
 
 
 
 

 
 
 
O Piauí iniciou o mês de junho batendo recorde de casos de Covid-19. A Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesapi) confirmou 387 testes positivos da doença nesta segunda (01).  
 
Nas últimas 24 horas, mais 12 mortes foram registradas no estado, sendo cinco delas em 
Teresina: dois homens, de 70 e 88 anos, e três mulheres, de 34, 61 e 66 anos de idade. 
 
As demais mortes do sexo masculino foram registradas em Miguel Alves, 45 anos; Pedro 
II, 73 anos; Várzea Branca, 75 anos e Altos, 82 anos.    
 



Já os outros óbitos femininos são de José de Freitas, 54 anos; Piripiri, 70 anos e Uruçuí, 
94 anos.  Apenas duas vítimas de Teresina, uma mulher de 34 anos e um homem de 70 
anos, não possuíam comorbidades. Os demais pacientes possuíam doenças relacionadas. 
 
De acordo com o boletim da Sesapi desta segunda-feira, dos 387 novos casos confirmados 
são 180 homens e 207 mulheres, com idades que variam de 1 ano a 101 anos.  
 
O Piauí agora possui 5.506 casos confirmados de Covid-19 e 180 óbitos pela doença. 
 

Governo amplia capacidade de UTIs com 
chegada de 100 novos respiradores 
O Piauí recebeu, nesta segunda-feira (1º), cem novos respiradores importados da Turquia 
e adquiridos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). 
Eles irão ampliar a capacidade de terapia intensiva para atendimento de pacientes com a 
Covid-19. Os equipamentos serão encaminhados para os hospitais estaduais e de 
referência no combate à pandemia para garantir melhores condições de atendimento à 
população. Além dos 100 respiradores adquiridos pelo Estado, também chegaram outros 
70 respiradores comprados pela Prefeitura de Teresina. 

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, os equipamentos são 
fundamentais para a montagem de leitos de unidade de terapia intensiva (UTIs) e de 
estabilização que são essenciais para o tratamento de pacientes da Covid-19 que 
apresentarem complicações no seu quadro clínico. 

 

Ele relembra que na quarta-feira (27), o Piauí recebeu outros 20 respiradores que fazem 
parte de uma compra realizada no início do ano pela Sesapi, de um total de 80 
equipamentos, quando o governo já buscava formas de ampliar sua capacidade de terapia 
intensiva. 



 

  

“Nós estivemos em uma reunião com o governador Wellington Dias onde apresentamos 
uma proposta técnica de implantação desses equipamentos em nossa rede e ele autorizou. 
Os 100 respiradores serão destinados à ampliação de UTIs no Hospital Getúlio Vargas 
(HGV); ao Hospital da Polícia Militar (HPM); serão instalados os últimos leitos de 
estabilização do Hospital de Campanha do Verdão; e também ampliarão a capacidade de 
terapia intensiva em Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano”, apontou Florentino Neto. 

 

O gestor explica ainda que os respiradores também serão destinados para cidades polos 
que possuam hospitais estaduais e também hospitais municipais que têm forte atuação no 
atendimento da população. “Dessa forma, teremos estes 100 novos respiradores fazendo 
parte da nossa rede de atendimento da melhor forma possível. É importante observarmos 
que nestes 90 dias de pandemia, o Governo do Estado, por meio da Sesapi, já conseguiu 



praticamente dobrar a quantidade de leitos de UTIs que estavam disponíveis no Piauí e, 
que esses esforços, assim como outras aquisições feitas pela Saúde do Estado, são 
essenciais para garantirmos a assistência de qualidade à saúde da população”, completou 
o secretário. 

 

O governo espera ainda receber mais 60 respiradores que fazem parte dos 80 adquiridos 
no início do ano pela Sesapi, e que por decisão do STF devem chegar ao estado. 

 

Piauí recebe pela primeira vez no Brasil 
missão inteiramente remota do Fida 



 
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do 
Projeto Viva o Semiárido (PVSA), recebe, a partir desta segunda-feira (1º) até o dia 12 
de junho, a Missão de Supervisão Remota do Fundo Internacional do Desenvolvimento 
Agrícola (Fida). Além da equipe da SAF e das co-executoras do PVSA , participam da 
missão cinco consultores e o oficial de Programas do Fida no Brasil, Hardi Vieira. Esta 
será a primeira missão de supervisão do Fida no Brasil inteiramente remota. 

