
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 565 casos confirmados e 10 óbitos pela 
Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
quinta-feira (29). 

Dos 565 casos confirmados da doença, 306 são mulheres e 259 homens, com idades que 
variam de um a 91 anos. 

Cinco homens e cinco mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Alagoinha do Piauí (60 anos), Cristino Castro (77 anos), Júlio Borges (74 
anos), Pimenteiras (83 anos) e Teresina (84 anos). Já elas eram de Campo Maior (63 
anos), Cristalândia (62 anos), São Miguel do Tapuio (41 anos) e Teresina (80 e 92 anos). 
Apenas o homem de 60 anos não tinha doenças relacionadas. 

 

Os casos confirmados no estado somam 112.765 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.392 e foram registrados em 
186 municípios. Até agora, morreram 1.387 homens e 1.005 mulheres.  
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 471 
ocupados, sendo 283 leitos clínicos, 184 UTIs e quatro leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.601 até o dia 29 de outubro. 

Governador busca diálogo com Governo 
Federal para definir plano de imunização 

 
Presidente do Consórcio Nordeste e escolhido para representar os governadores do Brasil 
na busca de um consenso junto as autoridades federais para vacina contra o novo 
coronavírus, o governador Wellington Dias falou sobre as próximas demandas e metas de 
imunização em rede nacional, ao programa Bora Brasil, do Grupo Bandeirantes. 

Segundo o governador, o Brasil tem um Plano Nacional de Imunização sendo 
desenvolvido, no qual estados, município e União terão um papel específico assim que 
uma das vacinas seja aprovada cientificamente e tenha autorização da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). Wellington Dias destacou o diálogo com o líder do 
Governo, deputado Ricardo Barros, com quem conversou sobre a solicitação de agenda 
com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por videoconferência, em razão da Covid-
19, para tratar do plano de imunização. A proposta é que, ao ser aprovada pela Anvisa, a 
vacina contra Covid-19 possa ser incorporada ao Plano Nacional de Imunização do 
Ministério da Saúde, que deve coordenar a vacinação em todo território. “Queremos ouvir 
do próprio ministro como vai ficar a situação no caso de aprovação e autorização da 
vacina, como o Ministério vai proceder”, explicou. 

Wellington Dias enfatizou que continuará mantendo o diálogo, deixando as disputas 
políticas de lado, já que o objetivo é garantir a imunização da população brasileira assim 
que houver uma vacina credenciada. Para isso, o governador piauiense terá agenda com 
os presidentes da Câmara e do Senado para buscar o máximo de alternativas possível para 
assegurar os recursos quando a vacina for aprovada e definir regramento para as 
condições de vacinação em todo o país. 



“Precisamos saber qual o volume de recursos para garantir essa grande operação de 
imunização e o Congresso é quem vai aprovar este montante. Qualquer que seja a vacina, 
e independente de sua origem, se ela for aprovada cientificamente e com autorização da 
Anvisa, governos e municípios terão dificuldade de fazer imunização sem o apoio do 
Governo Federal”, afirma o governador, declarando que estados e municípios estão 
alinhados com o Congresso Nacional. 

Dias enfatizou ainda sobre a articulação de uma reunião com Jarbas Barbosa, médico 
brasileiro diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da oficina regional 
para as Américas da Organização Mundial da Saúde (OMS). A intenção é ter uma linha 
de trabalho com a vacina contra Covid-19 no Brasil alinhada com o trabalho desenvolvido 
pela OMS para todo o mundo. 

Wellington explica que, quando houver a aprovação de alguma vacina, é urgente imunizar 
as pessoas. “É preciso deixar as disputas políticas de lado e cuidar do que é mais urgente: 
a saúde de nosso povo. Nossa missão é salvar vidas e essa proteção da vida traz resultados 
positivos para outros setores, como a economia”, disse. 

O ideal, segundo o governador, é que o Ministério da Saúde coordene o plano de 
imunização para o Brasil e, caso não haja essa coordenação, a medida é buscar outra 
alternativa para que a população seja vacinada e, nesse caso, o Congresso Nacional 
entraria para assegurar os recursos direcionados a estados e municípios. 

