
 

 

 

 

 

 

 

 
O Piauí registrou 493 novos casos de pacientes infectados  e 23 mortes pelo novo 
coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado 
da Saúde na noite deste sábado, dia 27.  
 
Conforme o relatório da secretaria, as novas confirmações de mortes aconteceram nos 
municípios de Esperantina, Luzilandia, Luís Correia, Miguel Alves, Oeiras, Pedro II, 
Picos, Piripiri, Santo Inácio, São João da Varjota, Teresina e Uruçuí.  São 78 municípios 
com registros de óbitos no estado.  
 
As vítimas são 13 pessoas do sexo masculino e 10 do sexo feminino. Os homens são 
naturais de Esperantina ( 69 anos), Luzilandia ( 53, 73 anos), Pedro II ( 50 anos), Piripiri 



(68 anos), Santo Inácio (93 anos), Teresina ( 43, 59, 83, 87 e dois de 92 anos) e Uruçuí ( 
70 anos). 
 
Já as mulheres são de Luís Correia ( 81 anos), Miguel Alves (73 anos) , Oeiras ( 61 anos), 
Picos ( 67 anos), São João da Varjota ( 84 anos) e Teresina ( 54, 59, 77, 87 e 88 anos). 
De todas as vítimas, apenas as mulheres de 73 e 84 anos não possuíam doenças 
relacionadas. 
 
Segundo o boletim, dos 493  casos confirmados da doença, são 243  mulheres e 250 
homens, com idades que variam de três  meses a 93 anos. 
 
Jacobina do Piauí e São João da Varjota são novos municípios a entrar na lista daqueles 
com casos confirmados. Agora, são 201 municípios atingidos pela pandemia, o que 
representa 89,7%. 
 
No total, o Piauí tem 19 158 confirmados e 615 mortes em decorrência do novo 
coronavirus. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 895 
ocupados, sendo 563  leitos clínicos, 307 UTIs e 25 leitos de estabilização . As altas 
acumuladas somam 996. 

 
Barreira sanitária na BR 343 orienta 
motoristas no combate à covid-19 
A Secretaria Estadual da Saúde (Sesapi) realizou neste sábado (27), na saída leste de 
Teresina,  nas imediações do Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-343, em 
direção ao município de Altos, 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 quatro enfermeiras e coordenada pela gerente de Atenção Básica 
da Sesapi, Dília falcão, realizou durante a blitzen 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 do entrevistados. 

Para Dília Falcão, a iniciativa é muito importante para o trabalho de conscientização da 
comunidade sobre as formas de prevenção à doença, além da identificação precoce de 
casos. ” Nosso objetivo é rastrear os possíveis casos de covid-19. Com a identificação 
mais rápida dos casos poderemos dá um destino correto e um tratamento precoce para 
que não agrave a doença futuramente. Vamos verificar a temperatura e orientar aos 
possíveis sintomáticos quanto a educação de saneamento, limpeza e uso de máscara”, 
explica. 



A ação, que é um projeto piloto, teve apoio da Polícia Rodoviária Federal. Para Hélio 
Cipriano, agente da PRF em serviço durante a atividade,  o trabalho continuo de 
monitoramento e conscientização é essencial para o mapeamento da doença no estado. 
“A Policia Rodoviária Federal vem desenvolvendo ao longo do processo da pandemia 
algumas ações no sentindo de conscientizar as pessoas que usam as vias federais. Hoje 
nós estamos em parceria com a Secretaria de Saúde e garantindo a segurança dos 
profissionais que estão fazendo esse trabalho junto aos condutores. Pelo menos 95% estão 
conscientes sobre o uso de máscaras e do álcool em gel”, comenta. 



Sobre o uso das máscaras em espaços públicos, Dília Falcão destacou que a Sesapi 
realizará o controle com o apoio de órgãos fiscais e da PM. “Seremos rigorosos, como 
determina o novo decreto estadual e as demais portarias. O uso da máscara é justamente 
para evitar a transmissibilidade do vírus no estado no Piauí”, pontua. 

No domingo (28), a equipe se desloca para a BR-316 (em direção ao município de 
Demerval Lobão), onde dá continuidade às atividades iniciada na manhã anterior, 
também no mesmo horário. O resultado da ação será analisado pela Sesapi e poderá se 
estender para os finais de semana seguintes. 

