
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 1.249 casos confirmados e 16 óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta terça-feira (18). 
 
Dos 1.249 casos confirmados da doença, 659 são mulheres e 590 homens, com idades 
que variam de dois meses a 94 anos.  
 
Nove mulheres  e sete homens não resistiram às complicações do novo coronavírus. Elas 
eram naturais das cidades de Água Branca (33 anos), Demerval Lobão (68 anos), Elesbão 
Veloso (90 anos), Itainópolis (72 anos), Parnaíba (87 anos), Picos (59 anos), São João da 



Serra (92 anos) e Teresina (65 e 66 anos). Já eles eram de Angical ( 78 anos), Barras (75 
anos), Padre Marcos (74 anos) e Teresina (48, 64, 67 e 68 anos ). 
 
Dos 224 municípios do estado, apenas dois não têm casos de contaminação pelo 
coronavírus (Arraial e Canavieira ). A Covid-19 está presente em 99,1% do território 
piauiense. 
 
O Piauí possui 68.475 casos confirmados do novo coronavírus e 1.653 óbitos registrados 
pela doença, em 149 municípios. Deste total, morreram 961 homens e 692 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 652 
ocupados, sendo 393 leitos clínicos, 256 UTIs e 3 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 2.928 até o dia 18 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 66.170 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Hospital de Campanha Estadual encerra 
atendimentos nesta terça (18) 
O Hospital de Campanha Estadual (HCE) encerra o atendimento de pacientes nesta terça-
feira (18). A unidade recebeu 402 pacientes, com 394 altas, e se despede com o 
sentimento de missão cumprida. A etapa de pesquisas científicas desenvolvida pelos 
pesquisadores da Universidade Federal do Piauí (UFPI) terá continuidade a fim de 
contribuir com o tratamento da doença. 

O HCE foi construído em caráter emergencial, incluído num Projeto de Pesquisa e 
Inovação da UFPI, para receber temporariamente pacientes com a Covid-19. A unidade 
se destacou pela taxa de 98% de sucesso no atendimento de pacientes e pelo tratamento 
humanizado dos pacientes e colaboradores. A última paciente, chamada Maria de Fátima 
de Melo Bezerra, de 66 anos, deixou a unidade de saúde ao som dos aplausos da equipe 
multidisciplinar do Hospital na tarde desta terça. 

Última paciente do HCE 

“É importante frisar que o Hospital de Campanha Estadual tinha um dia para começar e 
um dia para finalizar. Hoje, podemos dizer orgulhosamente que estamos dando alta ao 
último paciente e isso nos traz a sensação de dever cumprido de forma extremamente 
profissional, segura e com os resultados fantásticos. Isso demonstra o quanto o hospital 
foi bem planejado, o quanto as equipes estavam envolvidas, engajadas e treinadas”, disse 
Jefferson Campelo, diretor do HCE. 

Durante o tempo de funcionamento do hospital, os pesquisadores do Projeto de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (PDI) da UFPI, que inclui o HCE, iniciaram cerca de 30 
estudos científicos e já realizaram algumas coletas de dados que continuarão a ser tratados 



e analisados para a concretização dos estudos. “O encerramento do hospital, representa 
um marco significativo na evolução do nosso projeto. Vamos começar a fase mais 
significativa da pesquisa a partir de agora. Temos uma grande satisfação com os 
resultados atingidos até o momento e estamos certos que, com a evolução do projeto, mais 
resultados irão acontecer. Vão sair desse projeto resultados científicos significativos para 
o avanço do conhecimento e serão divulgados a nível internacional”, afirmou Joel 
Rodrigues, coordenador geral do projeto de PDI. 

 

O HCE foi administrado pela Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, 
Extensão e Inovação (Fadex) da UFPI. Segundo o superintende da Fadex, Samuel 
Nascimento, o hospital deixará um legado mundial. “Foi uma gestão desafiadora e a 
Fadex participou garantindo o apoio à gestão administrativa e financeira do projeto. 
Foram mais de 200 servidores contratados e dezenas de fornecedores que precisavam 
abastecer o Hospital de Campanha. Graças a Deus e à competência de todos os 
profissionais envolvidos, se mostrou uma experiência exitosa. O HCE servirá de exemplo 
para o Brasil e o mundo como um grande sucesso de aproximação entre a academia, a 
ciência e a gestão pública”, finalizou. 

