clínicos, 18 estão, 
pois não conseguimos profissionais de saúde para trabalhar, já que nenhum médico se 
cadastrou no processo seletivo da Sesapi. Mas a secretaria está buscando soluções para 
esse contratempo”, lembra o diretor do hospital David Teles. 

 


