
 

 

 

 

 

 

O Piauí registrou 595 novos casos de pacientes infectados  e 28 mortes pelo novo 
coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado 
da Saúde na noite deste domingo, dia 28. 
 
Conforme o relatório da Sesapi, as novas confirmações de mortes aconteceram nos 
municípios de Barras, Bom Jesus, Campo Maior,  Castelo do Piauí, Colônia do Gurguéia, 
Joaquim Pires, José de Freitas, Luzilandia, Parnaíba, Picos, São João do Piauí, Teresina 
e União.  São 82 municípios com registros de óbitos no estado. 
 
As vítimas são 19 pessoas do sexo masculino e 9 do sexo feminino. Os homens são 
naturais de Barras ( 73 anos), Bom Jesus (70 anos) Campo Maior (70 e 94 anos), Castelo 
do Piauí ( 39 anos), Colônia do Gurguéia ( 32 anos), José de Freitas (77 anos) Luzilandia 



( 72 anos), Picos ( 88 anos) São João do Piauí ( 87 anos) e Teresina ( 36, 45, 47, 50, 61, 
70, 71, 76 e 82 anos). 
 
Já as mulheres são de Joaquim Pires ( 83 anos), José de Freitas ( 91 anos ), Parnaíba ( 82 
anos), Teresina ( 50, 54, 59, 82 e 83 anos) e União ( 67 anos).De todas as vítimas, apenas 
os homens  de 36 e 45 anos não possuíam doenças relacionadas. 
 
Segundo o boletim, dos 595 casos confirmados da doença, são 289 mulheres e 306 
homens, com idades que variam de cinco  meses a 90 anos. 
 
Antônio Almeida é o novo município a entrar na lista daqueles com casos confirmados. 
Agora, são 202 cidades piauienses atingidas pela pandemia, o que representa 90,18%. 
 
No total, o Piauí tem 19 753 confirmados e 643 mortes em decorrência do novo 
coronavirus. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 886 
ocupados, sendo 551  leitos clínicos, 313 UTIs e 22 leitos de estabilização . As altas 
acumuladas somam 1019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Litoral do Piauí intensifica ações de vigilância 
sanitária neste final de semana 

 

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), por meio da Vigilância Sanitária do Estado, 
órgão fiscalizador da aplicação de medidas sanitárias no Piauí, tem intensificado as ações 
no interior do estado com o objetivo de minimizar os riscos da disseminação da Covid-
19. 

As ações são realizadas de acordo com as recomendações do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária (SNVS), por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e outros órgãos de saúde, desde o início da pandemia do novo coronavírus, 
seguindo as estratégias adotadas pelo Governo do Piauí. 

No litoral piauiense, essas ações estão sendo intensificadas diariamente com os trabalhos 
e atuação da VISA Municipal de Parnaíba e Luís Correia, por meio de orientações 
educativas nos serviços essenciais e as barreiras sanitárias, que tem sido o pilar das 
medidas para conter a propagação da doença nos municípios. 



“O foco  dessas medidas é garantir a saúde da população. As vigilâncias sanitárias 
municipais têm trabalhado, incansavelmente, para reduzir ao máximo os riscos à saúde 
dos piauienses”, disse a diretora da Vigilância Sanitária do Estado, Tatiana Chaves. 

Em Parnaíba, a vigilância sanitária do município tem feito rondas nos comércios e 
restaurantes da cidade, e ainda instalado barreiras sanitárias nas entradas de pontos 
turísticos, como a Lagoa do Portinho e a Praia Pedra do Sal. 

Nesses locais, as medidas são realizadas com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia 
Militar (PMPI). “Alguns restaurantes estão resistentes às medidas e continuam 
disponibilizando mesas para atrair os clientes. Quando a gente se depara com essas 
situações, estamos notificando os serviços, deixando-os cientes de que o funcionamento 
só está liberado para delivery e aplicando auto de infração”, explicou a fiscal sanitária da 
visa de Parnaíba, Ana Luíza Costa. 

Em Luís Correia, as medidas se intensificam nos finais de semana. Um decreto municipal 
proíbe o acesso de veículos nas praias, dunas e lagoas para evitar as aglomerações nesses 
locais. 

