
A Secretaria de Estado de Saúde divulgou o mais recente boletim epidemiológico sobre 
a pandemia do novo coronavírus no Piauí. O estado registrou quatro óbitos em 
decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas e contabiliza agora 138 mortes pela doença. 

Os óbitos registrados são de residentes de Água Branca (mulher, 90 anos), Teresina  (dois 
homens, de 69 e 71 anos, além de uma mulher, de 54 anos). Todos os pacientes tínham 
comorbidades relacionadas como problemas pulmonar, cardiovascular ou hipertensão. 

Os municípios de Campo Alegre do Fidalgo, e Santana do Piauí registraram casos 
positivos pela primeira vez, elevando para 147 a quantidade de  municípios piauienses 
com casos de Covid-19. Milton Brandão, que aparecia na lista de cidades com casos 
positivos, sai do sistema. A pessoa, embora natural do município, mora em São Paulo.  



Dos 277 casos confirmados nesta quarta-feira,  são 143 homens e 134 são mulheres 
com idades entre 2 anos  a 89 anos.  

Até agora foram registrados 758 casos confirmados entre pessoas com mais de 60 anos. 
O percentual de mortalidades nessa faixa etária é de 71, 74%. 

O Piauí possui 4243 e 138  por Covid-19. 

Governo do Piauí recebe 20 respiradores 
nesta quarta (27) 

O Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), recebe, nesta 
quarta-feira (27), os 20 respiradores mecânicos comprados pelo Estado e que haviam sido 
confiscados pelo Ministério da Saúde. Por meio de mandado de busca e apreensão, os 
equipamentos foram localizados em São Paulo e o governo enviou avião para o resgate 
imediato dos mesmos. 

A busca e apreensão foi determinada pelo juiz Márcio Braga Magalhães, da 2ª Vara 
Federal do Piauí, que determinou ao Ministério da Saúde devolver os respiradores ao 
Piauí, que foram retidos a pedido do governo federal para distribuição em todo o país. A 
compra dos respiradores foi feita antes da pandemia do novo coronavírus e o Governo do 
Piauí foi surpreendido com o confisco pelo Ministério da Saúde. 
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Os respiradores fazem parte de um lote de 80 equipamentos adquiridos pelo Governo do 
Estado que estavam retidos. O restante do lote deve ser entregue nos próximos dias já 
garantidos também por decisão judicial. 

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, dos vinte respiradores, 
onze serão destinados à ampliação da UTI do Hospital Natan Portela; cinco serão 
colocados no Hospital de Campanha do Ginásio Verdão e quatro para o Hospital Getúlio 
Vargas (HGV). 

Os respiradores são acionados nos casos mais graves da Covid-19, ajudando o paciente a 
recuperar a capacidade do tecido pulmonar. 

Florentino Neto acredita que, com a chegada dos respiradores, o sistema de saúde terá 
uma situação “mais confortável”. “Além de toda essa iniciativa, nós estamos em tratativas 
para trazer mais respiradores da Turquia em uma contratação feita pelo Estado”, diz o 
gestor. 

Na sexta-feira (29), mais 100 respiradores devem chegar ao estado vindos da Turquia. 
Essa compra foi feita pelo Consórcio Nordeste. 
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Governador discute protocolos de saúde para 
retomada das atividades econômicas 

O governador Wellington Dias planeja uma retomada das atividades econômicas de 
forma gradual, segmentada e regionalizada por territórios de desenvolvimento do estado. 
O assunto foi tratado em reunião, nesta quarta-feira (27), por videoconferência, com o 
Comitê de Operações Emergenciais (COE) para o coronavírus. 

De acordo com o chefe do executivo estadual, a partir da análise da situação dos 
protocolos de saúde de cada território, pode-se avaliar a situação econômica. 
“Começaremos a estudar uma organização em cada território do estado para saber, por 
exemplo, quantos leitos clínicos e de UTI cada território possui, bem como o nível de 
infecção para, assim, se fazer uma avaliação de uma retomada ou até retraída, caso essa 
retomada faça com que os casos aumentem”, explicou. 

Uma alternativa, segundo Wellington Dias, seria voltar essas atividades aos 
poucos. “Outro caminho é liberar as atividades de forma bem gradativa, de acordo 
com o risco epidemiológico. O que não vamos fazer é liberar as pessoas do grupo de 
risco, ou seja, as pessoas com mais de 60 anos e as com comorbidades. As empresas 
que forem reabrir precisam seguir um protocolo de saúde”, ressaltou o governador. 

Alguns critérios serão considerados na tomada de decisão acerca da retomada das 
atividades, sendo o índice econômico representando 30% no peso dessa tomada de 
decisão e 70% como índice epidemiológico. 

A diretora de Vigilância Sanitária Estadual (Divisa), Tatiana Chaves, apresentou um 
Plano de Contenção Simplificado que será disponibilizado às empresas de diversos 
setores para a reabertura. Será um protocolo com recomendações higiênico-sanitárias a 
ser cumprido pelas empresas, a fim de proteger tanto os colaboradores quanto os clientes. 



