
 

 

 

 

 

 

 
 
O Piauí registrou 678 novos casos de pacientes infectados  e cinco mortes pelo novo 
coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado 
da Saúde na noite desta terça-feira (16). 
 
Os óbitos mais recentes são de três homens e duas mulheres, todos de Teresina. As vítimas 
do sexo masculino tinham 20 anos, 69 anos, 83 anos e as mulheres, 41 anos e 53 anos. 
Todas as pessoas possuíam comorbidades relacionadas. 
 
A Sesapi retífica que o óbito computado como de Valença , no boletim do último dia 13, 
é na verdade de Uruçuí, que soma agora quatro mortes por Covid-19. Valença tem apenas 



uma morte pela doença. O equívoco aconteceu na consolidação dos dados, mas já foi 
devidamente corrigido no sistema. 
 
Joca Marques e Massapê do Piauí foram incluídos na lista dos municípios com casos 
confirmados. Agora, são 186 cidade (83,04%) atingidas pela pandemia. 
 
Dos novos 678 casos confirmados, 313  são do sexo masculino e 365 do sexo feminino, 
com idades que variam de três meses a 94 anos.  
 
No geral, o Piauí contabiliza 11 559 casos positivados para a Covid-19 e 398 óbitos.  
  
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 674 
ocupados, sendo 419 leitos clínicos, 243 UTIs e 12 de estabilização . As altas acumuladas 
são 734 e as do dia,  25. 

 
Após alta, paciente envia mensagem a 
profissionais do Hospital de Campanha Estadual 
O vendedor Antônio Luiz venceu a Covid-19 depois de passar onze dias internado, sendo 
sete deles no Hospital de Campanha Estadual (HCE). Após a sua alta, o homem de 59 
anos fez questão de mandar uma mensagem de agradecimento para a equipe do HCE que 
deixou os profissionais emocionados. 

 

Antônio Luiz foi internado no dia 1º de junho no Hospital da Primavera diagnosticado 
com Covid-19. Três dias depois, foi transferido para o Hospital de Campanha Estadual. 
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Na unidade de referência no tratamento da doença, ele recebeu o atendimento médico e 
psicológico necessário até o dia 11 de junho, quando recebeu alta. 

“Quando eu cheguei no HCE, eu balancei a minha estrutura, fiquei muito nervoso. 
Melhorei a partir do atendimento que recebi. Deus me abençoou com os profissionais. Eu 
agradeço porque o carinho foi de todos. A equipe do hospital é muito boa, médicos, 
enfermeiros e as pessoas que me ajudaram, além da equipe da saúde, cuidaram muito bem 
de mim”, disse Antônio Luiz.  

Alguns dias após receber alta, o vendedor decidiu agradecer o carinho que recebeu do 
Hospital de Campanha Estadual por meio de áudios em um aplicativo de mensagem. Os 
agradecimentos foram direcionados para toda a equipe, mas em especial ao psicólogo 
Maurício Silveira, que deu todo o suporte emocional para que Antônio enfrentasse a 
Covid-19. “Para mim, foi como se eu estivesse ganhado o maior troféu que um 
profissional da área da saúde pudesse receber. Não existe preço, não existe dinheiro para 
um retorno tão bonito como foi esse do senhor Antônio Luiz. Fiquei muito emocionado, 
chorei, mas um choro de felicidade de ver que o serviço de psicologia com o serviço 
social está podendo disponibilizar momentos maravilhosos, em escutas qualificadas, em 
apoio, em orientação e em referências. Para nós, é um orgulho fazer parte do HCE”, 
relatou. 

Segundo Maurício Silveira, os pacientes recebem atendimento psicológico por meio de 
videochamadas e apenas em situações críticas os profissionais adentram na unidade 
hospitalar. “Quando há alguma urgência do nosso paciente, uma crise de ansiedade ou 
desejando o diálogo, o profissional se paramenta e adentra a nave. Chegando lá me dirijo 
até o leito onde foi solicitado o atendimento psicológico e faço essa escuta qualificada, 
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que traz um alívio ao paciente. Eu aproveito a oportunidade, já que estou paramentado, 
para fazer uma visita em todos os leitos daqueles que desejam conversar, desejam 
expressar seus sentimentos, suas dúvidas e seus anseios”, explicou. 

O Hospital de Campanha Estadual possui atualmente 21 pacientes internados e outras 22 
pessoas já receberam alta. Todos os pacientes que passam pela unidade são transferidos 
pelo sistema de regulação do Estado. 

Governo do Estado entrega 10 leitos de UTI 
no Hospital da Polícia Militar 

O Piauí ganhou mais uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Desta vez, o Governo do 
Estado instalou 10 leitos de terapia intensiva no Hospital Dirceu Arcoverde, o Hospital 
da Polícia Militar do Piauí (HPM-PI). Inaugurada nesta terça-feira (16), a UTI será um 
reforço no atendimento a pacientes com a Covid-19 no estado. São leitos tipo II adulto, 
destinados exclusivamente a pacientes infectados com o novo coronavírus. 

