
 

 

 

 

 

 
 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 311 casos confirmados e nove óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite deste sábado (12). 
 
Dos 311 casos confirmados da doença, 171 são mulheres e 140 homens, com idades que 
variam de um a 96 anos. 
 
Cinco homens e quatro mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
de Altos (51 anos), Monte Alegre do Piauí (69 anos), Piripiri (25 anos) e Teresina (66 e 
69 anos). As mulheres eram de Jaicós (37anos), Regeneração (86 anos) e Teresina (76 e 
84 anos). 
 
Todos as cidades piauienses foram atingidos pela Covid-19. Os casos confirmados no 
estado somam 86.396 casos. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 1.967 e foram 
registrados em 167 municípios. Até agora, morreram 1.130 homens e 837 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 512 
ocupados, sendo 315 leitos clínicos, 195 UTIs e 2 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4003 até o dia 12 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 83.917 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
HGV volta a fazer cirurgias bariátricas 

 
 

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) retomou a realização de cirurgias bariátricas neste 
sábado (12). A meta é fazer dois procedimentos por semana. Já os atendimentos 
ambulatoriais retornaram desde o dia 24 de agosto, após suspensão por conta da 
pandemia. 

Foram beneficiadas as pacientes Z.F.S., 43 anos, e B. A. S, 57 anos, por meio da regulação 
do Estado.  Os procedimentos foram conduzidos pelos cirurgiões, Marlon Moreno e 
Wellington Figueiredo, a médica residente Myrna Ribeiro e o anestesiologista Pedro 
Vasconcelos. A equipe de enfermagem do Centro Cirúrgico foi coordenada pela 
enfermeira Olivia Leal. 

Marlon Moreno, coordenador do Serviço de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do HGV, 
explica que foi utilizada a técnica de videolaparoscopia que possibilita uma recuperação 
mais rápida em relação ao método convencional (com corte). 



¨Por ser minimamente invasiva é reduzida a possibilidade de possíveis intercorrências. 
Com isso, os riscos são menores. Outro fator importante é o pouco tempo de internação 
no pós-operatório, de no máximo dois dias¨, complementa Moreno. 

O diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque, lembra que o hospital conseguiu 
recentemente a Certificação e Acreditação do Serviço conferida pela Sociedade Brasileira 
em Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) e pelo World Medical Accreditation 
(WMA), além da ampliação da equipe multiprofissional. 

“É um grande avanço para os serviços prestados aos usuários, pois resulta em mais 
segurança e qualidade no tratamento cirúrgico dos pacientes da obesidade no HGV”, 
finaliza o gestor. 

 

Hospital Regional Justino Luz realizou 
campanha remota de prevenção ao suicídio 
O nono mês do ano é marcado pela campanha Setembro Amarelo, que tem o objetivo de 
conscientizar sobre a prevenção ao suicídio e propor um diálogo aberto sobre o tema, 
buscando assim, reduzir o número de casos e alertar às famílias e amigos sobre pessoas 
próximas que podem estar precisando de ajuda. Com o tema “HRJL a favor de você”, as 
coordenações de Humanização e Comunicação do Hospital Regional Justino Luz, em 
Picos, elaboraram uma campanha remota para este ano, tendo em vista o distanciamento 
social por conta da pandemia da Covid-19. 

 

A campanha “HRJL a favor de você” aconteceu pela rede social Instagram do hospital, 
com vídeos falando sobre a prevenção ao suicídio, visando desmistificar os tabus a cerca 
do assunto. 

Nesta última quinta-feira (10), quando se comemorou o “dia D” de conscientização à 
prevenção ao suicídio, aconteceu um minuto de apoio dentro da unidade de saúde com os 
colaboradores e pacientes. 



O psicólogo Moisés Nascimento explica como aconteceu e pede o engajamento de todos 
na campanha, afinal, trata-se em ajudar a salvar vidas. “Por conta do distanciamento 
social,  idealizamos essa campanha de uma forma remota, sem contato físico, mas sempre 
preocupados com a prevenção ao suicídio. Então, às 11h da manhã desta quinta-feira, 
paramos por um minuto para dizer ao nosso colega de trabalho a importância da vida dele 
para nós. Falei com todos pelo sistema de som do hospital e contamos com a participação 
de todos os colaboradores, pacientes e acompanhantes”. 

Os colaboradores participaram de onde estavam, em seus setores. 

Esta semana, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) 
lançou o “Projeto Conectados à Vida” que realiza o atendimento psicoterapêutico online 
aos profissionais de saúde da gestão estadual que estão na linha de frente no 
enfrentamento da Covid-19. Através da site – www.conectadosavida.com.br, os 
profissionais de saúde podem ter acesso a salas de atendimento virtual de maneira gratuita 
e sigilosa. 

Os psicólogos foram treinados para atendimento à distância. Para que isso aconteça, basta 
o profissional de saúde acessar o site, clicar no link “profissional sesapi”, colocar login, 
senha e CPF. A partir daí, ele será direcionado para uma sala de atendimento virtual. 

Dados da Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS mostram que no Brasil, cerca 
de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos e de acordo com o Ministério da 
Saúde, mais de 96% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, depressão, 
transtorno bipolar e /ou abuso de substâncias. 

Vale ressaltar que, com o isolamento social por conta da pandemia da Covid-19, os 
cuidados para com os riscos de suicídio devem ser redobrados. 

 

 


