
 

 

 

 

 

 

 
Nesta quinta-feira (18), uma instabilidade na plataforma e-SUS, do Ministério da Saúde, 
que realiza o levantamento e catalogação dos casos ambulatoriais de Covid-19 no Brasil, 
causou uma queda nas notificações oficiais da doença em diferentes estados.  O Piauí 
também  foi afetado e, por isso, os dados das últimas 24 horas serão divulgados 
parcialmente. 
 
De acordo com o CIEVS, esta  instabilidade frequente no sistema causa prejuízo na 
avaliação epidemiológica da evolução da doença. 
 



De acordo com as informações catalogados pela Secretaria de Estado da Saúde e 
divulgados no boletim epidemiológico desta quinta-feira (18), o Piauí registrou 14 óbitos 
pelo novo coronavírus em um prazo de 24 horas e contabiliza agora 435 mortes pela 
doença. As vítimas são seis homens e oito mulheres .  
 
Os do sexo masculino são de Luzilândia (94 anos), Teresina ( 52, 67 e 71 anos) e União 
(48 e 91 anos).  O idoso de 91 anos não possuía comorbidades.  
 
Já as mulheres são de Parnaíba (83 anos), Ribeiro Gonçalves (80 anos), Teresina ( 70, 72, 
77 e 80 anos) e União ( 82 e 86 anos). Apenas a idosa de 77 anos não possuía doenças 
relacionadas. 
 
Dos 468  casos confirmados no boletim de hoje, 201 são homens e 267 são mulheres com 
idades que variam de dois  meses a 94 anos. 
 
Tanque do Piauí é o novo município a entrar na lista daqueles com casos confirmados do 
novo coronavírus. Agora, são 188 cidades atingidas pela pandemia, o que representa 
83,93% dos municípios piauienses.  
 
O Piauí possui  12 567 casos confirmados e 435 mortes por Covid-19. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 740  
ocupados, sendo 465 leitos clínicos, 265 UTIs e 10 de estabilização . As altas acumuladas 
são 781 e as altas do dia,  30. 

 
Piauí recebe mais 20 respiradores para 
reforçar rede de terapia intensiva 
O Piauí recebeu, nesta quinta-feira (18), mais 20 respiradores comprados no início do ano pela 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) quando o Estado deu início à estratégia de reforço da 
capacidade de terapia intensiva. Os equipamentos fazem parte de um total de 80 respiradores 
apreendidos pelo Ministério da Saúde, mas que por decisão da Justiça Federal, em favor do 
Governo do Estado, foram encaminhados para o Piauí que inicialmente havia feito a compra. 

Todos os respiradores serão utilizados para ampliar a capacidade de atendimento dos hospitais 
estaduais e de referência no tratamento de pacientes graves com a Covid-19. 



 

Ao todo são 20 respiradores da empresa Intermed comprados pelo Governo do Piauí, mas que 
haviam sido requisitados pelo Ministério da Saúde. Os primeiros 20 respiradores foram 
entregues no dia 27 de maio após uma decisão da Justiça, que determinou a busca e apreensão 
na empresa, localizada no estado de São Paulo, que não entregou os equipamentos na data 
correta. 

O Piauí adquiriu os 80 respiradores por meio de duas empresas. “Com esses equipamentos, 
estamos fortalecendo as unidades de saúde da capital e interior do estado, cumprindo o nosso 
objetivo de salvar vidas. Nós sabemos que esses são equipamentos essenciais para ampliar 
nossa capacidade de terapia intensiva e com a chegada desses novos respiradores, teremos mais 
possibilidades de atender nossa população”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Florentino 
Neto. 

De acordo com o gestor, sob o comando do governador Wellington Dias foi travada uma 
verdadeira corrida para ampliar e fortalecer a rede para enfrentar possíveis picos da doença no 
estado e evitar o colapso na rede de saúde. 

“Estamos verificando um crescimento da necessidade de leitos de terapia intensiva, com a 
chegada desses equipamentos temos um reforço nesse tipo de serviço, assegurando qualidade 
e acesso da população à saúde”, afirma Florentino Neto. 

 

Sesapi já distribuiu mais de 3 milhões de 
equipamentos de proteção individual 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) já distribuiu 3.323.697 milhões de 
equipamentos de proteção individual  para garantir a segurança dos profissionais que 



atuam na linha de frente das ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no 
Piauí. 

