
 

 

 

 

 

 

O Piauí registrou 1.411 casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus e 14 mortes 
pela doença nas últimas 24 horas,  segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado 
da Saúde na noite desta terça-feira (28). 
 
As seis mulheres que faleceram recentemente são de Amarante (96anos), Luzilândia (96 
anos), Parnaíba (91 anos), Porto Alegre (84 anos) e Teresina (63 e 70 anos).  
 
Já os oito homens são das cidades de Água Branca (78 anos), Campo Maior ( 87 anos), 
Luzilândia (41 anos), Nazária (93 anos) e Teresina (79, 73, 78 e 79 anos).  
 
Segundo o boletim, dos 1.411 casos confirmados da doença, 784 são mulheres e 627 
homens, com idades que variam de cinco meses a 97 anos.  
 



 Cristalândia entra na lista das cidades piauienses com casos confirmados do novo 
coronavírus, aumentando para 220 o número de municípios atingidos pela pandemia, o 
que representa 98,02% do território piauiense.  
 
Apenas quatro municípios não tiveram casos registrados de Covid-19 até agora: Arraial, 
Canavieira, Jardim do Mulato e João Costa. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimeto à Covid-19, há 790 
ocupados, sendo 461 leitos clínicos, 315 UTIs e 14 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 2.120 e as altas do dia, 44. 
 
Agora, são 48.962 casos confirmados e 1.292 óbitos distribuídos entre 123 municípios. 
Deste total, morreram 750 homens e 542 mulheres. 

 
Comitê Regional Pro Piauí de Floriano é 
instituído 

 
Na tarde desta terça-feira, 28, o secretário de Estado do Planejamento, Antonio Neto, se 
reuniu com os agentes de desenvolvimento territorial do Piauí e lideranças locais dos 
Territórios do Alto Parnaíba e Rio Piauí e Itaueira para o estabelecimento do comitê 
regional do programa Pro Piauí, do território de Floriano. O comitê Pro Piauí é 
responsável por coordenar as ações do programa Pacto de Retomada Organizada das 
Atividades Econômicas, e os comitês regionais, por sua vez, farão o monitoramento do 
cumprimento do calendário de abertura e das medidas sanitárias e de distanciamento 
social exigidas pelo programa. 



Para otimizar as ações dos comitês locais, o comitê Pro Piauí utilizou a divisão vigente 
das oito regiões de saúde do estado, nomeando o novo comitê a partir do nome da cidade 
polo.   A cidade de Floriano será o polo de referência para o monitoramento do processo 
de abertura responsável dos municípios que integram os territórios Rio Piauí e Itaueira e 
Alto Parnaíba. 

Segundo Jairo Júnior, diretor de Planejamento Estratégico e Territorial da Seplan, a 
instituição dos comitês regionais qualifica o monitoramento subsidiando decisões mais 
seguras. “Hoje nós fizemos a constrição do comitê de Floriano, nós convidamos as 
instituições que também estão representadas no comitê estadual, os representantes dos 
executivos municipais, a indicação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, 
indicação da Sesapi, indicação do setor comercial, representação dos trabalhadores, dos 
CERETS. Então nós teremos representatividade para as ações desse comitê que é um 
órgão de monitoramento, não é um comitê deliberativo, ele vai qualificar as informações 
para subsidiar as discussões do comitê estadual”, disse. 

O Pro-Piauí define as estratégias para retomada das atividades econômicas em vários 
setores, durante o período de pandemia. O programa trata de investimentos em áreas 
sociais, e também, na economia.  O grupo é coordenado pela Secretaria de Estado do 
Planejamento (Seplan), com a participação de representantes da Secretaria de Governo 
(Segov), Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesapi), por meio da Divisão de Vigilância Sanitária; Associação Piauiense de 
Municípios (APPM), Prefeitura de Teresina, representantes dos trabalhadores e dos 
empresários e Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems-PI). 

