
 
 
 
 

 
 
O Piauí registrou 388 novos casos de pacientes infectados pelo coronavírus nas últimas 
24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na noite desta 
sexta-feira (5). 
 
Com a atualização dos dados, o Piauí totaliza 7105 casos confirmados de Covid-19. Do 
total de pacientes infectados, 548 que estavam internados estão recuperados e receberam 
alta hospitalar e 224 morreram. 
 



O Piauí já realizou  46. 813 exames para detectar o novo coronavírus. Foram 6991 exames 
laboratoriais e 39822 testes rápidos. Deste total,  39708 testes deram negativos. 
 
De acordo com a Sesapi, sete óbitos foram contabilizados no boletim epidemiológico 
desta sexta-feira. As vítimas são das cidades de Batalha, Esperantina, Parnaíba, Piripiri e 
Teresina. 
 
Os óbitos mais recentes são de seis homens, moradores de Batalha (78 anos), Esperantina 
(87 anos), Parnaíba (70 anos), Piripiri (85 anos), Teresina (66 e 77 anos) e uma mulher 
de Teresina (87 anos). Apenas o paciente de Esperantina não tinha registro de 
comorbidades. 
 
O número de municípios com casos confirmados é 167. As cidades de Capitão de Campos 
e Lagoinha do Piauí foram incluídas na lista. No topo está Teresina, que contabiliza 3137 
casos. Na sequência, aparecem Parnaíba (800), Barras (225), Picos (214), Campo MAior 
(203), Esperantina (182), Piripiri (114) e Demerval Lobão (107). Apenas 57 municípios 
do estado ainda não foram atingidos pela pandemia.  
 
Dos novos 388 casos confirmados, 179 são do sexo masculino e 209 do sexo feminino, 
com idades que variam de 1 a 88 anos. Até o momento, 3691 mulheres positivaram para 
o novo coronavírus no estado.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 559 
ocupados, sendo 358 leitos clínicos, 189 UTIs e 12 de estabilização .  Do total de leitos 
com respiradores existentes (UTI e Estabilização), 53,5% estão ocupados, incluindo 
capital e interior 

 
Mulher de 101 anos vence a Covid-19 no 
hospital de Picos 
A senhora Francisca Carvalho da Silva, de 101 anos, emocionou médicos e enfermeiros 
do setor Covid do Hospital Regional Justino Luz, em Picos, ao ter alta depois de três dias 
internada para tratamento da doença causada pelo novo coronavírus. Dona Francisca, que 
é da cidade de Pimenteiras, deu entrada no Justino Luz no dia 1º, com tosse seca e falta 
de ar. A paciente já vinha com o diagnóstico da Covid e, apesar da idade avançada, não 
possui outras comorbidades. 



Para os familiares e profissionais de saúde que acompanharam o tratamento à base de 
medicamentos e oxigênio, sem necessidade de intubação, a recuperação foi considerada 
surpreendente. 

Wellington alinha projeção de leitos antes de 
decisão sobre retomada das atividades 
O governador Wellington Dias discutiu sobre a projeção de leitos hospitalares para 
Covid-19 durante reunião, nesta sexta-feira (05), por videoconferência, com o Comitê de 
Operações Emergenciais (COE) para o novo coronavírus; o presidente da Associação 
Piauiense de Municípios (APPM), Jonas Moura; e o secretário de Governo de Teresina, 
Francisco Canindé. 

A projeção irá auxiliar na tomada de decisão para a retomada das atividades econômicas 
no estado, com protocolos contidos no Pacto pela Retomada Organizada das Atividades 
Econômicas, que está disponível para consulta pública. A proposta considera o retorno 
de forma gradual, segmentada e regionalizada como bases estratégicas. 

“Temos três indicadores favoráveis: a queda do número de pacientes com síndromes 
respiratórias; a queda na taxa de transmissibilidade e ampliação de leitos. Estamos com a 
expectativa de, até segunda-feira (8), chegarmos quase 500 leitos com respiradores. 
Pretendemos fazer uma projeção para os próximos 14 dias da ocupação dos leitos clínicos, 
de UTI e de estabilização, além da projeção de óbitos, com base nos números que temos 
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hoje. Isso é fundamental para a tomada de decisão na retomada das atividades”, afirmou 
o chefe do Executivo estadual. 

