
 

 

 

 

 

 

 
 
 
O Piauí registrou 540 casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus e 16 mortes 
pela doença nas últimas 24 horas,  segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado 
da Saúde na noite deste domingo(26). 
 
As oito mulheres que faleceram recentemente são de Beneditinos (72 anos), Cajueiro da 
Praia (80 anos), Nossa Senhora dos Remédios (88 anos) e Teresina (59, 59, 68, 71 e 89 
anos).  
 
Já os oito homens são das cidades de Alagoinha do Piauí ( 59 anos), Barras (dois de 92 
anos), Barro Duro (59 anos), Luzilândia (40 anos) e Teresina ( 80, 86 e 93 anos).  
 
Segundo o boletim, dos 540 casos confirmados da doença, 321 são mulheres e 219  
homens, com idades que variam de quatro meses a 105 anos.  
 



A cidade de Riacho Frio entra na lista daquelas com casos confirmados, aumentando para 
219 o número de  municípios piauienses atingidos pela pandemia, o que representa 
97,77% do território piauiense.  
 
Os municípios que não tiveram casos registrados de Covid-19 até agora somam cinco: 
Arraial, Canavieira, Cristalândia, Jardim do Mulato e João Costa. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimeto à Covid-19, há 792 
ocupados, sendo 469 leitos clínicos, 302 UTIs e 21 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 2.041 e as altas do dia, 41. 
 
Agora, são 46.584 casos confirmados e 1.259 óbitos distribuídos entre 122 municípios. 
Deste total, morreram 730 homens e 529 mulheres. 

 
Ceir prepara unidade para reabilitação de 
recuperados da covid-19 

 
Com o objetivo de atender a uma nova realidade estabelecida após o início da pandemia 
do novo coronavírus, o Centro Integrado de Reabilitação (Ceir) irá apresentar, nesta 
segunda-feira (27), ao governador Wellington Dias, e ao secretário estadual de Saúde, 



Florentino Neto, os setores preparadas para a reabilitação de pacientes com sequelas da 
covid-19. A visita à Unidade Ceir de Reabilitação Pós-Covid está prevista para acontecer 
a partir de 8h30 e a visita será restrita ao governador e ao secretário para evitar 
aglomerações. 

A unidade será disponibilizada às pessoas que passaram por longo período de internação 
e agora dependem de um acompanhamento multidisciplinar para retomar atividades 
simples, como andar, comer ou trocar de roupa. As sequelas vão desde perda de massa 
magra em grande quantidade, que limitam as atividades do indivíduo, a quadros de fadiga 
e dor crônica. 

De acordo com Aderson Luz, superintende multiprofissional do Ceir, a instituição, 
preparada e equipada para fazer a reabilitação de pessoas com deficiência, criou uma área 
específica voltada para reabilitação cardiopulmonar. Além disso, estão sendo 
disponibilizados os serviços de consultório médico; Centro de Diagnóstico, com a oferta 
de exames laboratoriais, raio X, tomografia computadorizada, ultrassom, espirometria e 
E.C.G; nutrição; fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia. 

“A Unidade ficará à disposição do Governo do Estado para iniciar os atendimentos 
quando for solicitado para tal e, de acordo, com as recomendações e liberação da 
Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi)”, finaliza o superintende 
multiprofissional do Ceir, Aderson Luz. 

 

Piauí recebe mais 133 mil máscaras de tecidos 
doadas pelo Pacto Global da ONU 
Mais 133 mil máscaras de tecido doadas por meio de iniciativas da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para o combate à Covid-19 foram entregues no Piauí. O projeto 
Parceria e Solidariedade, desenvolvido pela Superintendência de Parcerias e Concessões 
do Governo do Estado (Suparc), foi responsável por intermediar essa nova doação, que 
também beneficiou o Consórcio Nordeste com 150 mil máscaras. 

Os equipamentos de proteção chegaram a Teresina e já foram encaminhados para os 
respectivos destinos. A maior parte, 100 mil, foi entregue à Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesapi), para serem utilizada no Programa Busca Ativa e nas barreiras sanitárias que têm 
ajudado a rastrear e isolar os casos suspeitos de Covid-19, diminuindo a disseminação da 
doença. 

“Essas máscaras são de suma importância para evitar que o índice de transmissão se 
agrave no Piauí. Elas serão doadas para a população, independente de ter ou não testado 
positivo para Covid-19, mostrando a importância de usar a máscara para se proteger da 
doença”, explica a gerente de Atenção Básica da Sesapi, Dília Falcão. 

Outras três mil máscaras foram entregues para a vice-governadoria, que distribuirá entre 
as famílias em situação de vulnerabilidade que são atendidas pelas ações de assistência 
social do Estado. Os servidores estaduais também devem ser beneficiados com 30 mil 



máscaras que foram entregues à Secretaria Estadual de Administração e Previdência 
(Seadprev). 

 

“É a segunda remessa de doações de máscaras que o Piauí recebe, graças a essa ação do 
Pacto Global – ONU, resultando num total de 500 mil equipamentos que têm ajudado a 
proteger a população. É um orgulho para a Suparc ter intermediado essa ajuda tão 
importante da iniciativa privada e que reforça o nosso desejo de unir o público ao privado, 
no socorro a quem precisa”, destaca Viviane Moura, Superintendente da Suparc. 
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As máscaras foram doadas pela empresa Alpargatas, através do Coletivo Covid e do Pacto 
Global, iniciativas da ONU para engajar empresas privadas em ações de combate ao novo 
coronavírus. 

 

Ao longo dos últimos quatro meses, o Projeto Parcerias e Solidariedade, desenvolvido 
pela Suparc em parceria com empresas e concessionárias de PPPs no Piauí, distribuiu 
mais de 1.600 kits de higiene e alimentos a famílias carentes, além de executar ações para 
organizar as filas em frente às principais Agências da Caixa Econômica Federal, em 
Teresina. 

 

 


