
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 738  casos confirmados e 13 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite desta segunda-feira (21). 
 
Dos 738  casos confirmados da doença, 407 são mulheres e 331 homens, com idades que 
variam de sete meses a 99 anos. 
 
Oito homens e cinco mulheres foram vítimas da Covid-19. Eles eram de Água Branca (81 
anos), Dom Expedito Lopes (82 anos), Floriano (30 e 83 anos), Picos (69 e 83 anos) e 
Teresina (01 e 74 anos). As do sexo feminino eram das cidades de Campo Largo do Piauí 
(85 anos), Luzilândia (82 anos), Parnaguá (82 anos), Picos (88 anos) e Teresina (81 anos). 
 
Doze crianças e adolescentes piauienses já foram vítimas da Covid-19, desde o início da 
pandemia. As idades variam de 01 a 19 anos. Seis apresentavam algum tipo de 
comorbidade. A vítima mais recente tinha um ano de idade, e era acometida por uma 
doença pulmonar crônica. 
 



As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no 
estado somam 91 355casos. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2051 e foram 
registrados em 171 municípios. Até agora, morreram 1.181 homens e 870 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 543 
ocupados, sendo 331  leitos clínicos, 207 UTIs e 5 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4.337 até o dia 21 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 88.761 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
HGV retoma atividades do Projeto Lean 
suspensas devido à pandemia 
Técnicos do Projeto Lean nas Emergências visitam o Hospital Getúlio Vargas (HGV) 
para retomar as atividades do projeto, suspensas devido à pandemia da Covid-19. A meta 
é ampliar em 10% o número de cirurgias e atendimentos no hospital. Realizado em 
parceria com o Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo, o projeto faz parte do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), do 
Ministério da Saúde. 

 



Segundo o especialista de Processos do Projeto Lean nas Emergências, Adriano Sales 
Fernandes, “a retomada no HGV vai no sentido de entendermos esse  “novo normal”, pois 
o hospital agregou uma ação que não existia antes, que foi o atendimento aos pacientes 
com a Covid-19 e a ideia é auxiliar a equipe do HGV nessa transição a voltar o estado 
que era antes da pandemia e dar continuidade ao nosso  projeto que é focado na redução 
das filas das cirurgias”, explica o consultor. 

 

 

O Hospital Getúlio Vargas está entre as 40 unidades selecionadas em todo o Brasil para 
participar do Projeto Lean nas Emergências. A iniciativa, que entra no quarto ciclo, busca 
otimizar fluxos no atendimento hospitalar de urgências e emergências de forma 
sustentável, integrada e resolutiva, melhorando o atendimento à população que utiliza o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Para o diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque, é um desafio que será retomado a 
partir de agora e que tem como objetivo otimizar os serviços prestados pelo hospital. “O 
Projeto Lean vai nos orientar como devem ser feitos os processos de trabalho em cada 
etapa, de forma rápida, da melhor forma possível, com menor custo, com melhor resultado 
e qualidade no que fazemos”, explica o diretor. 

 
 
 



 
Uespi e Sesapi promovem projeto em alusão 
ao Setembro Amarelo 



 

Idealizado por uma equipe multiprofissional de várias instituições, estando à frente a 
Secretária de Estado da Saúde (Sesapi) e Universidade Estadual do Piauí (Uespi), o 
projeto Todos Pela Vida promove uma série de atividades sobre saúde mental, na 
plataforma Webex Meet, entre os meses de setembro e outubro. 

O projeto conta com a realização da Gerência de Atenção à Saúde Mental (GASM/Sesapi) 
e do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Prevenção ao Suicídio (GTI) – no qual fazem 
parte professoras da Uespi. 

De acordo com a coordenadora do GTI e técnica da GASM, Paula Flavíula, o objetivo da 
ação é trabalhar a prevenção do suicídio com informações sobre onde buscar ajuda 
profissional, além de orientar os profissionais dos municípios como realizar acolhida de 
forma humanizada e especializada. “Até o presente momento houve uma adesão 
significativa dos municípios em participar da programação. Isso reforça ainda mais o 
compromisso em cuidar da saúde mental da sociedade”, ressalta. 

 Debates Virtuais 

Até o momento foram realizados três debates virtuais, sempre às terças-feiras. A 
programação do evento recebe duas palestras com os temas: violência sexual contra 
crianças e adolescentes e o fluxo de atendimento em Teresina, às 10h, além de a 
importância das práticas integrativas e complementares (PICs) na prevenção do suicídio, 
às 15h. 

 



 



 

  

No dia 29 de setembro, o Webnário será promovido em torno da temática prevenção do 
suicídio no contexto da pandemia, às 15h. 

O encerramento dos Debates Virtuais acontece no dia 06 de outubro, com a participação 
da coordenadora do curso de Psicologia da Uespi, Rafaella Sá: reflexões sobre morte e 
luto, às 15h. “A ideia do projeto Todos Pela Vida surgiu com a finalidade de trabalhar às 
ações de prevenção do suicídio em nosso Estado, através de parceria com instituições do 
intersetor”, aponta a professora. 

Qualificações, Lançamento de Cartilha e Mapa Astral 

A qualificação para os membros do GTI encerram hoje(18). A partir da próxima quarta-
feira(23) os profissionais de vários municípios recebem treinamento online. Além disso, 
o mapa mental do Estado do Piauí está em fase de elaboração e o lançamento da cartilha 
de Posvencão do Suicídio deve acontecer no dia 06 de outubro. 


