
 
 
 
 

 
 
 
O Piauí  bateu recorde de mortes por coronavírus nas últimas 24 horas: 15 óbitos. Os 
números foram atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde no início da noite desta  
terça-feira, 26. Os municípios que registraram óbitos são Barras, Buriti dos Montes, 
Campo Maior, Demerval Lobão, Esperantina, Parnaíba e Teresina. 
 
De acordo com o boletim epidemiológico, as pessoas que faleceram em decorrência do 
novo coronavírus são 10 do sexo masculino e 5 do sexo feminino. Os homens tinham 74 
anos (Barras); 65 anos (Buriti dos Montes); 82 anos ( Campo Maior) e 47 anos, 55 anos, 
62 anos, 63 anos , 67 anos , 69 anos , 69 anos (Teresina). 
 



Já as mulheres tinham 76 anos (Demerval Lobão), 74 anos (Esperantina), 74 anos 
(Parnaíba) 82 anos e 85 anos (Teresina). Com exceção de um paciente de 63 e um de 69 
anos, da Capital, os demais tinham comorbidades relacionadas. 
 
Dos 246  novos casos divulgados no boletim de hoje, são 135 mulheres e 111 homens, 
com idades que variam de 1 mês a 98 anos.  
 
Brasileira, Curral Novo do Piauí, Guadalupe, Milton Brandão, São João da Fronteira e 
Varzea Branca entraram na lista de municípios com os primeiros casos confirmados do 
novo coronavírus.   
 
Agora, são 146 cidades que possuem casos registrados de covid-19. Campo Largo, que 
constava na relação, sai da lista de municípios com casos positivados, por conta da 
inconsistência de dados na notificação . 
 
No total, o Piauí possui 3966 casos positivos de Covid-19 e 134 mortes pela doença. 

 
Expansão dos leitos de UTI evitou colapso no 
sistema de saúde do Piauí 
No início da pandemia, o Piauí tinha 148 leitos equipados com UTIs disponíveis para 
atender pacientes com a Covid-19. Contudo, o Governo do Estado criou mais 98 unidades 
de terapia intensiva e chegou a 246 leitos. No dia 6 de abril, 30 desses 148 leitos estavam 
ocupados com vítimas do novo coronavírus. Já no último boletim da Sesapi, divulgado 
nessa segunda-feira (25), eram 148 leitos de UTI ocupados. Por conta da expensão do 
número de leitos, não houve lotação da rede no estado, que que contribuiu para salvar 
vidas. 

Outro fato que deve ser levado em consideração, se o isolamento social não tivesse sido 
adotado, os 148 leitos de UTI existentes no início da pandemia já estariam todos ocupados 
e, assim, o sistema entraria em colapso, já que muitos pacientes ficariam sem 
atendimentos, podendo ir a óbito. 



 

As medidas de isolamento social adotadas pelo Governo do Piauí a partir da segunda 
quinzena de março evitaram o colapso no sistema de saúde do Estado. Graças à adoção 
de medidas restritivas, a propagação do novo coronavírus foi freada e permitiu que a 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) conseguisse tempo para aumentar o número de 
UTIs aos pacientes acometidos com a doença, impedindo, assim, que os casos mais graves 
ficassem sem atendimento por falta de vagas da rede de saúde. 

A demora no aumento de casos surtiu efeito. Além dos 98 leitos de UTIs que foram 
criados para evitar o colapso no sistema, o Governo do Estado também aumentou a oferta 
de leitos clínicos e leitos de estabilização. No dia 6 de abril, o Piauí tinha 723 leitos 
clínicos, sendo que 48 estavam ocupados por pacientes menos graves da Covid-19. Hoje, 
o Piauí tem 853 leitos clínicos (130 a mais), com 331 ocupados. Há ainda 45 leitos de 
estabilização, que são usados enquanto o paciente aguarda a transferência para uma UTI. 