Esse plano é voltado às empresas com menos de 20 colaboradores, que não possuem 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa). 

As empresas que possuem mais de 20 trabalhadores já têm como critério possuir Cipa 
que deve estar alinhada aos instrumentos de Saúde do Trabalhador e agora devem incluir 
os riscos ocupacionais da Covid-19 no ambiente de trabalho. 

“O objetivo é minimizar a exposição dos trabalhadores no ambiente laboral ao retornar 
às atividades e, assim a propagação dos casos para a população geral. Recomendamos 
que os colaboradores sejam orientados pela empresa dos riscos e todos os cuidados 
necessários e deverão se cadastrar no aplicativo Monitora Covid-19”, afirmou a diretora 
da Divisa, Tatiana Chaves. 

Os protocolos também devem ser estendidos aos servidores dos órgãos públicos 
estaduais, já em fase de apreciação pela Secretaria de Estado da Administração e 
Previdência (Seadprev). Os documentos serão ainda disponibilizados para consulta 
pública. 

 

FGV auxilia Governo do Estado na avaliação 
sobre retomada da economia 
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) tem sido parceira do Governo do Piauí para analisar 
a realidade do estado frente à pandemia do novo coronavírus e apontar as saídas tanto 
para a área da saúde quanto para retomada das atividades econômicas. Nessa terça-feira 
(26), o governador Wellington Dias esteve reunido, por meio de videoconferência, com 
gestores da FGV e da Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan) para tratar sobre os 
índices de reprodução do coronavírus e quais as medidas devem ser tomadas. Até o 
próximo sábado (30), a fundação deve apresentar sugestão de protocolos de saúde e para 
a retomada das atividades econômicas. 

De acordo com Wellington, a FGV conta na sua equipe com os melhores cientistas do 
Brasil e os estudos feitos por eles têm apontado que o Piauí tem tido saldo positivo nas 
ações e isso pode ser observado na queda do índice de reprodução do vírus, que no início 
de março era de 2,8 (uma pessoa transmitia a Covid-19 para aproximadamente outras 
pessoas) e agora está em 1,6. 



 

 

“O que estamos fazendo está gerando resultado, e isso também tem sido observado nas 
pesquisas feitas por outros grupos. Agora com a possibilidade de nos aproximarmos do 
período em que vamos alcançar a estabilidade e caminhando para uma queda na 
transmissibilidade e na elevação da capacidade de leitos para atendimentos na saúde, eu 
comemoro esse casamento com a Fundação Getúlio Vargas por meio do dr. Eduardo 
Quintella e do dr. Luís Duque e tantos outros cientistas, que vão trabalhar agora para nos 
ajudar nesses protocolos em que temos a tarefa de até este sábado concluirmos”, 
comentou Dias. 



O chefe do Executivo piauiense também ressaltou que, com base na ciência e nós critérios 
apresentados para a retomada da economia é que serão apresentados os métodos de 
liberação das atividades.  

“Vamos definir quais as empresas que serão liberadas primeiro. Os cientistas da FGV que 
têm experiência dentro e fora do país se colocam à disposição para estudar a realidade do 
Piauí e apontar o caminho com as perspectivas para a retomada da economia e a geração 
de emprego e renda, isso com impacto social que é o objetivo”, explicou Wellington. 

 

 

 

Hospital de Luzilândia realiza testagem em 
profissionais dos serviços essenciais 
 

O Hospital Gerson Castelo Branco, em Luzilândia, está realizando testes rápidos para a 
Covid-19 nos profissionais de serviços essenciais que estão autorizados a trabalhar pelo 
decreto nº 18.901, de 19 de março de 2020, do Governo do Piauí. A medida tem como 
objetivo trazer mais segurança a estes trabalhadores. 

A diretora do hospital, Renata Ferreira explica que a ação já teve início e contemplou os 
funcionários do comércio. “Nosso projeto foi elaborado com o intuito de barrar o avanço 
da doença em nosso município e como essas pessoas precisam sair de casa para trabalhar, 
se expõe mais aos riscos da doença. Por isso, elaboramos um cronograma, junto com o 
Sindicato dos Comerciários, que vai até o final desta semana. A perspectiva é de 
realizarmos 300 testes”, afirmou. 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/c5039397-8a71-4fcd-81af-ad5d9e6d7ef2-e1590522071317.jpg


Com esta ação que recebeu o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), o Hospital 
Gerson Castelo Branco terá dados que darão uma noção maior dos casos da doença em 
Luzilândia e, assim, será possível montar estratégias para o seu enfrentamento. 
“Apresentamos a proposta para a Sesapi que nos apoiou com o material. Nosso objetivo 
é trazer mais segurança com relação aos casos de Covid-19 para esses profissionais e a 
população da nossa cidade. Conhecendo nossa realidade, poderemos adequar nosso plano 
de combate à propagação do coronavírus”, enfatiza Renata Ferreira. No último boletim 
epidemiológico do Centros de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) 
da Sesapi, o município de Luzilândia apresentava dez casos de Covid-19, com o registro 
de um óbito. 

 

 


