
 

 

 

 

 

 

 
 
O Piauí registrou 1.040 casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus e 13 mortes pela 
doença nas últimas 24 horas,  segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde 
na noite desta sexta-feira (24). 
 
Agora, são 45.389 casos confirmados e 1.228 óbitos distribuídos entre 118 municípios. Deste 
total, morreram 711 homens e 517 mulheres. 
 
As sete mulheres que faleceram recentemente são de Altos (42 anos), Alvorada do Gurguéia (79 
anos), Barras (45 anos), Teresina (61, 75 e 88 anos) e União (82 anos). 
 
Já os seis homens são das cidades de Porto (80 anos), Teresina ( 60, 61, 69 e 80 anos) e União 
(77 anos). Os pacientes de 42, 77 e 88 anos não tinham doenças relacionadas. 
 
Segundo o boletim, dos 1.040 casos confirmados da doença, 550 são mulheres e 490 homens, 
com idades que variam de um mês a 94 anos.  
 



O número de  cidades piauienses atingidas pela pandemia permanece 218, o que representa 
97,32% do território piauiense. Os municípios que não tiveram casos registrados de Covid-19 
até agora somam seis: Arraial, Canavieira, Cristalândia,, Jardim do Mulato, João Costa e Riacho 
Frio. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimeto à Covid-19, há 845 ocupados, 
sendo 518 leitos clínicos, 310 UTIs e 17 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 1.951 
e as altas do dia, 40. 

 
Wellington anuncia investimentos 
permanentes na estrutura de saúde do estado 
 

O governador Wellington Dias anunciou, nesta sexta-feira (24), que vai aplicar recursos 
para a melhoria permanente da saúde no estado, além dos investimentos emergenciais e 
ampliação dos leitos para atendimentos diante da pandemia provocada pela Covid-19. 

Por meio da Secretaria de Estado da Saúde  (Sesapi), o governo vai investir R$ 230 
milhões em estrutura, equipamentos e tecnologia na rede hospitalar em todas as regiões 
do Piauí até 2022. Várias obras estão em andamento, com previsão para conclusão em até 
dois anos. “Nosso objetivo é melhorar o atendimento à população do Piauí, dando 
continuidade ao nosso processo de descentralização na rede de saúde”, afirmou 
Wellington. 

O governador destacou que as cidades polo terão ampliação do atendimento de média e 
alta complexidade, como Parnaíba, Curimatá, Piripiri, Cocal, Buriti dos Lopes, Uruçuí e 
Bom Jesus. “Graças ao grande esforço de todos, conseguimos ampliar os leitos de UTI e 
garantir que todos fossem atendidos, impedindo, assim, que houvesse colapso, como 
infelizmente ocorreu em outros estados do Brasil”, disse Dias. 

Na região de Parnaíba, o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda) receberá, ao todo, 
mais de R$ 30 milhões em investimentos, entre ampliação e reforma, com previsão para 
entrega no fim de 2022. Antes disso, o governador inaugura na cidade, no segundo 
semestre deste ano, o Centro Especializado em Reabilitação (CER) IV, que custou R$ 5,7 
milhões. 



 

Leitos UTI no Heda de Parnaíba 

Também no segundo semestre Wellington entregará a reforma do acesso ao Hospital 
Regional Chaga Rodrigues, em Piripiri, com investimentos de R$ 663 mil. Em São João 
do Piauí, o destaque é para o CER II, que está 98% concluído e recebeu R$ 1,2 milhão 
em recursos. 

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, frisou que o governo está fazendo uma 
revisão dos investimentos no setor desde que a pandemia chegou ao Piauí. A aquisição 
de 225 novos leitos de UTI em tempo recorde para tratar os pacientes mais graves da 
Covid-19 obrigou o Estado a reformular os gastos. 

 



“Do total que o Governo está investindo, R$ 70 milhões serão em tecnologia da 
informação, para que possamos ter prontuários eletrônicos, controle mais eficaz de 
frequência e compartilhamento de informações sobre os pacientes entre os médicos, para 
facilitar a tomada de decisões”, afirmou o gestor. 

HGV registra queda no número de pacientes 
com Covid-19 
O Piauí está entre os sete estados com redução nas mortes por Covid-19. O índice de 
diminuição é de -26%, segundo dados do Consórcio de Veículos de Imprensa a partir de 
dados das secretarias estaduais de saúde, que no Piauí, são compilados pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesapi). Na segunda-feira (20), os leitos com respiradores, que 
contabilizam um total de 519, apresentaram uma ocupação de 59,92%, sendo que no dia 
14 de julho esse percentual era de 62,30%. Em Teresina, o Hospital Getúlio Vargas 
(HGV), maior referência para o tratamento de pacientes graves, segue a média estadual. 

No HGV, eram 35 pacientes nos leitos de UTI no dia seis de julho, continuou com 35 no 
dia 18, e agora são 28, de acordo com o boletim dessa quinta-feira (23). Já os leitos 
clínicos para Covid-19 contavam com 17 pessoas no dia seis deste mês, depois 
aumentaram para 18 no dia oito, e agora são 13. Os números totais, contabilizando leitos 
de UTI e clínicos, no período observado são: 52, 53, 41. 

 

Segundo o diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque, está havendo uma variação na 
ocupação dos leitos, especialmente dos clínicos, pelo fato do Getúlio Vargas estar 
recebendo mais pacientes transferidos do interior. “Houve um aumento no número de 
admissões na área Covid provenientes dos hospitais do interior e isso mostra um possível 
aumento da doença fora da capital”, comenta o gestor. 



O HGV já recebeu 326 pacientes na área Covid, no período de 1 de abril a 15 de julho. 
Desses, 270 foram confirmados com a Covid-19 e 80 já tiveram alta por cura. Os dados 
são do informe epidemiológico do órgão. Atualmente, o hospital conta com 43 unidades 
de terapia intensiva exclusivas para tratamento da doença e 35 leitos clínicos, além dos 
leitos de UTI e clínicos para outras patologias. 

O presidente da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), Pablo Santos, 
que administra o Hospital Getúlio Vargas, mesmo com a redução no número de pacientes 
internados com a Covid-19, a rede estadual deve continuar em alerta, pois está 
acontecendo uma interiorização da doença. “Observamos que os índices estão em queda 
na capital, mas em muitas cidades do interior estão em alta, como Picos, e o HGV recebe 
muitas transferências, então é possível que a ocupação dos leitos ainda deve aumentar nos 
próximos dias”, avalia o gestor. 

 