Segundo o secretário Antonio Neto, a criação dos comitês regionais é parte integrante do 
processo de abertura responsável. “Nós precisamos de braços e de olhos mais próximos 
das realidades locais, ou seja, precisamos de ações aproximadas e de um olhar 
comunitário para esse processo de abertura responsável. Então nosso objetivo é trabalhar 
em conjunto, num esforço de integração e de articulação. Apesar de não possuir um papel 
deliberativo, ele agrega e conduz ao governador as informações a respeito da abertura das 
atividades econômicas e ele, se necessário for, deliberará em conformidade com a 
necessidade principal, que é não permitir a evolução dessa doença em nosso estado", 
concluiu o secretário do Planejamento.  

O responsável pela coordenação do comitê de Floriano será o diretor da Regional de 
Saúde de Floriano, Francisco Alves e a vice-coordenadora será a secretária Municipal de 
Saúde do município de Sebastião Leal, Vicência Maria. 

 
Hospital de Campanha Estadual realiza 
treinamento sobre Segurança do Paciente 
O Hospital de Campanha Estadual (HCE) realizou entre os dias 20 e 28 de julho o 
treinamento sobre as Metas Internacionais de Segurança do Paciente. A ação foi 



desenvolvida pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do serviço de saúde e teve 
como objetivo propagar a busca por uma assistência cada vez mais segura. 

As Metas Internacionais de Segurança do Paciente foram criadas pelo Organização 
Mundial de Saúde (OMS) em conjunto com a Joint Commission International (JCI) para 
trazer segurança aos colaboradores e pacientes das mais diversas unidades de saúde. 

 

Segundo a enfermeira Pedrina Araújo, coordenadora do NSP, no contexto da pandemia 
de Covid-19, esses cuidados são ainda mais necessários. “A realização do treinamento 
teve como principal intuito ampliar e refletir em cada profissional a importância dos 
protocolos necessários para um atendimento seguro e de excelência aos pacientes 
atendidos no HCE. 

O treinamento foi destinado aos colaboradores das áreas de apoio, saúde e administrativa. 
Os colaboradores foram organizados em pequenos grupos e foi reforçado as seis Metas 
Internacionais de Segurança do Paciente, que são: a identificação correta do paciente; 
melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde; melhorar a segurança na 
prescrição, no uso e na administração de medicamentos; assegurar a cirurgia em local de 
intervenção, procedimento e paciente corretos, que no caso não é aplicável no HCE; 
higienizar as mãos para evitar infecções; reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão”, 
explicou Pedrina Araújo. 

Laboratório do HGV aumenta em 30% a 
realização de exames por mês 
O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Getúlio Vargas (HGV) realizou  21.826 
exames no mês de junho. O que corresponde a um aumento de 30% em relação aos meses 
anteriores. 
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Segundo o diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque, isso é o reflexo da ampliação do 
número de leitos de Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) que aumentaram em mais de 
100% para atender os pacientes com a Covid-19. O hospital conta atualmente com 50 
leitos de UTIs para pacientes com Covid-19 e 16 leitos para outras patologias. 

Para a coordenadora do laboratório, a biomédica Lilibeth Sales, o setor atende todas as 
demandas de exames das UTI’s, clinicas e também dos servidores da Saúde e Segurança 
que consultaram no Núcleo de Assistência ao Servidor (NAS). 

“O crescimento na quantidade de exames reflete o aumento no número de atendimentos 
nas UTIs, uma vez que o HGV tornou-se referência para os casos graves da Covid-19. Os 
exames laboratoriais são de extrema importância na atividade clínica, além de colaborar 
com o diagnóstico, auxilia no reconhecimento das disfunções para o acompanhamento 
dos pacientes durante o período de internação”, explica Lilibeth Sales. 

 



 

Para o presidente da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), Pablo 
Santos, o HGV vem avançando em tecnologia e capacidade de atendimento. “Estamos 
constantemente investindo na melhoria do parque tecnológico da casa, em capacitação de 
pessoal e ampliação dos serviços. Entendemos que, como maior hospital público de alta 
complexidade do estado, precisamos avançar em modernização e com o apoio do 
Governo do Estado e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), temos implementado 
melhorias e quem ganha é a população piauiense”, comenta o presidente. 

 


