
 

 

 

 

 

 

 

O Piauí registrou 670 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus e 22 
mortes pela doença nas últimas 24 horas,  segundo o boletim divulgado pela Secretaria 
de Estado da Saúde na noite desta segunda-feira (20). 
 
Agora, são 40.276 casos confirmados e 1.140 óbitos distribuídos entre 114 municípios. 
Deste total, morreram  661  homens (57,98%) e 479 mulheres (42,02%). 
 
As vítimas mais recentes são oito pessoas do sexo masculino e 14 do sexo feminino. 
Todas as pessoas possuíam doenças relacionadas. Os homens que morreram são naturais 
de Bom Jesus (52 anos), Parnaíba (73 anos), Piripiri (72 anos), Piracuruca (74 anos), Porto 
(58 anos) e Teresina (80, 81 e 98 anos).  



 
Já as mulheres são de Bom Princípio do Piauí (80 anos), Campo Largo do Piauí (65 anos), 
Cocal (76 anos), Esperantina (77 anos), José de Freitas (81 anos), Lagoa do Sítio (68 
anos), Madeiro (71 anos), Parnaíba (62 anos), Picos ( 44, 64 e 85 anos) e Teresina (88 e 
91 anos) e União (83 anos).  
 
Segundo o boletim, dos 670 casos confirmados da doença, 388  são mulheres e 282 
homens, com idades que variam de dois meses a 97 anos.  
 
O número de  cidades piauienses atingidas pela pandemia permanece 216. Os municípios 
que não tiveram casos registrados de Covid-19 até agora são Arraial, Canavieira, 
Cristalândia, Francisco Macedo, Jardim do Mulato, João Costa e Nova Santa Rita. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 880 
ocupados, sendo 569 leitos clínicos, 298 UTIs e 13 leitos de estabilização . As altas 
acumuladas somam 1.746 e as altas do dia, 34. 

 
Hospital Regional de Campo Maior amplia 
área Covid-19 com novos leitos 
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A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) ampliou a área de atendimento exclusivo a 
pacientes infectados pela Covid-19, do Hospital Regional de Campo Maior, em mais uma 
ação de combate ao coronavírus SARS-CoV-2 no estado. A nova unidade conta com 
leitos clínicos e alas de tratamento semi-intensivos equipados com ponto de oxigênio, 
vácuo, ar comprimido e ventiladores mecânicos, que oferecem o suporte necessário e o 
isolamento seguro para aqueles que necessitam de um tratamento mais específico. 

“Esse novo espaço conta ainda com um equipamento exclusivo de raio-x móvel e um 
sistema de boletim médico diário que mostrará a evolução clínica dos pacientes 
internados”, explica a diretora do hospital, Celene Fontenelle. O local é uma expansão de 

uma área já existente, que recebeu equipamentos modernos em um espaço mais amplo e 
estruturado para um atendimento mais humanizado e complexo aos pacientes infectados. 

 

“Contamos também com um quadro de profissionais exclusivo de atendimento para área 
Covid-19 do Hospital Regional de Campo Maior. São médicos, psicólogos, enfermeiros, 
assistentes sociais, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e auxiliares de serviço gerais, 
que foram orientados e treinados para o atendimento específico”, enfatiza a diretora. 

Esta nova área Covid-19 fica isolada das demais dependências do hospital, contando com 
uma entrada exclusiva e cuidados redobrados para que seja evitada a proliferação do 
vírus. O Hospital Regional de Campo Maior (HRCM) é uma das unidades de saúde 
referência no tratamento contra o coronavírus no Piauí. 

“Buscamos, além de oferecer o tratamento aos infectados, diminuir os riscos de 
contaminação nos profissionais da saúde e também nos demais pacientes que procuram 
atendimento médico em nosso hospital”, ressalta Celene Fontenelle. 
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Governador discute retomada de atividades 
das autoescolas 
O governador Wellington Dias tratou, nesta segunda-feira (20), sobre a retomada das 
atividades nas autoescolas do Piauí com representantes do setor; com o diretor do 
Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Arão Lobão, e equipe técnica do governo. 

