
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 705 casos confirmados e cinco óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta quinta-feira (22). 
 
Dos 705 casos confirmados da doença, 412 são mulheres e 293 homens, com idades que 
variam de cinco meses a 99 anos. 
 
Quatro homens e uma mulher não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Brasileira (76 anos), Floriano (48 anos), Novo Oriente do Piauí (85 anos) e 
Picos( 44 anos). Já ela era de Teresina ( 55 anos). Todas as vítimas possuíam 
comorbidades.  
  
Os casos confirmados no estado somam 109.051 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.327 e foram registrados em 
179 municípios. Até agora, morreram 1.349 homens e 978 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 442 
ocupados, sendo 262 leitos clínicos, 178 UTIs e dois leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.362 até o dia 22 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 106.282  pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 
Governo do Piauí reforça medidas para 
controle do novo coronavírus 

 

O governador Wellington Dias anunciou, na noite desta quarta-feira (21), medidas 
estabelecidas em decreto, a serem adotadas para reduzir a transmissibilidade do novo 
coronavírus no estado do Piauí. Forças de segurança, vigilância sanitária e equipes de 
saúde serão convocadas para intensificar a fiscalização das restrições estabelecidas nos 
planos específicos de retomada das atividades, além de promover a testagem da 
população. 

Confira aqui o decreto nº 19.278 

As polícias Militar e Civil voltarão a fiscalizar a exigência do uso da máscara, álcool em 
gel e o distanciamento nas ruas e dentro de estabelecimentos. Nas casas de eventos será 
observada também a capacidade de ocupação. 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e demais oŕgãos fiscalizadores de trânsito devem 
intensificar as blitzen e a testagem dos condutores com etilômetro. Existe uma 
preocupação com a crescente demanda de leitos hospitalares por acidentados no trânsito, 
ocupando vagas que poderiam servir a portadores da Covid-19. 

“A falta desses cuidados está fazendo aumentar o número de pessoas com Covid-19, 
cresce a ocupação de leitos e, consequentemente, os óbitos. Trabalhamos para conter a 
transmissibilidade e reduzir mortes”, declarou Dias. 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/Decreto-n%C2%BA-19.278-Dispo%CC%83e-sobre-a-vedac%CC%A7a%CC%83o-de-consumo-de-bebidas-alcoo%CC%81licas-no-final-de-semana-que-especifica-e-da%CC%81-outras-providenciasversA%CC%83%C2%A3o-II.pdf


Na última semana, o Piauí registrou 70 mortes por Covid-19, média de 10 óbitos por dia. 
Duas semanas antes, o estado teve a menor marca, 54 óbitos, média diária de 7,7 mortes. 

Lei Seca 

O decreto proíbe o consumo de bebida alcoólica em vias públicas. Ambientes externos 
(fora da área de atendimento) de bares, restaurantes e casas de eventos serão fiscalizados, 
não sendo permitida a ingestão de bebidas. A restrição se aplica a praças e outros 
logradouros fora do ambiente domiciliar. 

Busca Ativa 

O governador determinou a intensificação do Busca Ativa. O programa visa à 
identificação de infectados por meio de visitas domiciliares. Equipes de saúde vão às 
residências e promovem testes inclusive em pessoas assintomáticas. De acordo com a 
coordenação do Busca Ativa, em Parnaíba, a testagem identificou e encaminhou para 
tratamento, 1.500 pessoas que desconheciam estar com Covid-19. 

Atividades de campanha eleitoral 

Sobre as atividades de campanha, o governador Wellington Dias esclareceu que existe 
um regramento a ser seguido por partidos e candidatos, salientando que a fiscalização 
cabe à Justiça Eleitoral. 

“Fizemos um regramento, mas quem trata daquilo que é possível e o que não é possível 
é o TRE Tribunal Regional Eleitoral (TRE)”, finalizou o governador. 

Governador inaugura leitos de UTI para 
atendimento de casos de Covid-19 no Hospital 
de Bom Jesus 
O governador Wellington Dias e o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, 
visitam, nesta sexta-feira (23), o município de Bom Jesus. Na oportunidade, os gestores 
inauguram, oficialmente, os nove leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) instalados 
no Hospital Regional Manoel de Sousa Santos para o atendimento de pacientes com a 
Covid-19. As UTIs implantadas na unidade, no dia 1° de outubro, são resultado de 
investimentos do Governo do Estado em parceria com a empresa Enel Green Power. 

