
 

 

 

 

 
Todos podemos vencer a Covid-19, mais uma 
história de esperança para todos nós! 

 

Dona Engracia Dias, de 80 anos está curada! Ela agradece aos profissionais da saúde que 
a atenderam durante seu tratamento na Unidade de Pronto Atendimento de São Raimundo 
Nonato, distante 522 km de Teresina. 

Emocionada, dona Engracia declarou ser uma vencedora. “Venci um câncer e, hoje, venci 
o coronavírus”. Mais uma história para nos inspirar. 



 
No boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde desta quinta-feira (28), 
sobre a Covid-19, foram registradas mais oito mortes pela doença no estado. Com isso, o 
Piauí totaliza 146 mortes relacionadas ao novo coronavírus. 
 
Entre os pacientes que faleceram estão seis pessoas do sexo masculino e duas do sexo 
feminino. Os homens tinham 39 anos, 55 anos, 71 anos, 72 anos, 75 anos, (Teresina) e 
um de 84 anos (Luis Correia). Além deles, uma mulher de 40 anos (Teresina) e outra de 
74 anos (Luis Correia) também não resistiram às complicações de Covid-19. Todos 
possuíam comorbidades. 
 
A Sesapi também confirmou 260 novos casos da Covid-19 no Piauí. São 121 homens e 
139 mulheres, com idades que variam entre 9 meses a 102 anos. As mulheres são maioria 
no percentual de casos confirmados e representam 52% das pessoas com o novo 
coronavírus no estado. Os homens, embora  se contaminem menos, morrem mais e 
representam 64,4 % dos casos de mortes registradas no estado. 



  
No momento, 161 pessoas necessitam do uso de respiradores no estado. São 158 em leitos 
de UTI e três em leitos de estabilização. E outras 336 pessoas estão internadas em leitos 
clínicos nas unidades de saúde da capital e interior. 
  
O boletim desta quinta, 28, registra ainda 16 pacientes recuperados da Covid-19, 
totalizando 438 o número de pessoas que tiveram alta e são consideradas curadas da 
doença. A maioria dos casos positivos, no entanto, apresenta sintomas leves e o paciente 
fica em isolamento domiciliar. 
  
Alagoinha do Piauí, Campinas do Piauí, Campo Largo, Caraúbas,  Curralinhos, Isaias 
Coelho, Santa Filomena,  São Miguel do Tapuio e Simões registraram os primeiros casos 
do novo coronavírus, somando 156 a quantidade de municípios atingidos pela pandemia. 
  
O Piauí possui 4503 casos confirmados de Covid-19 e 146 óbitos em decorrência da 
doença. 

 
Piauí reforça rede de saúde com 21 novos 
leitos de UTI 

Os 20 novos respiradores mecânicos que chegaram ao Piauí, ontem (27), já estão sendo 
encaminhados para as unidades onde irão reforçar os leitos de unidade de terapia intensiva 
(UTIs) voltados para o atendimento de pacientes da Covid-19 em estado mais avançado 
da doença. Dos equipamentos, 11 já foram encaminhados para o Instituto de Doenças 



Tropicais Natan Portela e os outros nove foram encaminhados para o Hospital Getúlio 
Vargas (HGV), garantindo um aumento de 21 leitos de UTIs na rede estadual de saúde. 
O HGV já dispunha de um respirador e com os novos que recebeu conseguiu montar 10 
leitos de terapia intensiva. 

Os equipamentos fazem parte de um total de 80 respiradores comprados pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesapi), no início do ano, quando o Governo do Estado começou a 
tomar medidas de prevenção e ampliação da rede de saúde ao se preparar para a chegada 
da Covid-19 no Piauí. Os equipamentos sofreram uma requisição administrativa por parte 
do Ministério da Saúde, e somente após decisão do STF, no dia 21 de maio, foram 
liberados para virem para o Piauí. 

