
 

 

 

 

 

 

 

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico deste domingo (7), que o 
Piauí voltou a registrar 15 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo de  24 horas e contabiliza 
agora 254 mortes pela doença. As vítimas são 11 pacientes do sexo masculino e quatro do sexo 
feminino.  
 
Os homens tinham 70 anos (Agua Branca); 72 anos (Campo Maior); 58 anos (Parnaíba); 54 , 70 , 
71 , 76, 77, 79 e dois de 72 anos (Teresina). Cinco dos 11 pacientes não possuíam nenhuma 
doença relacionada. Os demais apresentavam  problemas como diabetes ou hipertensão. 
 



As vítimas do sexo feminino tinham 52 anos (Parnaíba); 87 anos (Picos); 72 anos (Nossa Senhora 
dos Remédios ) e 65 anos (Teresina). Todas elas possuíam histórico de comorbidades. 
 
Dos 143 casos confirmados no boletim de hoje, 74 são homens e 69 são mulheres com idades 
que variam entre 10 e 98 anos. 
 
Caridade e Jatobá do Piauí registraram os primeiros casos do novo coronavírus. Agora, são 171  
municípios atingidos pela pandemia. O que representa que  76,3% das cidades possuem um ou 
mais casos da doença. 
 
O Piauí possui 7621 casos confirmados e 254 mortes por Covid-19. 

 
Hospital de Campanha Estadual comemora 
alta de dois pacientes 
O Hospital de Campanha Estadual (HCE), localizado no Ginásio Verdão, em Teresina, 
teve suas primeiras altas. Um homem e uma mulher saíram de seus leitos ao som das 
palmas da equipe do hospital, uma verdadeira festa para comemorar a vitória contra a 
Covid- 19, doença que já matou mais de 35 mil brasileiros. 

A mulher de 33 anos e o homem de 43 anos foram os primeiros pacientes a darem entrada 
no hospital, na última terça-feira (02). Desde então, a equipe do HCE se dedicou para 
ajudar os pacientes na luta contra o coronavírus e hoje pôde celebrar a alta desses 
pacientes. 

O HCE foi inaugurado no dia 29 de maio pelo Governo do Estado do Piauí e custou R$ 
5 milhões. Possui 103 leitos, sendo 90 leitos clínicos e 13 leitos de estabilização, para 
receber pacientes com Covid-19 de baixa e média complexidade. Atualmente, o hospital 
possui outros oito pacientes internados. 

 



 



“Aqui no hospital a gente avalia os critérios de alta no protocolo, e eles preenchiam esses 
critérios. Estavam saturando bem sem aporte de O2, estavam clinicamente estáveis e 
fizeram todas as medicações necessárias. Na alta a gente orientou em relação ao 
isolamento de 14 dias a partir no início dos sintomas. A equipe ficou muito feliz, foi muito 
gratificante ver os dois primeiros pacientes que chegaram no hospital recebendo alta e 
eles evoluíram muito bem, foram para casa hoje felizes por terem vencido essa batalha”, 
informou Indihamara Mendes, médica do Hospital de Campanha Estadual. 

A saída dos pacientes do HCE foi bastante celebrada por enfermeiros e médicos. A equipe 
formou um corredor por onde os pacientes saíram ao som de palmas. “É com muita alegria 
e satisfação que todos os profissionais festejaram a alta dos nossos dois primeiros 
pacientes. Eles tiveram o privilégio de voltar para suas casas recuperados. Festejamos 
com muita alegria a saída deles, depois de quatro dias internados conosco”, disse a 
enfermeira Amanda Letícia. 

 

Governo aumenta em 120% o número de 
leitos de UTI para Covid-19 
Para garantir que nenhum piauiense fique sem atendimento por conta da Covid-19, o 
Governo do Estado do Piauí vem ampliando o número de leitos exclusivos para 
atendimento de pacientes com Covid-19. Somente em leitos de UTI, o crescimento no 
estado foi de 120%, saindo de 148 leitos, no dia 6 de abril, para 326 até dia 6 de junho. A 
quantidade de leitos de estabilização também teve grande crescimento com uma 
ampliação de 173%. Levando em consideração todos os leitos com respiradores, o 
crescimento foi de 128%. 