Todos os hospitais da rede estadual de saúde que são abastecidos semanalmente, de 
acordo com a necessidade de cada instituição. “Queremos manter sempre a segurança dos 
nossos servidores, que estão nesta batalha. Para isso estamos fornecendo equipamentos 
de qualidade, certificados pelos órgãos de controle, para os nossos hospitais. Cada 
unidade de saúde recebe a quantidade de material necessária para a sua manutenção, pois 
sabemos que um hospital de retaguarda não tem o mesmo consumo de uma unidade de 
alta complexidade, mas todos estão sendo supridos de acordo com a demanda”, pontua o 
diretor administrativo da Sesapi, Igor Cruz. 

Desde o início da pandemia da Covid-19 já foram entregues 54.387 álcool em gel 70%, 
34.943 álcool etílico, 1.624.075 luvas de procedimentos, 812.780 máscaras cirúrgicas 
tripla, 58.833 máscaras N95, 21.568 óculos de proteção, 146.700 propés, 47.933 protetor 
facial descartável, 403.610 toucas, 82.075 aventais impermeáveis e 36.793 aventais 
descartáveis. 

 

“Entregamos em média cerca de 20 mil EPIs por dia para os nossos hospitais, além de 
fazer o fornecimento para outros órgãos do Estado. Estamos com dois pregões para 
adquirir novos equipamentos, essa modalidade de licitação foi escolhida para que a Sesapi 
possa atingir cada vez mais menores preços, nas compras desses materiais”, lembra o 
diretor. 

Além da rede estadual de saúde, também recebem EPIs os profissionais dos hospitais 
municipais, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz), Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e 
Direitos Humanos (Sasc), Detran, Polícia Civil e Polícia Militar. 

“A Sesapi está mantendo toda sua rede hospitalar suprida de equipamentos, para que 
nossos profissionais trabalhem com segurança. Nosso compromisso é manter protegidos 



todos aqueles que estão no combate a esta pandemia no Piauí”, ressalta o secretário de 
Estado da Saúde, Florentino Neto. 

 

Setur distribuirá cestas básicas para guias e 
condutores de turismo do Piauí 
 

 

A Secretaria de Estado do Turismo do Piauí (Setur) desenvolveu um projeto voltado para 
ajudar guias e condutores que foram prejudicados pela redução das atividades no setor de 
devido à pandemia da Covid-19. A iniciativa visa a distribuição de cestas básicas para os 
profissionais que estiverem com as informações regularizadas no Sistema Nacional de 
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Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) e os condutores cadastrados 
nas prefeituras e ICMBio. 

A ação contempla um total de 291 condutores distribuídos nas cidades de Parnaíba, Luís 
Correia, Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Piracuruca, Castelo do Piauí, Oeiras, Bom Jesus, 
Santa Cruz dos Milagres, Teresina, São Raimundo Nonato, Coronel José Dias e Pedro II. 
Já os 79 guias beneficiados estão distribuídos nas cidades de Teresina, Altos, Pedro II, 
São Raimundo Nonato, Parnaíba, Oeiras, São Lourenço, Bom Jesus, Santa Rosa e 
Corrente. 

O secretário de Estado do Turismo, Flávio Nogueira Júnior, ressalta a importância dos 
profissionais para o setor. “Muitos vivem apenas da renda gerada pelos parques da Serra 
da Capivara, Sete Cidades, Serra das Confusões, cachoeiras, museus, Delta do Parnaíba 
e eventos que acontecem anualmente como festivais ou religiosos. Eles são extremamente 
necessários para o crescimento do turismo e estão sendo bastante afetados neste momento 
onde tudo está paralisado”, frisa o gestor. 

“Realizamos um mapeamento em conjunto com as prefeituras desde o dia 25 de maio. 
Fizemos o levantamento dos profissionais por região e desenvolvemos o projeto junto ao 
setor de Operações e Marketing. O projeto é em caráter de urgência”, explica a 
superintendente do Turismo, Carina Câmara. 

A Setur disponibiliza atendimento pelo e-mail protocolosetur.pi@hotmail.com para 
esclarecimentos sobre projeto, assim como orientações para o Cadastur e o Selo 
Responsável de Turismo. 

 

 


