
 

 

 

 

 

 

 

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico desta segunda-feira 
(6), que o Piauí registrou 1003 casos e 25 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo de 
24 horas e contabiliza agora 834 mortes distribuídas entre 94 municípios.  

As vítimas que não resistiram à Covid-19 são 8 homens e 17 mulheres. As pessoas do 
sexo masculino são de Assunção do Piauí (84 anos), Campo Maior (62 anos), Floriano 
(54 anos), São João da Serra (85 anos) e Teresina (49, 77 e dois de 78 anos). 

E as mulheres são de Altos (46 anos), Bom Jesus (53 anos), Parnaíba (83 anos), Pedro II 
( 94 anos), PIcos ( 91 anos), Ribeiro Gonçalves ( 74 anos), Teresina ( 47, 61, 66, 68, 70, 
75, 75, 89, 90 e 92 anos) e União ( 63 anos). Todas as vítimas possuíam comorbidades. 

Dos 1003 casos confirmados no boletim de hoje, 417 são homens e 586 são mulheres com 
idades que variam de 4 meses a 97 anos. 



São Braz do Piauí foi acrescido na lista daqueles atingidos pela pandemia, somando 213 
o número de cidades com casos confirmados do novo coronavírus, o que representa 
95,09% dos municípios piauienses.   

O Piauí possui 27.514 casos confirmados e 834 mortes por Covid-19. 

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 910 
ocupados, sendo 563 leitos clínicos, 329 UTIs e 18 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 1.235 e os pacientes recuperados 25.770. 

HGV já recebeu 244 pacientes e é a maior 
referência para pacientes com Covid-19 no 
Piauí 

 

Há três meses recebendo pessoas com a Covid-19, o Hospital Getúlio Vargas (HGV) 
tornou-se referência para esses pacientes.O reconhecimento é do coordenador do Curso 
de Medicina da Universidade Federal do Piauí, o neurocirurgião Arquimedes Cavalcante. 
“O HGV conseguiu se adequar em tempo recorde e tornar-se a maior referência para os 
pacientes graves da Covid-19”, elogiou o médico. Durante o período, a unidade recebeu 
244 pacientes com suspeitas da doença, sendo 183 confirmados. Destes, 51 tiveram alta 
por cura. 

Segundo Cavalcante, o HGV conseguiu dar uma resposta rápida, mudou suas 
características assistenciais em tempo recorde para liderar, no Estado, o combate à Covid-
19. “Não foi só eu que reconheci, foi à sociedade, a imprensa, o poder judiciário, o 
ministério público”, destaca. O médico aponta que o HGV tornou-se referência, não 



somente para os pacientes, mas para os médicos residentes e profissionais de diversas 
especialidades. “São cardiologistas, neurologistas, oftalmologistas, ortopedistas que 
foram para a linha de frente treinar para essa nova demanda. A importância disso foi sair 
da zona de conforto, estudar, se reciclar para treinar e ajudar a salvar a vida dessas 
pessoas”, explica. 

O diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque, destaca que o hospital conseguiu se 
adequar, rapidamente, para atender os pacientes com a Covid-19 devido possuir uma rede 
de apoio de exames, com laboratório especializado e diagnóstico por imagem, além de 
profissionais altamente qualificados. “Tudo isso, contribuiu para que o hospital se 
adequasse rapidamente para atender essa nova patologia”, observa. 

O presidente da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), Pablo Santos 
ressalta que, por ser maior hospital público do estado, o HGV recebeu reforço para 
atender a demanda da pandemia. “O governador Wellington Dias e o secretário da Saúde, 
Florentino Neto, nos apoiaram para melhor estruturar o Getúlio Vargas neste período. 
Nossa meta é ampliar ainda mais o número de leitos, conforme necessário”, comenta. 

Confira detalhes do protocolo do segmento de 
automóveis e oficinas 

 
O Governo do Estado publicou o decreto relativo aos protocolos específicos com medidas 
de prevenção e controle da disseminação da Covid-19 para o setor automobilístico – 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Decreto-n%C2%BA-19.075.pdf


segmento comércio e reparação de veículos automotores. É um dos setores autorizados a 
reabrir a partir desta segunda-feira (6), após mais de três meses fechado. 

As empresas só poderão funcionar se atenderem às condições dos protocolos específicos 
e o protocolo geral de recomendações higiênicas e sanitárias. Para iniciar o 
funcionamento, o estabelecimento é obrigado a apresentar o Plano de Segurança Sanitária 
e Contenção da Covid-19. A apresentação se dará em meio virtual com a inserção do 
Plano de Segurança no site Pro Piauí, no link propiaui.pi.gov.br. 

O setor terá que atender algumas exigências, como manter distância de dois metros entre 
os clientes e os funcionários, atendimento individual (sem acúmulo de pessoas da mesma 
da família para efetivar a comprar do veículo) e agendado previamente. 

O test drive, se necessário, deverá ser realizado, preferencialmente, de forma individual. 
Caso vá um trabalhador junto, o profissional e o cliente deverão usar a máscara de 
proteção facial. Além disso, o veículo deve ser higienizado. 

As empresas devem evitar aglomeração de clientes na sala de espera, retirar itens de fácil 
compartilhamento como revistas, jornais, brinquedos e jogos infantis. Evitar a 
distribuição de cartão de visita impresso, dando preferência ao virtual. Evitar eventos 
promocionais de venda de veículos que promova aglomerações de pessoas. 