A UTI, desde o início do funcionamento, já atendeu 17 pacientes e está com sete leitos 
ocupados. 



 

Segundo o governador Wellington Dias, a implantação de UTIs no sul do estado é o 
resultado do trabalho realizado em todas as regiões para descentralizar os atendimentos 
de saúde. 

O secretário Florentino Neto destaca que durante o período da Pandemia, o Governo do 
Estado e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) não mede esforços na estruturação de 
toda a rede estadual de saúde, uma vez que atendimento e serviços de qualidade para a 
população são essenciais para vencer a pandemia. 

“São diversos investimentos na saúde que estamos trabalhando durante a pandemia, 
buscando estruturar e melhorar a qualidade do serviço para nossa população. 
Recentemente entregamos o Centro de Reabilitação para pacientes com sequelas da 
Covid-19, em Parnaíba, e agora estamos em Bom Jesus, inaugurando leitos que já estão 
atendendo a população. É preciso lembrar ainda que todo o nosso trabalho continua, mas 
que é necessário manter os cuidados e uma atenção redobrada nas orientações médicas 
para reduzir os novos casos, juntos conseguiremos enfrentar a pandemia com sucesso”, 
disse o gestor. 

“Estamos entregando os leitos de UTI para atender a população do extremo sul do Piauí, 
no Território da Chapada das Mangabeiras. A estrutura já conta com equipe completa de 
médicos intensivistas, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos, assistentes sociais, entre 
outras áreas”, destacou Helder Meneses, diretor do hospital. 



 

De acordo com o gestor, por conta do momento da pandemia, os leitos serão destinados 
exclusivamente aos pacientes com Covid-19. “Agora, os pacientes com Covid-19 que 
precisarem de leitos de UTI poderão ser regulados para o Hospital Regional Manoel de 
Sousa Santos, onde contam com uma equipe capacitada para atender 24 horas”, pontua 
Helder Meneses. 

Após a pandemia, os leitos passarão a atender pacientes que vierem a precisar de 
atendimento especializado. “Este é o legado que estamos deixando para Bom Jesus. Um 
hospital com boa estrutura, equipado e com profissionais qualificados para atender a 
população local e vizinha”, pondera o diretor do hospital. 

Após a inauguração da UTI, a comitiva do governador irá à cidade Corrente, para 
inaugurar a ampliação das UTIs do hospital do município. 

Governo do Estado inaugura área Covid-19 
no Hospital Regional de Corrente 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) inaugura, neste sábado (24), a área destinada 
para tratamento de pacientes com a Covid-19 no Hospital Regional Dr. João Pacheco 
Cavalcante, em Corrente. A unidade foi reformada e teve a estrutura física ampliada e 
conta agora com sete leitos de estabilização e treze leitos clínicos, para atendimento de 
pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. 

Também foi instalada uma nova central de oxigênio, que agora passa a ser canalizado, o 
que traz mais eficiência nos procedimentos. “Estamos levando mais saúde para a região 



sul do Piauí. Sabemos que a pandemia não acabou e estamos buscando a cada dia mais 
investimentos para esses hospitais e proporcionando um tratamento de qualidade mais 
próximo para aquela população”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Florentino 
Neto. 

 

A unidade de saúde passa a oferecer atendimento de média e alta complexidade, contando 
com 20 leitos equipados e com escala de profissionais à disposição dos pacientes 
suspeitos ou diagnosticados com Covid-19. Segundo o boletim de leitos da Sesapi, no 
hospital estão internados dois pacientes em leitos clínicos. 

 



 

“Graças aos esforços do governador Wellington Dias e do secretário Florentino Neto, por 
meio da Sesapi, estamos conseguindo trazer um atendimento de qualidade à população 
de Corrente, agilizando os procedimentos no hospital mais longínquo da capital”, enfatiza 
o diretor do Hospital Regional Dr. João Pacheco Cavalcante, Daniel Sousa Lima. 

 



 
 


