
 

 

 

 

 

 

 
 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 712 casos confirmados e 11 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite desta quarta-feira (16). 
 
Dos 712 casos confirmados da doença, 383 são mulheres e 329 homens, com idades que 
variam de cinco meses a 93 anos. 
 
Seis homens e cinco mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram de 
Altos (54 anos), José de Freitas (70 anos) e Teresina (38, 63 e 79 anos). Já os do sexo 
masculino eram das cidades de Coivaras (96 anos), Floriano (62 anos), Lagoa do São 
Francisco (43 anos), Miguel Alves (96 anos), Picos (82 anos) e Teresina (61 anos). 



 
Todos as cidades piauienses foram atingidas pela Covid-19. Os casos confirmados no 
estado somam 88.671 casos. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2007 e foram 
registrados em 170 municípios. Até agora, morreram 1.154 homens e 853 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 527 
ocupados, sendo 318 leitos clínicos, 206 UTIs e 3 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4.165 até o dia 16 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 86.137 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 
 

Hospital de Picos utiliza fisioterapia na 
recuperação de pacientes com Covid-19 
Os fisioterapeutas que atuam na linha de frente no atendimento aos pacientes com a 
Covid-19 no Hospital Regional Justino Luz, em Picos, vem trabalhando para diminuir o 
desconforto e o agravamento do quadro clínico dos pacientes internadas para o tratamento 
da doença. A unidade contava com 21 fisioterapeutas, mas devido à pandemia esse 
número foi ampliado para 39 profissionais. 

O fisioterapeuta é um dos profissionais essenciais no tratamento e recuperação de 
pacientes acometidos pela Covid-19. Não só na prática clínica, mais como também por 
meio de diversos estudos é demonstrado que a atuação do fisioterapeuta tanto nas 
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), semi-intensivas e enfermarias, associa-se a 
melhores desfechos relacionados à ventilação mecânica, tempo de permanência nas 
unidades de internação, consequentemente redução de custos hospitalares, além de 



proporcionar uma melhor funcionalidade na alta hospitalar e, com isso, promover 
qualidade de vida para os pacientes. 

 O coordenador de Fisioterapia das UTIs Geral e de Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(Srag), Jarlan Lima, esclarece como a fisioterapia auxilia no tratamento. “O fisioterapeuta 
atua restaurando a perda funcional dos pacientes, reduzindo as incapacidades, 
aprimorando a funcionalidade e prevenindo as complicações que podem ser 
desenvolvidas ao longo do período de internação”, explica Jarlan. 

 

O fisioterapeuta e coordenador de Fisioterapia da Emergência Geral e Srag, João Batista 
Filho, explica que o profissional atua diretamente na otimização da ventilação pulmonar 
dos pacientes. “O objetivo é manter volumes e capacidades pulmonares dentro dos 
padrões de normalidade a fim de garantir uma oxigenação adequada aos órgãos e tecidos, 
assim como também trabalhamos para melhorar o condicionamento físico por meio da 
mobilização precoce (exercícios terapêuticos) para diminuir a fraqueza muscular 
adquirida durante a internação, condição comum e grave”, relata o coordenador. 

Atendimentos 

Durante os meses de maio, junho e julho, o Hospital Regional Justino Luz já atendeu 331 
pacientes no setor para Síndrome Respiratória Aguda Grave, sendo que, 250 pacientes 
diagnosticados com a Covid-19 tiveram alta recuperados. 

 



 

O Governo do Estado, por meio da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares 
(Fepiserh), e com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), tem investido na 
estruturação do Hospital Regional Justino Luz para enfrentar de forma assertiva a 
pandemia da Covid-19 na macrorregião de Picos, que atende mais de 500 mil habitantes. 

Foram ampliados os leitos de UTIs, que atualmente conta com 20 leitos exclusivos na 
Área Covid e mais 35 leitos clínicos na enfermaria, além de uma nova ambulância e 5 
respiradores de transporte. Além do mais, o empenho das equipes de profissionais do 
setor, fluxos de atendimentos e o protocolo no uso das medicações foram decisivos para 
o êxito na recuperação dos pacientes.  

O presidente da Fepiserh, Pablo Santos, avalia como exitoso o enfrentamento da 
pandemia na região de Picos. “A fundação estruturou o Hospital Justino Luz, criou novos 
fluxos, investiu em capacitação e proteção para pacientes e colaboradores, assim como, 
logramos boa resolutividade na recuperação dos pacientes internados. Tivemos perdas e 
lamentamos muito por isso, mas numa análise geral, estamos vencendo essa luta por 
vidas”, comenta o gestot. 

