
 

 

 

 

 

 

 
 
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico desta quarta-feira 
(17), que o Piauí registrou 23 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo de 24 horas e 
contabiliza agora 421 mortes pela doença. As vítimas são 14 homens e nove mulheres .  
 
Os do sexo masculinos são de Beneditinos (67 anos), Floriano (45 anos), Pedro II (75 
anos) e Teresina ( 27, 47, 50, 63, 64, 65, 73, 75, 83, 88 e 89 anos). 
 
Já as mulheres são de Água Branca (81 anos), Luzilândia ( 62 anos), Pedro II (75 anos) e 
Teresina ( 35, 47, 66, 75, 83 e 84 anos). 
 



Dos 540 casos confirmados no boletim de hoje, 242 são homens e 298 são mulheres com 
idades que variam de três meses a 99 anos. 
 
Lagoa Alegre entra na lista de municípios atingidos pela pandemia. Agora, são 187 
cidades que  possuem casos confirmados do novo coronavírus, o que representa 83,48 % 
dos municípios piauienses.  
 
O Piauí possui  12 099  casos confirmados e 421  mortes por Covid-19. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 715 
ocupados, sendo 452 leitos clínicos, 252 UTIs e 11 de estabilização . As altas acumuladas 
são 751 e as altas do dia,  17. 

 
Paciente do Hospital de Campanha Estadual 
ganha aniversário surpresa 
O aniversário do sargento Antônio Zenon Costa neste ano foi diferente. Ele está internado 
em um leito de estabilização do Hospital de Campanha Estadual (HCE) há cinco dias e 
completou 50 anos de idade. Para celebrar a vida, Antônio recebeu a visita virtual da irmã 
e de uma prima, além dos parabéns animado da equipe multiprofissional do hospital. 

 



Segundo a irmã do paciente, Idelmira da Silva, a família decidiu surpreender o 
aniversariante para que ele não se sentisse sozinho nesta data tão especial. Então, Idelmira 
e a prima Neusa Rodrigues agendaram uma visita por meio de videochamada realizada 
com equipamentos disponibilizados pela Piauí Conectado e levaram um bolo. 

“A ideia surgiu em pensar que ele está sozinho, sem a família e sem os amigos. Então, ao 
invés de ser um dia alegre para ele ia ser um dia triste, pois ele é uma pessoa que gosta 
de festa, cervejinha e churrasco. Foi um aniversário especial pela situação, ele nunca teve 
um assim, foi mais especial ainda pelo lindo gesto de toda a equipe. A reação dele foi 
emocionante, chorou muito”, relatou Idelmira. 

 

Os familiares realizaram a visita virtual em cabines privativas no Hospital de Campanha 
Estadual. E foi por meio da tecnologia que Antônio recebeu o carinho de familiares. O 
que ele não esperava é que a equipe multiprofissional levaria um pedaço de bolo 
simbólico em seu leito ao som dos animados “parabéns”, arrancando lágrimas de emoção 
do sargento da Polícia Militar do Maranhão. 

Segundo o enfermeiro assistencial Narllan Soares, o Zenon ficou bastante feliz com o 
carinho que recebeu da equipe hospitalar. “Para nós, profissionais que trabalhamos na 
linha de frente, participar de um momento como esse é muito gratificante. Apesar da 
situação que o paciente se encontra, o aniversário é sempre um momento de alegria, 
agradecimento e felicidade”, ressaltou o profissional. 

A psicóloga Juliana Mororó participou da organização da surpresa e relatou que o 
Hospital de Campanha Estadual preza pelo estado mental dos pacientes. “Nossa equipe 
de Psicologia e Serviço Social sempre busca humanizar o atendimento e desenvolver 



ações psicossociais que possam minimizar as angústias e repercussões que causam o 
processo de adoecimento dos nossos pacientes. Passar o aniversário em isolamento pode 
ser difícil, por isso, com a família, nos reunimos para trazer um pouco de alegria ao senhor 
Zenon”, disse Juliana. 

 

Estrutura 

O Hospital de Campanha Estadual conta com estrutura tecnológica implantada pela Piauí 
Conectado, com tablets e notebooks preparados com a plataforma Cisco Webex para dar 
suporte às visitas virtuais. Ao todo, são quatro cabines de transmissão remota preparadas 
com a rede Wi-Fi Piauí Conect, que também atende todas as áreas do hospital. 

Para Emerson Silva, diretor-presidente da Piauí Conectado, ações como essa mostram 
como a tecnologia pode ser aliada em momentos em que o distanciamento é necessário. 
“As visitas virtuais vêm se mostrando muito eficientes para diminuir a angústia de 
familiares e pacientes que estão separados neste momento. Para nós, é gratificante que 
momentos como esse aconteçam”, relata 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. 

Respirador de baixo custo desenvolvido no 
Piauí espera registro da Anvisa 
O governador Wellington Dias realizou uma reunião técnica, por meio de 
videoconferência, com o professor e pesquisador da Universidade Federal do Piauí 
(UFPI), Gildário Lima, que está à frente do projeto de fabricação dos respiradores 



piauienses a baixo custo e que serão extremamente necessários para ajudar a equipar as 
unidades hospitalares do estado. 

De acordo com Wellington, esse será o primeiro respirador nordestino com todos os 
equipamentos e insumos fabricados no Brasil e que atende aos conceitos avançados para 
o tratamento da Covid 19. Dias não esconde a ansiedade em ver logo os respiradores 
sendo fabricados e prontos para uso e tem apoiado de perto cada etapa do projeto. 

 

“Agora, os respiradores aguardam a parte de registro da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). O projeto tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Piauí (Fapepi) e da Vigilância Sanitária estadual. Esperamos poder contar o mais breve 
possível com esses equipamentos”, disse o governador. 



 

A criação dos respiradores faz parte do Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
(PDI), que também inclui o Hospital de Campanha Estadual, localizado no Ginásio 
Verdão, coordenado pelo professor doutor Joel Coelho Rodrigues, docente do Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFPI. 

Estima-se que uma das principais diferenças entre o Air Tron e os demais respiradores 
disponíveis no mercado seja o preço. Enquanto um respirador industrial custa em média 
R$ 50 mil, o Air Tron custará menos de R$ 10 mil. 

 