Fundação Hospitalar alerta sobre aumento de 
casos de Covid-19 na região de Picos 

 
Referência na recuperação de pacientes com Covid-19 no Sul do estado, o Hospital 
Regional Justino Luz, em Picos, faz um alerta sobre o aumentos do número de casos e 
óbitos registrados nos últimos dias, após a reabertura do comércio na cidade e demais 
municípios da macrorregião. 

Mesmo com o reforço na estruturação do Hospital de Picos, que passou de 10 para 30 
leitos de UTIs, sendo 20 exclusivas para o tratamento da Covid-19, o presidente da 
Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares (FEPISERH), Pablo Santos, adverte 
que o número de pessoas infectadas na região, assim como o número de óbitos, disparou 
nos últimos dias. 

“Desde o início da pandemia, o Hospital Justino Luz já recebeu 72 pacientes clínicos que 
testaram positivo para o novo coronavírus, com sintomas leves. Destes, 10 precisaram ser 
transferidos para UTI e 23 já deram entrada diretamente para a terapia intensiva, sendo 
que desse total de 33 que foram para as UTIs, 17 vieram a óbito”, informa Santos. 



O presidente da Fundação esclarece que até o dia 9 de junho, quase três meses desde o 
início da pandemia, aconteceram apenas 9 óbitos no hospital, mas que após a reabertura 
do comércio, num período de apenas 13 dias, ocorreram mais 8 falecimentos. “Tivemos 
quase o dobro de óbitos em apenas treze dias após a flexibilização do isolamento social, 
por isso é importante que todos continuem fazendo o distanciamento social, pensando na 
sua proteção, além de fazer uso de máscara e higienização das mãos e ambientes”, ressalta 
Pablo. 

Hospital de Campanha Estadual realiza 
testagem de coronavírus em colaboradores 

O Hospital de Campanha Estadual (HCE) está realizando a testagem de seus 
colaboradores, tanto da área da saúde, quanto administrativa. A medida, organizada pela 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), junto ao setor de Segurança do 
Trabalho, visa diagnosticar possíveis contaminações pelo novo coronavírus, para que 
profissionais possivelmente infectados possam se isolar e tratar devidamente da doença. 

Com os números crescentes de casos de coronavírus no Brasil, o diagnóstico prematuro 
para evitar a disseminação da doença se torna fundamental, sendo possível o tratamento 
no início da contaminação e evitando o agravamento da doença. Os colaboradores estão 
sendo organizados em pequenos grupos para fazerem o exame na saída de cada turno, nos 
seguintes horários: 7h, 13h e 19h. 

“Estamos realizando esses testes rápidos como forma de triagem para fazer uma detecção 
precoce desses profissionais que estão trabalhando no Hospital de Campanha. O resultado 
é apresentado em quinze minutos e o laudo é disponibilizado no setor de Segurança do 
Trabalhador, com o técnico do trabalho responsável”, informa Herilane Cavalcante, 
gerente da CCIH. 



Para a realização do teste rápido, é coletada uma pequena amostra de sangue. Com isso, 
é possível detectar as imunoglobulinas produzidas pelo organismo em reação ao vírus. 
“A gente está fazendo a busca porque muitos profissionais podem estar assintomáticos 
com o vírus e estarem fazendo a transmissão. Quando o exame aponta IgG é quando já 
tiveram o contato com o vírus e possui anticorpos, e o IgM é quando você está com o 
vírus ativo naquele momento, é quando a gente encaminha para o médico do trabalho que 
vai fazer o atendimento”, explicou Francelia de Jesus Bezerra, enfermeira da CCIH. 

A técnica de enfermagem Fabrycia Pereira é uma das profissionais que realizou o teste e 
ressaltou a relevância do diagnóstico para haver um isolamento do colaborador 
contaminado. “Eu acho importante ter esse teste, porque temos contato com os pacientes 
e trabalhamos em um ambiente contaminado. Posso estar assintomática e posso acabar 
contaminando os outros funcionários e a família”, disse. 

 

O laudo do teste é disponibilizado 24 horas após a sua realização. Caso o resultado seja 
positivo para o novo coronavírus, o profissional receberá uma ligação da equipe 
informando o diagnóstico. Além disso, será encaminhado ao médico do trabalho para 
receber as devidas orientações e será afastado temporariamente do hospital. 

 