“Esses respiradores são alguns dos equipamentos mais cobiçados hoje no mercado, seja 
pela rede pública ou privada de saúde, e finalmente após a decisão do STF nós 
conseguimos trazer parte destes equipamentos para reforçar nossa rede. São itens 
essenciais para a montagem de leitos de estabilização e UTIs, além de garantir a 
assistência adequada de pacientes que foram infectados pela Covid-19 e apresentaram 
algum agravamento no seu quando clínico, precisando, assim, passarem por terapia 
intensiva”, explica o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto. 

O gestor destaca ainda que as medidas tomadas pelo Governo do Estado e pela secretaria 
para expandir e ampliar a rede de saúde antes que o novo coronavírus chegasse de fato ao 
estado garantiram uma economia na aquisição dos equipamentos. “Os respiradores foram 
comprados por nós a um preço de R$ 49.000 cada um. Analisando o mercado hoje, 
observamos que este é um valor que não é mais praticado e que, em razão da nossa 
antecipação ao problema, conseguimos essa vantagem na hora da aquisição”, expõe o 
secretário. 

Uma vez que as unidades já possuíam toda a estrutura dos novos leitos, faltando apenas 
a chegada dos respiradores para completar as unidades de terapia intensiva, a partir de 
hoje o Estado já contará com novos 21 leitos de terapia intensiva no enfrentamento à 
Covid-19. Além dos outros 60 equipamentos que devem chegar após a decisão da Justiça, 
o Estado também aguarda 100 outros respiradores vindos da Turquia, frutos de uma 
compra em conjunto com outros entes públicos. 

“Nós continuamos buscando ampliar ainda mais nossa capacidade de terapia intensiva do 
estado, pois sabemos que é nosso dever garantir à população o direito de uma assistência 
à saúde de qualidade”, finaliza Florentino Neto. 

 

 

 

 

 

 



Sesapi mantém estoque de segurança de EPIs 
para profissionais 

 

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) tem hoje estoque de Equipamento de Proteção 
Individual (EPIs) para abastecer toda a rede estadual pelos próximos 35 dias. Por meio da 
Comissão de Licitação (CPL) da Sesapi, está sendo preparado o Pregão Express para a 
compra de mais equipamentos, mantendo o almoxarifado com estoque de segurança 
garantido. Por causa da pandemia, o planejamento de compras é feito mês a mês. 

Os Equipamentos de Proteção Individual comprados e distribuídos são máscaras N95; 
máscaras cirúrgicas triplas com elástico descartável; toucas; aventais impermeáveis e 
descartáveis; protetores faciais; álcool etílico e em gel; luvas para procedimentos 
cirúrgicos; toucas; propés e óculos de proteção. 

De acordo com o diretor administrativo da Sesapi, Igor Cruz, o estoque da Secretaria tem 
sido suficiente para abastecer toda a rede. “Por dia, chegamos a distribuir 20 mil EPIs 
para os hospitais regionais e órgãos autorizados a receber”, contabiliza. 

Além dos hospitais regionais do estado, também recebem EPIs os profissionais do Corpo 
de Bombeiros, Secretaria de Justiça, Secretaria de Fazenda, Sasc, Detran, Polícia Civil e 
Polícia Militar. 

Segundo o secretário Florentino Neto, a população pode ficar tranquila pois há estoque 
suficiente para o trabalho de combate à Covid-19. “Temos um estoque de segurança no 
nosso almoxarifado. Os profissionais que estão na linha de frente dessa guerra têm à 
disposição os equipamentos para se protegerem na hora do trabalho. Eles podem trabalhar 
com segurança”, garante o gestor. 



Polícia Militar promove testagem em massa 
do efetivo para Covid-19 
O Comando Geral da Polícia Militar do Piauí convoca os grandes comandos, todos os 
comandantes de Unidades Policiais Militares da capital e do interior, assim como 
diretorias, Hospital da Polícia Militar, corregedoria, Quartel do Comando Geral e Centro 
da Assistência Integral à Saúde para participarem de testagem em massa para Covid-19 
de todo efetivo ativo da Polícia Militar do Piauí, que totaliza 5.700 PMs. 