De acordo com o Pacto de Retomada Organizada – Pro Piauí, as autoescolas estão 
inseridas no setor de educação, portanto, só voltariam a funcionar em setembro, com as 
demais escolas, mas os representantes alegam que, por serem vinculados ao Detran, 
devem retornar junto com o órgão, em agosto. 

“Somos mais de 150 empresas em todo o estado e queremos ser colocados no setor da 
administração pública, já que somos ligados ao Detran, pois temos as condições de 
funcionamento seguindo todos os procedimentos exigidos pela Vigilância Sanitária de 
higienização e distanciamento das pessoas”, afirmou Djacira Vieira, proprietária de 
autoescola. 

 

diretor do Detran esclareceu que a deliberação do Contran e Denatran é para que as aulas 
teóricas sejam ministradas de forma on-line. “A regra dos órgãos federais ainda proíbe as 
aulas presenciais, bem como decreto estadual, mas já autoriza que as aulas sejam 
ministradas de forma remotas. Por meio da portaria de nº 110/2020, autorizamos as 
autoescolas a se credenciarem para que as aulas sejam on-line, utilizando a plataforma do 
Denatran”, explicou Arão Lobão. 

Daniel Costa, também representando as autoescolas, disse ser possível manter os 
protocolos higiênicos-sanitários. “Por se tratarem de pessoas adultas, podemos reduzir o 



número de alunos dentro das salas de aula, seguindo as orientações da Vigilância 
Sanitária”, defende o empresário. 

No entanto, a diretora da Diretora da Vigilância Sanitária do Estado (Divisa), Tatiana 
Chaves, afirmou que, em relação ao risco epidemiológico, as autoescolas são 
consideradas como ambiente escolar. “Precisamos esperar a próxima avaliação a partir 
dos segmentos que já foram autorizados a abrir, para darmos uma posição sobre a 
reabertura das autoescolas, é a forma mais prudente, pois o segmento não atende a métrica 
proposta deste momento, no qual só é autorizado até cinco pessoas em ambiente fechado 
e até 10 pessoas em ambiente aberto”, ressaltou a diretora. 

O governador autorizou, portanto, o funcionamento das aulas remotas, assim como estão 
trabalhando as instituições de educação. “Eles poderão também utilizar-se desse recurso, 
enquanto isso faremos uma avaliação daqui a 10 dias com relação à situação da 
transmissibilidade no estado que, felizmente, está caindo. Levaremos a solicitação das 
autoescolas ao nosso Comitê Pro Piauí para a análise com bastante sensibilidade, pois 
sabemos da situação dos empresários”, destacou Wellington. 

 

HGV registra aumento no número de 
pacientes com Covid-19 vindos do interior 

 

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) internou 326 pacientes na Área Covid no período de 
1º de abril a 15 de julho. Desses, 270 foram confirmados para a Covid-19 e 80 já tiveram 
alta por cura. Os dados são do informe epidemiológico do Núcleo Interno de Regulação 
(NIR) e Vigilância Epidemiológica do hospital divulgado nesta segunda-feira (20). 

De acordo com o informe, quase 30% dos pacientes com diagnóstico da Covid-19 
admitidos no Getúlio Vargas, tiveram alta por cura. “Isso prova a preparação da equipe e 



a estruturação do hospital tanto pelo Governo do Estado quanto pela Fundação Hospitalar, 
para ser referência para todo o estado para os casos graves”, destaca o diretor-geral do 
HGV, Gilberto Albuquerque. 

O boletim aponta ainda que, na primeira quinzena de julho, houve um aumento do número 
de admissões no hospital na Área Covid provenientes dos hospitais do interior. Gilberto 
Albuquerque destaca que isso mostra um possível aumento da doença no interior do 
estado. Em abril, foram admitidos 13 pacientes e, na primeira quinzena de julho, passou 
para 37 internados. 

Para a coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente, Nirvania Carvalho, os gráficos 
trazem os números de internações, a procedência, os casos positivos para Covid-19, as 
altas por cura e os óbitos, com suas respectivas características epidemiológicas. “Esse 
informe é necessário para divulgação dos dados dos pacientes Covid tanto a nível 
institucional como para o Estado, pois o HGV é referência no atendimento desses 
pacientes graves”, destaca a coordenadora. 

 

 

 

 