Seduc e Sesapi promovem formação sobre 
protocolo de saúde 
Um momento de formação foi realizado, na manhã desta quarta-feira (16), via Canal 
Educação, para apresentar às Gerências Regionais (GREs) e gestores escolares o 
Protocolo Específico Nº 042/2020: Medidas Higiênico-Sanitárias para o Setor de 
Educação. O momento teve o envolvimento das secretarias de Estado da Educação 
(Seduc), da Saúde (Sesapi) e Vigilância Sanitária e a presença de mais de 2 mil pessoas 
on-line. 

Serão três dias de formação, 16, 17 e 21 de setembro, para atender toda a rede estadual 
de ensino. A ação faz parte do PRO Piauí: pacto pela retomada organizada. Durante a 



abertura do evento virtual, colaboradores da Sesapi fizeram considerações sobre a 
Pandemia do SARS-CoV-2, o novo coronavírus. A proposta é divulgar e capacitar os 
profissionais da educação para adoção das medidas higiênico-sanitárias de cunho 
administrativo, estrutural e comportamental para contenção da covid-19 no ambiente 
escolar no caso de uma retomada das atividades escolares presenciais. 

 

 

“O empenho de todas as equipes, Seduc e Sesapi, além da Vigilância Sanitária, é preparar 
as escolas para o que vier, pois nós não vamos abrir os portões das escolas para atividades 
presenciais dos estudantes se não estivermos totalmente seguros para isso”, explicou 
Viviane Carvalhedo, diretora da Mediação Tecnológica da Seduc, que na ocasião 
representou o Secretário da Educação, Ellen Gera. 

Dentre as medidas citadas para um possível retorno estão as orientações com 
cartazes, folders, placas e demais sinalizações, os cuidados em bebedouros de uso 
coletivo, locais para higienização constante de mãos e calçados, distanciamento entre as 
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cadeiras, evitar aglomeração em lugares comuns como escadas e elevadores, além de 
muitos outros quesitos. 

“Acho válido os esclarecimentos. No nosso caso estamos revezando só com 3 
funcionários, com agendamento, quando necessário. O que podemos resolver on-line, 
fazemos. Todos os demais são grupo de risco. Estamos tomando todas as medidas que 
estão ao nosso alcance”, disse a participante da formação, Mirlane Ramos, diretora do 
Ceti Mons. Raimundo Nonato Melo, no bairro Morada do Sol. 

Hemopi realiza campanha de doação de 
sangue no Saci 

 
Com a redução do número de doadores por conta da pandemia, o Centro de Hematologia 
e Hemoterapia do Piauí (Hemopi) tem investido em ações que descentralizam a doação 
de sangue em Teresina. Desta vez, o hemocentro leva a unidade móvel até a zona sul da 
capital. Nos dias 17 e 18 de setembro realiza campanha de doação na Praça das Palmeiras, 



no bairro Saci. O atendimento será feito no horário de 8h30 às 12h e de 14h às 17h nos 
dois dias de campanha. 

Depois das campanhas bem-sucedidas na Ponte Estaiada e na zona norte, o Hemopi leva 
a unidade móvel para outros lugares de Teresina. “Fizemos visitas técnicas em alguns 
bairros em busca de locais para a realização de campanhas externas, e esta semana a 
unidade móvel estará no Saci. Continuaremos fazendo essa busca para realizar ações 
descentralizadas e que atendam às exigências impostas pela pandemia”, explica o diretor 
do Hemopi, Jurandir Martins. 

Ele reforça que o Hemopi tem se esforçado para manter o estoque e conseguir atender a 
demanda das clínicas e hospitais. “Existe uma demanda por sangue que é constante. Com 
o retorno dos procedimentos eletivos, a demanda por sangue aumentou. O Hemopi é 
responsável por abastecer toda a rede pública e parte da rede privada do Piauí. Então, 
pedimos que quem está apto a doar e pode sair de casa nesse momento colabore com o 
Hemopi, seja doando em nossa sede, em Teresina, nos Hemocentros Regionais de Picos, 
Parnaíba e Floriano ou na unidade móvel”, ressalta o gestor. 

Os candidatos à doação de sangue precisam estar atentos aos requisitos básicos: 

• Ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização dos responsáveis para 
doar. O Termo de Consentimento está disponível no site do Hemopi (hemopi.pi.gov.br) 
para impressão. Junto com o termo assinado, o menor precisa levar a cópia do documento 
de identidade de quem assina o termo; 

• Pesar acima de 50kg; 

• Estar alimentado, saudável e sem sintomas de gripe ou resfriado; 

• Apresentar documento oficial com foto, válido em todo o território nacional; 

O Hemopi funciona de segunda à sexta, das 7h15 às 18h. Sábados e feriados até às 17h, 
sem pausa para o almoço. As unidades regionais de Picos, Parnaíba e Floriano funcionam 
de segunda à sexta de 8h às 17h. 

Caso o doador queira, ele também pode agendar a doação pelos telefones: 

Teresina (86) 9 88946614 
Parnaíba (86) 9 8894 7159 
Picos (89) 9 8801 1717 
Floriano (89) 9 8801 1984. 
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