 



Os números comprovam que, se o Piauí não tivesse criado mais leitos, hoje os 148 leitos 
de UTI disponíveis estariam com 100% de ocupação e, portanto, os outros pacientes que 
necessitassem de leitos de terapia intensiva ficariam à deriva. Não somente eles, mas os 
que podem vir a precisar daqui para a frente. 

 
Leitos UTI Coronavírus HEDA Parnaíba 

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, enfatiza o esforço de vários entes 
públicos para conseguir atender à população neste período de pandemia, como o Governo 
do Estado, Prefeitura de Teresina, rede privada, Hospital da Universidade Federal do 
Piauí e hospitais filantrópicos. “Conseguimos durante esse período um grande feito: 
alcançar 291 leitos com respiradores (UTI mais os leitos de estabilização). A nossa 
situação é diferente dos estados vizinhos, mas isso não nos acomoda, pelo contrário”, 
afirma o gestor. 

Respiradores 

 

Florentino informa também que até o fim desta semana deverão chegar ao Piauí 41 
respiradores mecânicos que deveriam ter chegado ao estado, mas ficaram retidos em São 
Paulo. Uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias 
Toffoli, suspendeu uma outra decisão do Tribunal Regional Federal de Brasília que estava 
impedindo que fosse cumprida a determinação expedida pela Justiça Federal do Piauí, 
que ordenou a busca e apreensão para pegar os aparelhos, que haviam sido requisitados 
pelo Ministério da Saúde, para distribuí-los a outros estados. 

Leitos existentes no Piauí em 6 de abril: 

Clínicos 



723 unidades 

Ocupados: 48 unidades, o equivalente a cerca de 7% 

  

UTI 

148 unidades 

Ocupadas: 30 unidades, o equivalente a 20% 

  

Leitos existentes no Piauí no dia 24 de maio: 

Clínicos – 853 unidades 

Ocupadas: 331 unidades, o equivalente a cerca de 39% 

  

UTI 

246 unidades 

Ocupadas: 159 unidades, o equivalente a 61% 

 

Tecnologia facilita comunicação de pacientes 
e profissionais no HGV 



 
A tecnologia tem adaptado a rotina de profissionais de saúde do Hospital Getúlio Vargas 
(HGV) e a forma como visitas são feitas a pacientes. Por meio do uso de tablets e 
notebooks disponibilizados pela Piauí Conectado ao hospital, famílias têm acesso 
virtualmente aos pacientes internados com a Covid-19 e os profissionais se comunicam 
de forma mais segura e eficiente dentro da unidade de saúde. 

Na ala médica do HGV, os tablets estão sendo usados para a comunicação com 
especialistas que estão fora da chamada “Área Covid”, que é uma parte isolada com 
pacientes internados com a doença. 

Segundo o médico Caubi Araújo, coordenador das unidades de terapia intensiva (UTIs) 
do hospital, além de ser uma forma de prevenção para os profissionais de saúde, a 
experiência tem sido bastante positiva. “Está facilitando muito a comunicação entre todos 
os profissionais envolvidos no tratamento dos pacientes na Área Covid, que é um local 
mais restrito. A perspectiva é de melhorar ainda mais a troca de informações com a 
utilização destas ferramentas”, comenta o coordenador. 

 

Quanto à visita virtual, a iniciativa busca dar conforto à família e ao paciente e minimizar 
a angústia da separação por conta da doença. Além da interação por meio dos tablets e 
notebooks, os familiares recebem atualizações do boletim médico, sem necessidade de 
deslocamento até o hospital. 

A psicóloga Cleidiane Pinheiro, coordenadora do Serviço de Psicologia da Área Covid, 
explica que uma vez por dia, um profissional de Psicologia faz contato por meio de 
videochamada com a família utilizando os equipamentos. No caso de pacientes que por 
algum motivo não podem se comunicar, a família pode deixar uma mensagem, que é 
transmitida para eles. 