O tenente-coronel Sá Júnior, a partir desta quinta-feira (28), realizará a entrega dos testes 
por meio dos grandes comandos ou pessoalmente a cada comandante de OPM. Esses 
testes devem ser cautelados, conforme as OPMs e na quantidade constante na relação de 
efetivo por unidade. 

 

 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/13246776-4f09-486f-8d03-9d3105968575.jpg


Testes na capital 

Em Teresina, o Hospital da Policia Militar do Estado do Piauí irá fornecer o suporte 
técnico operacional para a testagem dos colaboradores das unidades policiais militares. 
Consequentemente, o HPM elaborou e encaminhou uma planilha conforme data, turno e 
horário, para que o PM seja atendido e não venha a gerar aglomeração. A lista preenchida 
pelas unidades devem ser enviadas para dois e-mails: triagemhpm@outlook.com e 
iranmourasoaresmaj@hotmail.com. As unidades deverão encaminhar os testes de Covid-
19 à farmácia do HPM no dia anterior à data em que serão aplicados. 

Desse modo, para as OPMs da capital, é necessários que os seus respectivos comandantes 
entrem em contato com a administração do HPM para o agendamento dos atendimentos 
de seus efetivos. 

O HPM enfatiza que os policiais militares lotados em Teresina devem se dirigir ao 
hospital para realizarem os testes apenas em data e horário estabelecidos previamente em 
planilha encaminhada pelo comandante da sua respectiva unidade. Este será o 
procedimento padrão para os policiais assintomáticos, que só serão atendidos nessas 
condições. 

Por outro lado, para os policiais com sintomas e suspeita de Covid-19, o Hospital da PM 
ressalva que não é necessário passar por todos os protocolos acima explanados. Neste 
caso, o policial deve imediatamente procurar o serviço de triagem do HPM, que possui 
profissionais de saúde disponíveis para atendimentos e testes 24h por dia em pessoas 
sintomáticas. 

Interior do Estado 

Nas cidades do interior, a aplicação dos testes nas sedes de batalhões e suas companhias, 
incorporadas com seus respectivos GPMs, será de responsabilidade do comandante da 
OPM, que deverá estabelecer parcerias com os membros da Saúde Pública Municipal e/ou 
Estadual (UBS, UPA, hospitais) a fim de apoiarem e agilizarem os testes de todos os 
policiais. Os comandos das Companhias Destacadas e seus respectivos GPMs devem 
adotar o mesmo procedimento. 

O Comandante Geral da PMPI enfatiza que fica terminantemente proibido o pagamento 
do kit test para Covid-19 à pessoa individual do PM, devendo o teste ser aplicado por 
profissional de saúde capacitado, indicado pelo comandante da OPM. Ressalta-se ainda 
a todos os gestores e comandantes da PM da capital e do interior que os testes só devem 
ser aplicados por profissionais de saúde aptos para tal finalidade, que devem inserir os 
resultados no link abaixo: 

Instruções para realização do teste Covid-19 nas cidades do interior 

Os testes, que foram disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, só 
podem ser realizados por profissionais de Saúde (enfermeiros), e estes profissionais 
devem alimentar a planilha com os resultados. O Comandante Geral da PMPI repassa 
também as seguintes recomendações: 

1- Os Comandantes de OPMs deverão entrar em contato com a Secretaria de Saúde do 
Município e solicitar o apoio para que sejam disponibilizados o local e os profissionais 



de saúde para realização dos referido testes, bem como a alimentação da Planilha da 
Sesapi; 

2- Que os testes sejam realizados com efetivos da sede e também dos GPMs; 

3- Informar ao Comando os resultados dos testes, ou seja, quantidade de pessoas testadas 
e quantos casos positivos foram detectados em cada OPM. 
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