As videoconferências serão realizadas com a participação de representantes de empresas 
de assistência técnica e extensão rural, cooperativas, associações beneficiárias do projeto 
no Piauí e representantes das co-executoras como Sefaz, Seplan, Seduc, Sasc, Semar e 
Emater. A missão tem o objetivo de avaliar os resultados do projeto executado pela SAF, 
por meio da parceria com o Fundo Interamericano de Desenvolvimento Agrícola e 
avançar na conclusão de nova parceria de um projeto mais amplo no estado, para os 
próximos anos. 

O secretário de Estado da Agricultura Familiar, Hérbert Buenos Aires, destacou a agenda 
da missão com reuniões com a SAF e as co-executoras do PVSA, com o objetivo de 
renovar a parceria por meio de um novo projeto mais amplo, o Piauí Sustentável e 
Inclusivo, com a operação de crédito externo para um novo financiamento com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), e que aguarda a aprovação na Comissão de 
Financiamentos Externos (Cofiex), ainda este ano. 

O financiamento total é de 125 milhões de dólares, aproximadamente 600 milhões de 
reais, com expectativa de conclusão do desenho do projeto nos últimos meses do ano e 
início de implementação em 2021, com investimentos na perenização de rios, atuação no 
meio ambiente e questões fundiárias focando nos municípios com baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). 

O superintendente da SAF e coordenador do PVSA no Piauí, Francisco das Chagas 
Ribeiro, frisa que a realização da missão remota respeita as orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). A programação conta com a realização de visitas virtuais, com 
associações beneficiárias do projeto, que estão enviando materiais como fotos e vídeos, 
de diversas comunidades como Umburana Brava, Lagoa do Canto e Vista Alegre, 
mostrando os resultados dos projetos produtivos nas suas respectivas comunidades, 
envolvendo a produção, a comercialização, dificuldades e experiências exitosas. 

O oficial do Fida no Brasil, Hardi Vieira, ressalta que a agenda vai englobar a preparação 
da avaliação de impacto do projeto, que está sendo preparada em colaboração com a 
Universidade Federal de Viçosa (UFV) e outras ações serão discutidas, como um novo 
projeto de doação do Fida que se chama AKSAAM (Adaptando Conhecimento para a 
Agricultura Sustentável e o Acesso a Mercados), que prevê ações no Piauí com a 
Cooperativa dos Produtores Rurais da Chapada Vale do Rio Itaim (Coovita), 
Instituto IComradio do Brasil (Icomradio), Movimento Interestadual das Quebradeiras de 
Coco (MIQCB), entre outros parceiros. 

A equipe estará focada nos ajustes necessários para a finalização e o atendimento no 
campo e atingimento de 100% das metas previstas. Para isso, começa a ser realizada uma 



pesquisa virtual de resultados com um grupo de beneficiários do Projeto Viva o 
Semiárido, com objetivo de colher informações de resultados e fazer também um 
levantamento dos efeitos da Covid-19 no campo e na implementação do PVSA. Com a 
suspensão da assistência sistemática presencial, por causa do retiro social, também será 
abordada na missão a retomada do trabalho em campo junto às comunidades. Nesse 
sentido, o PVSA terá um papel chave na recuperação econômica pós-Covid no meio rural 
do Piaui. 

Hardi Vieira também frisou que o novo projeto na parceria Fida e BID no Piauí irá agregar 
ações de investimento produtivo a dois eixos muito importantes, o acesso à água com a 
temática de barragens sucessivas. “Não só para o consumo humano, mas para produção 
agrícola, climática e meio ambiente, com a recuperação da vegetação nativa e mata ciliar, 
ou seja, com acesso à água, meio ambiente e produção sustentável”, concluiu oficial do 
Fida. 

PVSA 

O Projeto Viva o Semiárido atua em 89 municípios do Piauí e beneficia 211 comunidades 
e cerca de oito mil famílias com as mais variadas atividades de inclusão produtiva como 
a avicultura, apicultura, ovinocaprinocultura, cajucultura e a piscicultura. 

São projetos com assistência técnica, social e ambiental para as famílias, voltados para as 
mulheres, jovens e quilombolas. 

O investimento total do PVSA é da ordem de 40 milhões de dólares ou aproximadamente 
R$ 200 milhões. 