Mais de 5 mil servidores estaduais foram 
testados para a Covid-19 
A parceria firmada entre as Secretarias de Estado da Administração e Previdência 
(SeadPrev) e da Saúde (Sesapi) para a testagem de servidores já garantiu a aplicação de 
mais de 5 mil testes rápidos para detecção do novo coronavírus. Desde o mês de maio, 
são aplicados diariamente cerca de 60 testes nas pessoas que estão em trabalho presencial 
nos órgãos estaduais. A ação visa a reduzir os riscos de contaminação no ambiente de 
trabalho. 

A secretária de Estado da Administração e Previdência, Ariane Benigno, destaca que 
desde o início da pandemia a SeadPrev vem tomando todas as medidas para garantir a 
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saúde dos servidores em trabalho presencial. “Além da disponibilização de álcool em gel 
e líquido, das informações sobre as medidas de prevenção e da readequação do espaço 
físico, estamos com o programa de testagem. Até a última segunda-feira (17), somente 
no Posto Médico da SeadPrev, foram feitos 5.048 testes rápidos. Fora os testes em 
profissionais da Saúde e Segurança, que estão sendo feitos pela Sesapi de forma 
descentralizada”, pontuou a gestora. 

A testagem é realizada no Posto Médico do Centro Administrativo, localizado no pátio 
da SeadPrev, bloco I, de segunda a quinta-feira. Os testes são feitos por meio de 
agendamento. “O órgão precisa apresentar a demanda à SeadPrev, que fará o 
agendamento. Com dia e horário previamente estabelecidos, os servidores se dirigem ao 
posto médico para serem testados”, informou Ariane Benigno. O fornecimento do 
material está sob a responsabilidade da Sesapi. 

 

Após a realização do teste, as pessoas que apresentam resultados de infecção recente 
positiva são imediatamente afastadas do trabalho presencial e orientadas a procurar o 
serviço de saúde para tratamento médico. 

Fórum lança ações para expandir agricultura 
familiar no Nordeste nesta quarta (19) 
O Fórum dos Gestores da Agricultura Familiar do Nordeste lança, nesta quarta-feira (19), 
o Programa de Alimentos Saudáveis do Nordeste (PAS/NE) e o Sistema de Informação 
Regional da Agricultura Familiar (Siraf/NE), duas importantes ações que visam fortalecer 
o cooperativismo e o associativismo da agricultura familiar. O evento, que contará com a 
participação de governadores dos estados do Nordeste, terá transmissão ao vivo no canal 

https://www.youtube.com/channel/UC-1PG6a8d2koyQ7L9MELGZw?view_as=subscriber


fórum no YouTube, às 16 horas. O governador Wellington Dias e o secretário de Estado 
da Agricultura Familiar, Hérbert Buenos Aires, confirmaram presença ao evento. 

O PAS/NE é uma estratégia do fórum com o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento 
Sustentável do Nordeste, com a finalidade de fortalecer e expandir a agricultura familiar, 
construída em diálogo com os movimentos sociais e a sociedade civil organizada. A 
implantação do programa está se dando de forma progressiva, a partir das diferentes 
possibilidades dos governos estaduais, mas cada avanço é compartilhado no ambiente do 
fórum, permitindo que sejam replicados, de forma colaborativa. 

Já, o Siraf/NE é um portal regional que sistematizará a oferta dos produtos da agricultura 
familiar existentes na região Nordeste. Além de facilitar o acesso e qualificar as 
informações de mercado, agilizando os processos de compras governamentais e abrindo 
novos canais de comercialização com o setor privado, contribuirá com o fortalecimento 
das cooperativas e associações da agricultura familiar, que serão responsáveis pela 
alimentação de sua base de dados, dando visibilidade à diversidade dos produtos e ao 
volume de produção. 

O evento contará com a participação de governadores da região, dos secretários estaduais 
responsáveis por essas políticas, de técnicos e dirigentes dos governos estaduais, 
lideranças e assessores dos movimentos sociais e organismos internacionais. 

Canal Fórum dos Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar do Nordeste, no 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-
1PG6a8d2koyQ7L9MELGZw?view_as=subscriber 
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