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, com a UTI, o HPM 
passa a ser um hospital de alta complexidade. “Essa UTI é um incremento importante, 
porque tira o Hospital da Polícia Militar do caráter de atendimento de média 
complexidade e passa ao atendimento de alta complexidade. Cirurgias e procedimentos 
mais complexos poderão ser realizados aqui, a partir desta unidade de terapia intensiva. 
Mas neste momento em que enfrentamos a Covid-19, esta UTI será integrada à toda força 
de enfrentamento e assistência a pacientes infectados, por isso também a importância 
desta inauguração neste momento”, ressaltou o gestor. 

 



Com os 10 leitos inaugurados no HPM, mais o acréscimo de 10 leitos de terapia intensiva 
implantados no Hospital Getúlio Vargas (HGV), de 10 leitos no Instituto de Doenças 
Tropicais Natan Portela, outros 10 leitos contratados pela Prefeitura de Teresina no 
Hospital São Marcos e 10 leitos no Hospital Universitário da Universidade Federal do 
Piauí (HU-UFPI), o Piauí deve chegar, até o fim desta semana, a 400 leitos de UTI. 

“Esta é uma semana muito significativa, em razão do incremento desses leitos de UTI na 
operação de enfrentamento à Covid-19, isso sem contar os leitos com respiradores 
(clínicos e de estabilização)”, destacou Florentino Neto. 

 

A coordenadora da UTI do HPM, Cristiana Evangelista, afirmou que já está tudo pronto 
para receber os pacientes, que começam a chegar a partir desta quinta-feira (18). “A UTI 
do HPM conta com monitores, ventiladores, ventiladores de transporte, aparelho de raios 
X móvel e tomografia, como diz a portaria do Ministério da Saúde. Então, a equipe está 
montada e estamos prontos para receber os pacientes com Covid que vieram da regulação, 
ou terem uma complicação no centro cirúrgico, ou que tiverem baixa nos leitos clínicos”, 
disse Evangelista. 

Para o tenente-coronel Marcos Rogério, diretor do hospital, esse é um dia histórico, 
comparado à inauguração do HPM no Piauí, que passou por mudanças estruturais para 
que a UTI fosse instalada. “Hoje é o dia mais importante depois da inauguração do 
hospital. A UTI trouxe para o hospital obras e aquisições. Estamos também implantando 
o sistema de canalização, revitalizando os laboratórios, adquirindo máquinas e 
equipamentos, então, a UTI é todo esse conjunto de melhoramento que o hospital recebeu 
durante esse período. Só temos a agradecer aos responsáveis por tornar isso possível”, 
comemorou o diretor. 



A implantação da UTI do HPM é um investimento do Governo do Estado, com apoio de 
emendas do deputado federal Fábio Abreu e do deputado estadual coronel Carlos 
Augusto. 

 

Leitos Clínicos e de Estabilização 

Em abril deste ano, o Hospital da Polícia Militar inaugurou 40 leitos clínicos e três leitos 
de estabilização, que já fazem o atendimento aos infectados com a Covid-19, recebendo 
pacientes regulados da rede estadual, seguindo todos os protocolos necessários para evitar 
contaminação pelo novo coronavírus. 

Seduc e autores piauienses firmam parceria 
para o projeto Ler para Escrever Melhor 
A prática da leitura é uma forma dos alunos manterem-se conectados com os estudos 
durante o período de distanciamento social, em que as atividades presenciais nas escolas 
encontram-se suspensas. Para além do ganho cognitivo, cultivar o hábito de ler pode 
auxiliar e manter a mente em equilíbrio, expandir as ideias, desenvolver a imaginação, o 
raciocínio e o pensamento crítico. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), 
percebendo a importância desse processo, tem articulado, junto com os profissionais da 
rede estadual, maneiras para trabalhar a leitura com seus estudantes. 



 

Uma iniciativa é a parceria firmada entre Seduc e vários autores piauienses que faz parte 
do projeto Ler para Escrever Melhor, que tem o objetivo de favorecer o aprendizado de 
obras literárias, em especial as de autores piauienses. 

De acordo com Wellington Soares, coordenador do Pré-Enem, o projeto busca formar 
leitores não só para ingressarem nas universidades públicas e faculdades particulares 
como também para lerem a vida toda. “É muito simples: os escritores piauienses fazem 
as doações dos livros e, em seguida, é feito um sorteio nas revisões quem vão ao ar aos 
domingos. A Seduc envia livros para os alunos sorteados, tanto da capital ou interior. É 
um projeto belíssimo, abraçado pelos autores idealizado pelo Pré-Enem Seduc com o 
apoio do secretário, Ellen Gera”, afirmou. 

Vários livros já foram doados por autores como Adriano Lobão; Demetrios Galvão; Graça 
Vilhena; Vanessa Trajano; Nathan Sousa e Edmar Oliveira. De acordo com o Wellington 
Soares, a expectativa é que mais autores piauienses façam doações e a quantidade de 
livros cresça. 

 