Nesta ampliação, foram atendidos hospitais de todas as regiões do estado, muitas delas 
com a capacidade dobrada. Antes dos investimentos da Secretaria de Saúde e do 
Ministério da Saúde, os hospitais do Piauí tinham 148 leitos de UTI. Agora, são 326. 
Outros 25 hospitais tinham 26 de estabilização, número que subiu para 71. Os leitos 
clínicos, que atendem casos leves e moderados com a Covid-19, são 1023, em todos os 
46 hospitais mais os outros dois de campanha que foram construídos. 

Entres os hospitais que tiveram maior ampliação no número de UTI estão Natan Portella 
(7 leitos antes, agora 18), HGV (20 antes, 40 agora), Lucídio Portela (5 antes, 10 agora), 
todos em Teresina. Em seguida, vêm Tibério Nunes (10 antes, 18 agora), em Floriano; 
Justino Luz (10 antes, 18 agora), em Picos; Chagas Rodrigues (8 antes, 14 agora), em 
Piripiri; e Dirceu Arcoverde (16 antes, 25 agora), em Parnaíba. Os novos leitos de 
estabilização foram instalados nos dois hospitais de campanha em Teresina. 



 
 

Na última quinta-feira, o Hospital Getúlio Vargas abriu dez leitos de UTI e 40 leitos de 
enfermaria. A meta é que, até o fim deste mês, o hospital tenha 50 leitos de terapia 
intensiva para atendimento a pacientes em estado mais grave da Covid-19. 

“O Governo do Estado está avançando com ações estratégicas para prestar uma 
assistência de qualidade a pacientes vítimas da Covid-19, uma vez que somos referência 
para todos os municípios do Piauí”, destaca o diretor-geral do HGV, Gilberto 
Albuquerque. 

  



 
 

O Piauí recebeu, na última 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. 

Outros 100 ventiladores importados da Turquia chegaram ao Piauí no começo da semana 
passada. Parte deles foi para o Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, quase 
dobrando o número de UTIs (10 para 18). “Os ventiladores e as câmaras conservadoras 
já estão nas alas em pleno funcionamento. Estamos avançando em um ritmo animador 
que resultará em vidas salvas”, disse Davyd Basílio, diretor-geral do HTN. 

“Estamos com a expectativa de, até segunda-feira (8), chegarmos quase 500 leitos com 
respiradores”, afirmou o governador Wellington Dias. 

 

Seduc lança projeto em prol da saúde física e 
mental 
A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Comissão Estadual de 
Enfrentamento às Situações de Violência Escolar, em parceria com o Canal Educação, 
lança o projeto “Estudar Pode Ser Leve”. O objetivo é contribuir com a saúde física e 
mental de estudantes e familiares, professores, gestores e demais profissionais da rede 
durante o período de isolamento social. 



 

A representante da Comissão Estadual de Enfrentamento às Situações de Violência 
Escolar e também coordenadora de Integração com Programas Sociais e Educacionais, 
na Gerência de Inclusão e Diversidade (GID), professora Elizangela Duarte, revela que 
as ações serão inseridas na programação das aulas remotas, transmitidas pelo Canal 
Educação. 



“É um projeto diferente. Tudo foi pensado com muito carinho e dedicação, visando a 
saúde e bem-estar físico e mental de todos que fazem a Educação estadual”, relata a 
coordenadora. 

A partir do dia 8 de junho, todos terão acesso a conteúdos interativos com propostas de 
crescimento socioemociocional e socioeducativo, distribuídos nos quadros Dia de 
Papear!, Chega aí!, Se liga na ideia!, Conectando ideias! e Desatando ‘NÓS’ na Educação. 

“Esses são os nomes carinhosos que a equipe deu às ações do projeto, para gerar maior 
conexão e afetividade, tornando atrativa a nossa proposta. Tudo foi dialogado e planejado 
organizadamente com o Canal Educação. Fizemos tudo com o propósito de tornar ainda 
mais acessível e leve a oferta de ensino e aprendizagem oferecida pela Seduc”, completa 
a coordenadora Elizangela Duarte. 

 

 