Hemopi reforça higienização para segurança 
na doação de sangue 
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi) investiu em equipamentos para 
garantir maior segurança aos doadores de sangue e colaboradores do hemocentro. Nesse 
sentido, foi instalada uma cabine individual de higienização na entrada principal da sede do 
Hemopi em Teresina, bem como totens para higienização das mãos com álcool em gel em 
todos os andares do prédio. 

O diretor-geral do Hemopi, Jurandir Martins, explica que as medidas visam à maior segurança 
para quem se disponibiliza a vir até ao centro de hematologia doar sangue. “Reforçamos ainda 
mais a segurança no atendimento ao doador em Teresina e também vamos enviar os totens 
com dispenser de álcool em gel para as três unidades no interior – Picos, Parnaíba e Floriano”, 
explica o gestor. 

Ao entrar na cabine de higienização, o indivíduo recebe uma bruma de Gluconato de 
Clorexidina, substância com eficácia comprovada contra bactérias, vírus, fungos e 
leveduras, sem efeitos secundários desagradáveis para o usuário. A Clorexidina é 
amplamente usada em serviços de saúde para higienização pessoal, a exemplo dos 
consultórios odontológicos, que utilizam para a desinfecção da pele contra o 
desenvolvimento de microrganismos. 

 



 

 

 

O Hemopi segue protocolos rígidos de biossegurança que foram reforçados em 
decorrência da pandemia da Covid-19. Foram feitas adaptações internas no ciclo do 
sangue para que os doadores se sintam mais seguros para fazer doações nesse período. 



“O Hemopi presta um serviço essencial dentro do sistema de saúde, mas o nosso trabalho 
depende diretamente das doações de sangue, que sofreram uma queda de quase 50% neste 
período. Lembramos que mesmo com os procedimentos eletivos suspensos 
temporariamente, ainda existe uma demanda por sangue que é diária e precisa ser 
suprida”, explica Jurandir Martins. 

Sanitização 

Além do investimento nos equipamentos para higienização individual, a sede do Hemopi 
em Teresina também passou, neste domingo (31), por uma sanitização completa. 

 

O processo incluiu as instalações internas e externas do prédio, como piso, teto, paredes, 
salas, laboratórios e toda a parte do ciclo do sangue. O trabalho foi feito por uma empresa 
terceirizada e utilizou quaternários de amônio de quinta geração, que são compostos 
antimicrobianos com agentes ativos catiônicos fortes que possuem atividade desinfetante 
poderosa, inclusive contra vírus, além de bactericida, bacteriostática, germicida e 
fungicida. 

O diretor do Hemopi destaca que as medidas são preventivas e servem para reforçar os 
cuidados com o doador e colaboradores da casa. “Essas ações demonstram que estamos 
protegidos e que as pessoas podem vir doar sangue, mesmo neste momento de pandemia 
ao qual enfrentamos”, disse Jurandir Martins. 

O Hemopi está funcionando normalmente na capital e no interior. Também disponibilizou 
o agendamento de doações em suas quatro unidades para reforçar a segurança ao doador 
e evitar aglomerações. 

 

 



 

Atendimento 

Em Teresina, o Hemopi funciona de segunda à sexta-feira no horário de 7h15 às 18h. 
Sábados e feriados até as 17h. O agendamento de doações não é obrigatório, mas pode 
ser feito pelo telefone (86) 9 8894 6614. 

Os Hemocentros Regionais de Picos, Parnaíba e Floriano funcionam de segunda à sexta-
feira, das 8h às 18h. O agendamento pode ser feito pelos telefones: Parnaíba (86) 
988947159; Picos (89) 9 8801 1717 e Floriano (89) 9 8801 1984. 

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando acima de 50kg. 
Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto, e menores de 18 anos só 
podem doar com consentimento formal dos responsáveis. O termo de consentimento para 
doação de menores de idade está disponível para impressão no site hemopi.pi.gov.br. 

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto 
não podem doar temporariamente. 

O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Não há 
riscos para o doador, porque nenhum material usado na coleta do sangue é reutilizado, o 
que elimina qualquer possibilidade de contaminação. 

Requisitos 

Os requisitos para doar sangue, além de estar com bom estado de saúde, são: 

·         Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação 
de sangue. 

·         Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas; 

http://hemopi.pi.gov.br/


·         Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas; 

·         Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito 
antes dos 60 anos; 

·         A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três 
doações de sangue anuais para as mulheres; 

·         O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os 
homens e de três meses para as mulheres. 

 