No segmento de manutenção e reparos de veículos, as empresas devem adotar 
agendamento de serviços pelo telefone ou aplicativos de mensagens instantâneas. Além 
disso, as informações e orçamentos também devem ser disponibilizados via telefone ou 
aplicativos de mensagens para diminuir o tempo de permanência dos proprietários no 
estabelecimento. 

Orientar o trabalhador da oficina a evitar o compartilhamento de ferramentas, quando não 
for possível realizar a desinfecção antes do uso por cada trabalhador. Clientes e 
trabalhadores devem usar máscaras e demais EPIs necessários ao processo de trabalho e 
proteção à Covid-19. 

Evitar servir café, chá ou outro tipo de bebida, além de balas e doces para degustação por 
meio do autosserviço, de modo a evitar a contaminação cruzada. 

Confira detalhes do protocolo da indústria de 
transformação de máquinas e equipamentos 
O Governo do Estado publicou o decreto relativo aos protocolos específicos com medidas 
de prevenção e controle da disseminação da Covid-19 para a indústria de transformação 
de máquinas e equipamentos, que foi autorizada a reabrir a partir desta segunda-feira (6). 

As empresas desse segmento só poderão funcionar se atenderem às condições dos 
protocolos específicos e o protocolo geral de recomendações higiênicas e sanitárias. Para 
iniciar o funcionamento, o estabelecimento é obrigado a apresentar o Plano de Segurança 
Sanitária e Contenção da Covid-19. A apresentação se dará em meio virtual com a 
inserção do Plano de Segurança no site Pro Piauí, no link propiaui.pi.gov.br. 

http://propiaui.pi.gov.br/
https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Decreto-n%C2%BA-19.074.pdf
http://propiaui.pi.gov.br/


As medidas a serem adotadas incluem controle de acesso às instalações da indústria, 
desde a entrada, com marcação/sinalização no chão, garantindo o distanciamento mínimo 
de 2 metros entre os trabalhadores; fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
adequados para a atividade exercida e em quantidade suficiente; reavaliar o acesso à 
indústria por meio de catracas com leitor digital. 

 

Os trabalhadores devem manter os cabelos presos e não utilizar bijuterias, joias, anéis, 
relógios e outros adereços; a empresa deve reduzir o tempo de permanência de 
fornecedores e clientes no interior da fábrica, não permitir o compartilhamento de armário 
para guarda dos objetos pessoais. 

Higienizar os banheiros, no mínimo, duas vezes ao dia, ou conforme necessidade. Para 
desinfecção do ambiente, principalmente, de áreas de alto fluxo de trabalhadores e 
clientes, borrifar hipoclorito de sódio de 0,1 a 0,5% nas paredes na altura de 1,80 m. 

Só reunir grupos de, no máximo, 5 a 10 pessoas, a depender do tamanho da sala de 
reunião, sendo mantida porta ou janelas abertas para garantir a circulação do ar. Os 
treinamentos também devem ser preferencialmente on-line. Evitar deslocamentos e 
viagens de trabalho durante a pandemia. 

Para as indústrias que fornecem transporte para os funcionários, devem ser instituídas 
medidas de prevenção, tais como: reduzir em 50% a capacidade de lotação de ônibus; 
disponibilizar proteção de acrílico ou acetado para isolamento individual do motorista. 

Confira detalhes do protocolo da indústria de 
transformação de materiais de construção 
O Governo do Estado publicou o decreto relativo aos protocolos específicos com medidas 
de prevenção e controle da disseminação da Covid-19 para a indústria de transformação 
de materiais de construção, que foi autorizada a reabrir a partir desta segunda-feira (6). 

As empresas só poderão funcionar se atenderem às condições dos protocolos específicos 
e o protocolo geral de recomendações higiênicas e sanitárias. Para iniciar o 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Decreto-n%C2%BA-19.074.pdf


funcionamento, o estabelecimento é obrigado a apresentar o Plano de Segurança Sanitária 
e Contenção da Covid-19. A apresentação se dará em meio virtual por meio da inserção 
do Plano de Segurança no site Pro Piauí, no link propiaui.pi.gov.br. 

 

Entre as medidas a serem adotadas, estão o controle do acesso às instalações da indústria, 
desde a entrada, com marcação/sinalização no chão para indicar percurso de circulação e 
posicionamento dos trabalhadores em seus setores produtivos, de modo a manter o 
distanciamento mínimo de 2 metros de distância entre os trabalhadores. 

Nos ambientes em que não for possível o distanciamento mínimo de 2 metros deve-se, 
obrigatoriamente, colocar barreiras físicas entre os trabalhadores. As empresas precisam 
também disponibilizar lavatório/pia com água e sabão e/ou álcool a 70% em locais 
estratégicos. 

É necessário também reavaliar o uso do ponto eletrônico. Caso a empresa opte pela 
utilização, deve envolver o leitor óptico com papel filme, higienizando os equipamentos 
com álcool a 70% após cada uso. O protocolo também orienta flexibilizar os horários de 
trabalho com a adoção de sistemas de escalas mínimas. 

Outras medidas: recomendar aos fornecedores o envio de mostruário, orçamentos e notas 
fiscais por meio on-line; reduzir o tempo de permanência de fornecedores e clientes no 
interior da fábrica, garantindo o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas; 
fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz para evitar filas 
ou aglomeração de pessoas. 

 

http://propiaui.pi.gov.br/