 

O Governo do Estado pretende alinhar o regramento com as prefeituras dos municípios, 
inclusive Teresina, para a retomada gradual das atividades. “Alinhamos as informações 
entre Estado e Municípios para que não haja conflito de informações e tomarmos as 
decisões de forma segura para todos, atentando ao risco de saúde e ao impacto econômico 
de cada seguimento”, ressaltou Dias. 

O governador terá uma reunião de planejamento para definir a retomada neste sábado (6). 
“As regras de isolamento irão continuar, estamos dando um primeiro e pequeno passo 
para ver o que acontece, de forma transparente e com apoio científico, mediante 
protocolos com regras claras, com a preocupação de comunicar à população dos efeitos 
dessa decisão. Teremos um acompanhamento diário desses efeitos para uma avaliação de 
continuação ou não”, frisou Wellington. 

Atualmente, o Piauí possui 195 leitos ocupados por pacientes com Covid-19, só o 
Hospital Getúlio Vargas (HGV) possui 40 leitos em operação, com apenas 16 deles 
ocupados. 

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, está otimista com a ampliação de leitos 
no estado. “Pretendemos continuar nesse ritmo de instalação de leitos para que possamos 
cumprir com que temos nos comprometido perante à população”, afirmou o gestor. 

O Piauí recebeu, nessa quarta-feira (3), mais 21 respiradores comprados de uma empresa 
privada. Os equipamentos fazem parte de um lote de 80 aparelhos adquiridos em março. 
Todos estão sendo enviados para hospitais estaduais e de referência no atendimento a 
pacientes com a Covid-19. 



 

Fundação Hospitalar amplia leitos de UTI no 
HGV e Hospital de Picos 
A Governo do Estado, por meio da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares 
(Fepiserh), vem fortalecendo a estruturação de seus hospitais no enfrentamento ao novo 
coronavírus no Piauí. Os Hospitais Getúlio Vargas (HGV), em Teresina, e Justino Luz, 
de Picos, têm adotado medidas de segurança e proteção, além de incrementar seus espaços 
físicos para melhor atender pacientes com a Covid-19 e demais patologias. 

O Hospital Getúlio Vargas recebeu, na última semana, mais 10 leitos de unidades de 
terapia intensiva (UTIs), totalizando 30 unidades de UTI exclusivas para o tratamento de 
pacientes da Covid-19, além das 16 UTIs para outras doenças. Atualmente, o hospital já 
conta com 40 leitos clínicos. 

 

Em Picos, o Hospital Regional Justino Luz já dispõe de 10 leitos de UTI exclusivos para 
Covid-19 e 10 para outras patologias. Até a próxima semana, o hospital deve instalar mais 
10 unidades de terapia intensiva, totalizando 20 leitos exclusivos para o novo coronavírus. 

O Justino Luz também concluiu os serviços de reforma da Ala B, que passou a alocar os 
setores de obstetrícia e pediatria. Com isso, o espaço disponível foi estruturado para 
instalação dos 35 leitos clínicos. Além disso, o hospital implementou novos fluxos para 
entrada de pacientes, visando evitar transmissão do vírus no ambiente hospitalar. 

Treinamento, atendimento e testagem 



O Hospital de Picos promoveu treinamento com as equipes que estão na linha de frente 
sobre intubação e ventilação mecânica, assim como, tem realizado testes rápidos, uma 
vez por semana, nos profissionais da área Covid. A fundação também tem encaminhado 
periodicamente, equipamentos de proteção individual para garantir mais segurança e 
proteção a colaboradores e pacientes. 

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Picos, reabriu o Centro Integrado em 
Especialidades Médicas (Ciem), que foi totalmente reestruturado para funcionar como 
“Ambulatório Covid”, se tornando a porta de entrada para pacientes com síndromes 
gripais, realizando a triagem para encaminhamento, se necessário, ao regional. 