“É um momento muito importante para o enfrentamento do adoecimento, para que as 
famílias possam manter contato, que embora não seja contato presencial,  é muito 
importante porque fortalece o vínculo, minimiza a ansiedade de estar distante e diminui 
o isolamento do paciente. Tem sido uma estratégia muito importante para essas pessoas”, 
ressalta a psicóloga. 

A ação 

Ao todo, o Hospital Getúlio Vargas recebeu 14 tablets e 9 notebooks da Piauí Conectado. 
Os equipamentos, além de auxiliar os profissionais de saúde e facilitar a comunicação de 
pacientes, estão sendo utilizados pelos gestores para realização de videoconferências. 
Além disso, o HGV conta com a rede de internet da Piauí Conectado, que faz parte da 
infraestrutura do hospital desde 2019. 

Dessa forma, o hospital está preparado para manter a estrutura de visitas virtuais e a 
realização de relatórios e boletins médicos. 



De acordo com o diretor-presidente da Piauí Conectado, Emerson Silva, a tecnologia vem 
sendo uma grande aliada neste período de pandemia e nos hospitais tem sido de extrema 
importância para a realização das visitas virtuais. 

“A visita virtual é uma solução para que os pacientes possam ter contato com seus 
familiares e é uma forma de dar esperança a eles. Estamos satisfeitos em poder contribuir 
com uma ação tão relevante, que também é uma forma de prevenção ao coronavírus”, 
frisa o gestor. 

A iniciativa faz parte do Projeto Piauí Conectado, que possui contrato na modalidade de 
parceria público-privada (PPP) com o Governo do Estado para modernizar a comunicação 
do Piauí e levar soluções por meio da tecnologia virtual. 

 

Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa 
começa no dia 1º de junho 
 

 
Mesmo diante da pandemia da Covid-19, a Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa 
não pode parar e a primeira etapa 2020 vai ocorrer nos meses de junho e julho, quando 
devem ser vacinados todos os bovinos e bubalinos do estado, independentemente da faixa 
etária. 

A certificação está marcada para o período de 1º de junho a 15 de julho e, por conta da 
pandemia, nesta etapa, os produtores poderão realizar a certificação de três formas: por 
meio de uma declaração on-line no Sigadapi; envio de todos os dados preenchidos (fotos 



ou escaneador) por e-mail ou pelo celular ou presencial nos escritórios da Agência de 
Defesa Agropecuária do Estado do Piauí (Adapi). 

A Adapi elaborou uma cartilha destinada aos produtores sobre os cuidados que devem 
tomar para evitar a proliferação da Covid-19, como lavar as mãos frequentemente com 
água e sabão, uso de máscara, evitar tocar no rosto, especialmente olhos, nariz e boca; 
cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir e fazer o distanciamento de 2 metros entre as 
pessoas. 

Com relação à vacina, a Adapi orienta que a compra se dê, preferencialmente por internet 
e receber em casa (sistema delivery) ou encomendar com antecedência e combinar o 
recebimento. Para receber, somente uma pessoa por família deve ir diretamente à revenda, 
tomando o cuidado de tocar apenas no produto que vai levar. 

A cartilha orienta ao produtor que, ao chegar em casa com a vacina, ele deve lavar as 
mãos e limpar a vacina com álcool ou água sanitária antes de guardar na geladeira e no 
dia da vacina, evitar aglomeração. 

Com relação ao ato da vacinação, a Adapi esclarece que o produtor deve dar preferência 
para que o uso das pistolas e outros equipamentos de vacinação sejam individuais por 
trabalhador e haja o menor contato possível entre pessoas. 

Além disso, deve evitar estressar o animal, manter a vacina em isopor com gelo, fazer a 
troca, desinfecção (fervura) de agulhas a cada 10 minutos e aplicar a vacina na tábua do 
pescoço, subcutâneo (debaixo da pele). 

 
 


