
 

 

 

 

 

 

 
 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 717 casos confirmados e 16 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite desta quinta-feira (10). 
 
Dos 717 casos confirmados da doença, 374 são mulheres e 343 homens, com idades que 
variam de um mês a 90 anos.  
 
Oito homens e oito mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram das 
cidades de Alto Longá (68 anos), Floriano (64 anos), Jaicós (67 anos), Nova Santa Rita 
(69 anos), Piripiri (73 anos), São Miguel do Tapuio (83 anos) e Teresina (58 e 80 anos). 
Já as mulheres eram oriundas de Bom Jesus (67 anos), Floriano (88 anos), Piripiri (65 
anos), São Pedro do Piauí (77 anos) e Teresina (33, 57, 72 e 77 anos). 
 
Todos as cidades piauienses foram atingidos pela Covid-19. Os casos confirmados no 
estado somam 85.225  casos. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a. 1.947 e foram 
registrados em 167 municípios. Até agora, morreram 1.118 homens e 829 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 523 
ocupados, sendo 320 leitos clínicos, 201 UTIs e 2 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 3.892  até o dia 10 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 82.755 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Atendimento de excelência no HGV permite 
recuperação de paciente grave com Covid-19 
No começo, muitos acreditavam que somente pessoas idosas ou com doenças crônicas 
poderiam ter a forma mais grave da Covid-19. Hoje, a realidade se mostra diferente. 
Pessoas  jovens e sem nenhuma comorbidade também tiveram a Covid-19 na forma mais 
severa. Como é o caso do paciente Luan Francisco Gonçalves, 31 anos, que teve um 
quadro gravíssimo da doença, passou 18 dias intubado, com 75% de comprometimento 
pulmonar, no Hospital Getúlio Vargas (HGV), e essa semana, teve da alta da UTI para a 
enfermaria. 

A equipe que o atendeu comemora os resultados depois de muita luta e sofrimento. Um 
dos médicos que o acompanha, o pneumologista Abel Barros Araújo, conta a trajetória 
de Luan. “O paciente adoeceu no início do mês de agosto, em Picos, e apesar de ter tido 
um atendimento rápido e passado por todos os protocolos corretos, iniciando a medicação 
no tempo certo, fez tomografia, exames laboratoriais, mesmo assim, teve uma evolução 
inicial desfavorável”, explica o médico. 

Segundo Abel Barros,  o paciente foi transferido para o HGV, pois o hospital se tornou 
referência para o casos mais graves da doença. “Chegando aqui, todos se comoveram com 
a história de Luan por ser um paciente jovem e está com a mulher grávida na véspera do 
bebê nascer. Para agravar ainda mais o caso, Luan teve complicações infecciosas por 
bactérias multiresistentes, entrou em choque séptico refratário, tendo necessidade da 
utilização de drogas vasoativas”, explica o profissional. 

Para o pneumologista, o paciente necessitou de muitos cuidados. “Por exemplo, o 
procedimento de pronação (Conhecida como “posição de bruços”, o método ajuda as 
pessoas a aumentar a quantidade de oxigênio que entra nos pulmões) foi realizado quatro 
vezes e exigiu seis profissionais capacitados, pois envolve riscos de eventos adversos 
como perda de dispositivos invasivos. O suporte respiratório, com o aparelho de 
ventilação mecânica, também foi um desafio pois o paciente apresentou quase 75% de 
comprometimento pulmonar”, explica o médico. 



 

Para o coordenador das UTIs do HGV, o médico intensivista Caubi Medeiros, a 
transferência para o HGV foi fundamental para a recuperação do paciente. “A própria 
infecção pelo Sars-CoV-2 e também em decorrência de algumas medicações utilizadas 
no tratamento, o sistema imunológico do paciente fica fragilizado e susceptível a 
infecções bacterianas, inclusive por bactérias multirresistentes, como ocorreu no caso do 
Luan. Isso exigiu um laboratório de apoio capaz de identificar os agentes envolvidos na 
infecção, como também um apoio farmacêutico fornecendo antibióticos de amplo 
espectro para controlá-la. O paciente chegou a utilizar quatro antibióticos de amplo 
espectro simultaneamente. Além  disso, o HGV ofereceu o suporte multidisciplinar 
intensivo e de excelência que a complexidade do caso exigiu”, explicou o coordenador. 

O diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque, disse que o hospital conseguiu se 
preparar em tempo recorde para atender os pacientes graves acometidos pela Covid-19, 
chegando a montar 50 leitos de UTI e já atendeu 503 pacientes. “Quando a gente vê um 
paciente grave se recuperar, essa é a nossa gratificação”, destaca o gestor. 

O presidente da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), Pablo Santos 
avalia que a boa estruturação do hospital assim como a alta resolutividade do atendimento 
de alta complexidade, foram fundamentais para os bons índices de recuperação dos 
pacientes que dão entrada no órgão. “O HGV é a maior referência no estado para o 
tratamento de pacientes graves com Covid-19 e com o apoio do Governo do Estado e 
Secretaria de Estado da Saúde, disponibilizamos 50 unidades de terapia intensiva, 35 
leitos clínicos e um ambiente preparado para o enfrentamento da pandemia, resultado em 
resultados assertivos”, comenta. 