O Ciem de Picos funciona 24 horas por dia, com dois médicos plantonistas e equipe de 
enfermagem para realização de testes rápidos, administração de medicamentos e 
observação de pacientes. O centro também dispõe de uma ambulância que ajuda na 
transferência de pessoas com sintomas graves para o Justino Luz. 

Em Teresina, o Hospital Getúlio Vargas ofereceu para enfermeiros e técnicos de 
enfermagem que atuam na área Covid, treinamento com o objetivo de atualizar e reforçar 
os cuidados relacionados a pacientes graves. 

Funcionando como centro de testagem do Estado, o HGV já realizou mais de 2 mil testes 
em profissionais da Saúde e Segurança. Já os colaboradores internos que estão na linha 
de frente, também foram todos testados, sendo que, aqueles que integram o grupo de risco 
foram afastados desde o início da pandemia. 

Visitas e outras medidas 

Por meio de tablets, o hospital vem promovendo visitas virtuais por meio de 
videochamadas, que além de reduzir o impacto do isolamento social exigido por causa da 
doença, ainda funciona como mais uma aliada no tratamento dessas pessoas. Ao todo, o 
HGV recebeu 14 tablets da Agência de Tecnologia da Informação (ATI), por meio da 
SPE Piauí Conectado, que executa no estado o programa Piauí Conectado. 

Outra medida implementada pelo HGV foi a realização de testes em todos os pacientes 
não Covid que dão entrada no hospital, para evitar transmissão interna. A casa também 
tem reforçado a desinfecção dos ambientes e garantido EPIs para todos que estão na linha 
de frente. 

A fundação revela também que nos próximos dias, o Getúlio Vargas receberá um 
incremento de mais 20 leitos de terapia intensiva, somando 50 UTIs exclusivas para o 
tratamento do novo coronavírus. 



 

O presidente da Fepiserh, Pablo Santos, avalia que o Governo do Estado, por meio da 
Fundação Hospitalar e Secretaria de Estado da Saúde, tem implementado ações que vem 
atendendo a demanda no tratamento de pessoas infectadas com o novo coronavírus. 

“De forma gradativa e coordenada, estamos ampliando os leitos de UTI e clínicos, assim 
como, reforçando os fluxos de proteção e segurança para profissionais e pacientes, além 
de outras ações. As medidas, associadas ao isolamento, têm surtido efeitos satisfatórios. 
É uma luta diária que requer comprometimento e compreensão de todos para 
minimizarmos as perdas humanas, que é o que mais importa neste momento”, ressalta 
Pablo Santos. 

 

Hospital Regional Tibério Nunes amplia 
número de UTIs com 10 novos ventiladores 
mecânicos 
O Governo do Piauí seguindo os esforços constantes para melhorar a estrutura da rede de 
saúde do estado para o enfrentamento à Covid-19 e atendimento da população que 
necessitar de assistência médica, encaminhou, por meio da Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesapi), para o Hospital Regional Tibério Nunes (HTN), em Floriano, dez ventiladores 
mecânicos que irão ampliar a capacidade de terapia intensiva da unidade. 

Os equipamentos fazem parte dos 100 respiradores adquiridos pelo Governo do Estado, 
importados da Turquia, e que chegaram ao Piauí na segunda-feira (1º). 



 

O hospital que contava com 10 leitos de UTI para o atendimento dos pacientes infectados 
pela Covid-19 agora passa a ter 20 leitos de terapia intensiva voltados para esse 
atendimento. Além dos respiradores, a unidade também recebeu duas câmaras 
conservadoras para vacinas e medicamentos. Todos os equipamentos são voltados para a 
melhoria estrutural da unidade e sua capacidade de atendimento da população. 

 

“Os ventiladores e as câmaras conservadoras já estão nas alas em pleno funcionamento. 
Estamos avançando em um ritmo animador que resultará em vidas salvas. Somos gratos 
ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, pois o Tibério Nunes 
necessita desse suporte”, disse Davyd Basílio, diretor-geral do HTN. 



 

 