De acordo com a coordenadora da Visa do município, Flavia Rebelo, para reforçar o 
cumprimento ao decreto, a secretaria municipal de saúde de Luís Correia, emitiu um 
oficio aos proprietários de barracas, bares, restaurantes e similares localizados nas orlas 
das praias, onde proíbe os atendimentos presenciais nesses locais. 

“Foi uma medida necessária para que a gente tivesse um melhor controle nas nossas 
ações. O número de pessoas em descolamento para o litoral estava intenso, e por isso, foi 
essencial a adoção dessas medidas”, ressaltou, Flávia Rebelo. 



As vigilâncias sanitárias municipais estão há mais de 90 dias atuando com as ações para 
evitar a propagação do coronavírus no Piauí, mas é preciso que a população cumpra o seu 
papel como cidadão e atenda as recomendações do Governo do Estado. “Nós precisamos 
ter o apoio da população para que todas essas medidas que estão sendo colocadas tenham 
o resultado que esperamos, que é minimizar o risco da Covid-19 no nosso Estado. Só 
assim, vamos conseguir vencer essa luta”, finalizou a diretora da DIVISA, Tatiana 
Chaves. 

Sesapi realiza barreira sanitária na saída sul 
de Teresina 

 
A Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) realizou neste domingo (28), na saída sul de 
Teresina, nas imediações do Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-316, em 
direção ao município de Demerval Lobão, uma barreira sanitária com o objetivo de 
orientar a população sobre medidas de prevenção ao novo coronavírus e identificar 
pessoas com possíveis sintomas da doença. 

A equipe, composta por cinco enfermeiras e cinco técnicos de enfermagem, é coordenada 
pela gerente de Atenção Básica da Sesapi, Dília falcão. Durante a blitzen, foram 
realizadas entrevistas com as pessoas que por ali transitavam, investigando possíveis 
sintomas de síndromes gripais nos últimos sete dias e comorbidades associadas à covid-
19, além de aferir a temperatura dos entrevistados. 

O projeto piloto, desenvolvido nas barreiras da Polícia Rodoviária Federal imediações da 
BR-343 e 316, neste sábado e domingo, respectivamente, obteve sucesso e será realizado 
em pontos estratégicos de outros munícipios do Estado. 



Dília Falcão falou sobre a necessidade de manter a ação da barreira sanitária, levando o 
projeto a outros municípios. “Estamos hoje na BR-316 em mais uma ação do Governo do 
Estado e Secretaria Estadual de Saúde para rastrear os possíveis casos de covid-19, 
realizando a identificação precoce de indivíduos infectados a fim de conseguir isolar e 
evitar a disseminação. Com a ação observamos a necessidade de conscientizar mais as 
pessoas sobre a importância do isolamento social, já que foi observado um trafego grande 
de veículos. Diante de tal necessidade, levaremos o projeto a outros municípios”. 

A ação teve novamente o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com 
Alexandre Noleto, agente da PRF em serviço durante a atividade, a corporação oferece 
total apoio à iniciativa. “A Polícia Rodoviária Federal da BR-316, saída sul de Teresina, 
apoiou hoje a ação da Sesapi que teve por objetivo orientar a população sobre medidas de 
prevenção ao novo coronavírus. Acreditamos que tais ações se fazem necessárias para o 
momento atual, então afirmo que nossas 9 unidades, em todo o estado, estarão disponíveis 
para o trabalho dos órgãos que priorizem a saúde da população”. 

Sobre o isolamento social e uso das máscaras, a gerente de Atenção Básica ressaltou a 
importância de cada um fazer sua parte. “A população precisa ajudar usando as máscaras 
e evitando o deslocamento desnecessário, porque observamos pessoas transitando 
normalmente, como se o vírus não existisse e não atentando para o fato do vírus reagir a 
cada organismo de maneira diferente, o que pode ser leve para alguns, ou ocasionar a 
morte de outro”. 

O motorista Silvio Mourão, um dos transeuntes abordados pelos profissionais de saúde 
que atuam na barreira deste domingo, falou sobre seu apoio a ação do Estado. “Aqui 
equipes me entrevistaram, perguntaram tudo, aferiram a minha temperatura além de me 
passar informações de uso da máscara, higiene das mãos entre outras questões que para 
mim foram de grande valia”, parabeniza. 



 


