


Trabalho de combate  
  à Covid-19 no Piauí

Baseado na ciência;  
Busca da Prevenção pelo  
Isolamento; 
Pesquisa e Tecnologia; 
Integração de ações e recursos  
financeiros/Humanos do setor  
público e privado; 
Destaque e referência  
nacional. 
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Pressupostos para  
  a flexibilização 

Transmissão do vírus em tendência de queda; 
Redução de Risco de Colapso na capacidade  
Hospitalar; 
Buscar redução do número de óbitos; 
Intensificar barreiras para evitar Importação 
do vírus de outros Estados/países; 
Sociedade consciente, educada e engajada  
com novas normas de convívio social; 
Ações conjuntas e integradas.  
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Queda na taxa de transmissibilidade
Dados da pesquisa Amostragem 



Pesquisa FGV



Redução da curva de infectados
Dados da pesquisa Amostragem 



Óbitos por semana  
   epidemiológica



Projeção para óbitos



Ocupação dos leitos 

Leitos com respiradores TOTAL            388 
Leitos com respiradores OCUPADOS   212 
Leitos com respiradores LIVRES           176



Projeção da ocupação  
  de leitos com respirador



Novas decisões

Prorrogar as medidas de isolamento social até o dia  
22 de junho/2020; 
 
Instituir o programa PACTO PELA RETOMADA ORGANIZADA  
DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS – PRO PIAUÍ; 
 
Criar o COMITÊ PRO-PIAUÍ, que será responsável pelo parecer técnico  
para flexibilização das atividades econômicas; 
 
Autorizar o Comitê PRO PIAUÍ a iniciar seus trabalhos elaborando o parecer  
técnico sobre o protocolo que regulará a flexibilização das medidas de restrição  
das atividades dos setores econômicos da construção civil, de serviços  
de saúde e automotivo, que servirão de paradigma para os demais; 
 
Avaliar semanalmente podendo RETROCEDER ou SEGUIR com novos  
setores conforme critérios técnicos.
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O fluxo do processo de flexibilização será:

Elaboração do protocolo que estabelece as condições para  
a flexibilização das atividades do setor econômico, respeitados  
os parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos; 
 
Pacto e assinatura do protocolo; 
 
Adesão das empresas ao protocolo firmado com o seu setor  
econômico, que será feito por meio eletrônico; 
 
Início da atividade do empreendimento. 
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VAMOS VENCER  
O CORONAVÍRUS!