 



Secretaria da Saúde retoma cirurgias e 
consultas eletivas 

 

O Comitê de Operações Especiais (COE) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) 
decidiu pela retomada das cirurgias e consultas eletivas, desde essa quarta-feira (9), nos 
estabelecimentos públicos e privados no âmbito do SUS no Piauí. 

De início, apenas 30% da capacidade de cirurgias será atendida e 50% de consultas e 
exames. O crescimento será gradativo no decorrer de cada quinzena e de acordo com a 
diminuição dos casos da Covid-19. As unidades de saúde têm obrigação de cumprir as 
medidas de prevenção ao novo coronavírus. 

O atendimento não será de livre demanda e necessita de prévio agendamento, sendo 
respeitada a fila de espera da regulação. “Vamos começar com 50% para consultas e 
exames e 30% da capacidade de cirurgias podendo ser ampliadas de 15 em 15 dias, para 
50%, 75% e 100%. O atendimento segue a fila de espera, com aqueles que já estavam 
com as consultas, exames e cirurgias agendas, desde a paralisação”, explica o 
superintendente de Gestão da Rede de Média e Alta Complexidade da Sesapi, Alderico 
Tavares. 

Nas consultas eletivas, os pacientes devem chegar com 15 minutos de antecedência e 
deixar o local assim que receber o atendimento. “Pedimos à população cautela nesta 
retomada, evitando levar acompanhantes para as consultas e só utilizando dos mesmos 
em casos necessários como crianças, idosos, portadores de necessidades especiais e 
pacientes com baixa capacidade de locomoção”, lembra o secretário de Estado da Saúde, 
Florentino Neto. 

A portaria, assinada pelo secretário também determina o não recebimento de visitas 
durante internações e período de recuperação, restringindo contato às pessoas 
estritamente necessárias. 



Corpo de Bombeiros alerta para os riscos de 
queimadas e incêndios 
No Piauí, quando os ventos de julho começam a cessar, seis letras e um conjunto de 
fatores climáticos dão a cara e o tom dos meses subsequentes. Marcado por altas 
temperaturas, tempo seco e ventos fortes, é no B-R-O Bró, período mais quente do ano, 
que se estende pelos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, que se torna 
mais propícia a ocorrência de incêndios, tanto em meio às vegetações nativas, na zona 
rural, como no perímetro urbano. 

Dados do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí (CBMP) apontam que no mês de agosto 
a corporação atendeu entre 12 e 15 ocorrências somente de incêndios por dia. A maioria 
ocasionada pela ação humana, realizada sem as medidas de segurança necessária. 

Segundo o relações públicas do Corpo de Bombeiros, o tenente-coronel José Veloso, a 
recomendação é de que, caso seja estritamente necessário fazer algum tipo de “limpeza” 
de terreno, que se realize em um horário de temperaturas mais amenas, como no início da 
manhã. “Além disso, é fundamental a construção de um afastamento de segurança, um 
aceiro de, no mínimo, uma vez e meia a altura da vegetação, sendo no mínimo de três 
metros”, explica o bombeiro. 

 

Tenente-coronel José Veloso, do Corpo de Bombeiros 

Outra recomendação do Corpo de Bombeiros é que os terrenos baldios sejam mantidos 
limpos, sem entulhos. A realização de queimadas pode ser enquadrada na lei n.º 9.605 de 
12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais). 



A orientação é válida também para residências e condomínios vizinhos a terrenos baldios, 
onde incêndios espontâneos são mais comuns nessa época do ano. “Esse aceiro tanto 
permite esse isolamento, quanto facilita o acesso do Corpo de Bombeiros ao local. Em 
casos mais extremos, em que temos condomínios residenciais que ficam mais próximo de 
zonas de mata, a recomendação é de que esse aceiro seja até maior”, diz o tenente-coronel. 

O CBMP também recomenda que a realização das denúncias seja acompanhada de 
informações complementares que facilitem o acesso dos brigadistas ao local, como um 
ponto de referência preciso e localização exata. 

O telefone de emergência do Corpo de Bombeiros em todo o país é o 193, disponível 24h. 
Além desse contato, em Teresina, a central de chamadas da corporação também pode ser 
contactada pelo telefone (86) 9 8851-1741. 

 Acidentes domésticos são causas de incêndios em perímetro urbanos 

Na cidade, além dos riscos de incêndios em terrenos baldios, outros cuidados também 
devem ser adotados dentro de casa. “As causas dos incêndios são as mais variadas 
possíveis. Vão desde instalações elétricas inadequadas, até acidentes com fogo, seja com 
velas até produtos aromáticos. Os incêndios surgem das situações corriqueiras e podem 
acontecer com qualquer pessoa, por isso devemos estar atentos”, pontua Veloso. 

 

 

Prevenção 

Atualmente, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) 
desenvolve ações por meio da Coordenadoria de Prevenção, Controle e Combate aos 
Incêndios Florestais e também dispõe de quatro brigadas de incêndio atuando no cerrado 



em parceria com as prefeituras de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro 
e Redenção do Gurguéia. 

A Semar dispõe de quatro brigadas de incêndio atuando no cerrado/ Foto: Ascom Semar 

A Defesa Civil Estadual também trabalha na fiscalização de áreas de maior risco, como 
o semiárido,  além da realização de campanhas educativas junto às comunidades. 

 