Wellington entrega leitos de UTI e alas 
reformadas no Hospital Justino Luz na sexta 
(30) 

 
O governador Wellington Dias visita, nesta sexta-feira (30), Hospital Regional Justino 
Luz (HRJL). Na ocasião, o chefe do Executivo estadual entrega 20 novos leitos de 
unidade de terapia intensiva (UTI) e duas alas, reformadas e climatizadas. Localizado na 
cidade de Picos, o hospital é referência para mais de 600 mil habitantes de 42 municípios 
das regiões do Vale do Guaribas, Sambito e Canindé e realiza uma média de 7 mil 
atendimentos por mês, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). 



O Hospital Regional Justino Luz é administrado pela Fundação Piauiense de Serviços 
Hospitalares (Fepiserh) e foi selecionado pelo Centro de Operações Emergenciais do 
Piauí (COE) como um dos hospitais de referência para o enfrentamento ao novo 
coronavírus no interior do estado. 

Por meio da fundação e o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), o Governo do 
Estado investiu ainda mais na estruturação do Justino Luz, oferecendo condições para 
enfrentamento da pandemia da Covid-19 na macrorregião de Picos. Os investimentos 
foram tanto na estrutura física e de equipamentos, quanto de pessoal, no que se refere à 
capacitação e treinamento dos profissionais para o atendimento a todos os pacientes que 
necessitassem dos serviços do hospital. 

 

 

  

“Assim, de forma contínua, estão sendo implementadas uma série de melhorias na 
unidade hospitalar, que vão desde a ampliação dos leitos de UTI, passando pela aquisição 
e instalação de novos equipamentos e também a capacitação de pessoal, melhorias que 
visam incrementar, modernizar os setores e otimizar seus atendimentos”, diz Pablo 
Santos, presidente da Fepiserh. 

Atualmente, o Hospital Justino Luz conta com 20 leitos de UTI exclusivos na área 
destinada para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 10 leitos para 
atendimento de pacientes normais e 35 leitos clínicos na enfermaria SRAG. Também 
foram instalados novos equipamentos hospitalares, como monitores, ventiladores, 
capinógrafo, camas hospitalares elétricas; aquisição de veículo para transporte de 
pacientes; incremento do parque tecnológico e laboratorial; aquisição de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs), dentre outras melhorias que fazem parte dos investimentos 
realizados. Outra prioridade da direção da Fepiserh e do Justino Luz foram os 
investimentos na capacitação das equipes de profissionais atuantes na unidade hospitalar, 
com melhoria nos fluxos de atendimentos e no protocolo de uso das medicações. 

 

 



 

 

 

“Todas essas ações foram decisivas para o êxito na recuperação dos pacientes acometidos 
com a Covid-19 e continuaremos investindo em melhorias, sem medir esforços, para 
contribuir na qualidade dos serviços prestados, evidenciando que a unidade hospitalar se 
encontra apta a proporcionar o atendimento necessário às demandas da população”, 
destaca Pablo Santos. 

Reconhecimento internacional 



As ações implementadas pela Fundação Hospitalar, com o apoio do Governo do Estado 
e da Sesapi, também elevaram o Justino Luz a um patamar de atendimento e qualidade 
na prestação de serviços para além dos casos de coronavírus. 

Hoje, o hospital também é referência internacional por ter sido contemplado com o 
certificado “Ready Hospital Awarded to 2020” entregue pelo Instituto Angels e pelo 
laboratório Boehringer Ingelheim em reconhecimento à qualidade do atendimento a 
pacientes com acidente vascular cerebral (AVC). A premiação foi no dia 23 de setembro 
e torna o Justino Luz o primeiro no estado a receber esse reconhecimento e se tornar 
referência no tratamento de AVC. 

 

“Estamos sempre investindo na estruturação do hospital, capacitação dos colaboradores 
e segurança no ambiente hospitalar para garantir um acolhimento com resolutividade. 
Esse êxito que o hospital conquistou é uma vitória para a saúde do Piauí, assim como para 
os colaboradores da casa. Nossas equipes estão de parabéns pela dedicação e 
compromisso em oferecer serviços de forma eficiente para toda população de Picos e 
região”, avalia o presidente da Fepiserh. 

 


