
 
 
 
 

 
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico deste sábado (13), que o 
Piauí registrou 25 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo de 24 horas e contabiliza agora 
360 mortes pela doença. As vítimas são 13 homens e 12 mulheres .  
 
Os do sexo masculinos são de 84 anos (Água Branca), 68 anos (Campo Maior), 81 anos 
(Esperantina), 58 anos (Marcolândia), 68 anos (Miguel Alves), 76 anos (Monsenhor Gil), 81 e 89 
anos (Parnaíba) e 53, 58, 66, 69 e 70 anos (Teresina).  
 
Já as mulheres são de 74 anos (Alto Longá), 54 anos (Lagoa de São Francisco), 62, 77 e 80 anos 
(Parnaíba), 56, 71, 75, 81, 88 e 99 anos (Teresina) e 76 anos ( Uruçuí).  
 
Dos 328  casos confirmados no boletim de hoje, 164 são homens e 164 são mulheres com idades 
que variam de um  a 95 anos. 



 
Nossa Senhora de Nazaré entra na lista de municípios atingidos pela pandemia. Agora, são 180 
cidades que  possuem casos confirmados do novo coronavírus, o que representa 80,36% dos 
municípios piauienses.  
 
O Piauí possui  10 153 casos confirmados e 360 mortes por Covid-19. 

 
Maternidade já atendeu 27 casos de COVID e 
realizou 22 altas hospitalares 

 

Desde a a primeira paciente registrada com COVID-19, no 25 de abril, a Maternidade 
Dona Evangelina Rosa ( MDER) contabilizou 27 mulheres com a doença. Segundo dados 
do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da Instituição ( NHE), 22 já ficaram curadas e 
receberam alta. Não houve registros de bebês contaminados. Até quinta-feira (11) , quatro 
pacientes estavam em tratamento. 

A MDER tem se destacado no atendimento de alta complexidade às mães e bebês durante 
a pandemia, graças aos rigorosos protocolos adotados pela diretoria da Casa, treinamento 
de profissionais e uma equipe gabaritada, além dos investimentos em aparelhos e insumos 
para o tratamento. 

O diretor-geral da Maternidade, médico Francisco Macêdo, destaca que o fato da equipe 
de gestores ter agido rápido desde o início dos primeiros casos no Estado, vem contribuído 
para o sucesso do trabalho realizado na Maternidade. “Além disso, nosso profissionais, 



além de competentes são dedicados e incansáveis”, comenta o diretor, que diz ter orgulho 
da equipe formada por profissionais extremamente preparados que compõem os quadros 
da MDER. Ele lembra que Unidade Hospitalar se adiantou e preparou uma plano de 
contingência para enfrentar a crise sanitária. “E vamos vencer”, completa. 

Segundo o diretor Clínico da Evangelina, médico Marcos Bittencourt, o sentimento é de 
gratidão. Ele relata que tem recebido elogios da maternidade em relação ao enfrentamento 
da Covid-19. “Esse reconhecimento é extensivo a todos (as) profissionais e é resultado 
do esforço de equipe”, reconhece. 

A Maternidade dona Evangelina Rosa é referência em tratamento de alta complexidade e 
um fato que é importante a ser ressaltado é que nenhum dos bebês contraiu o vírus. Apesar 
do enfrentamento de uma doença séria, a MDER está mostrando mais uma vez que está 
com todos seus setores orientados e treinados para trabalhar no combate à pandemia que 
envolve todos as áreas da Instituição. Foi instalado, na parte externa da Casa, um estande 
com consultório e recepção para receber gestantes e orientá-las, testá-las e classificá-las 
quanto ao risco, além encaminhá-las para o local indicado. Uma ambulância é 
disponibilizada para transferência de pacientes em casos necessários. 

Além disso, A MDER tem disponíveis 10 leitos de UTI e 16 leitos de internação clínica. 
Além da ALA E que está disponibilizada para receber gestantes e puérperas com casos 
confirmados da doença. A MDER vem tomando medidas enérgicas para proteger 
pacientes e colaboradores (as). Não está sendo permitida a presença de acompanhantes 
nos Centros Cirúrgicos (CC), Obstétrico (COS) e Sala de Recuperação pós-anestésica. As 
visitas a pacientes estão suspensas. 

Readequação 

A Evangelina Rosa está passando por reformas e adequações para reforçar a segurança 
de pacientes, colaboradores e acompanhantes. Além de passar constantemente por 
processo de sanitização, estão sendo instalados nos setores de admissão cabines de 
acrílico para proteção de pacientes e atendentes.Também está sendo instalada na parte 
externa da Casa, um túnel de desinfecção que dará maior seguranças aos que entram e 
saem da maternidade. A cabine terá um névoa com a dispersão ideal para aderir sobre 
toda superfície da pessoa e permite que a Casa funcione de maneira segura. 

A diretoria da Casa também orientou a ficar em casa em isolamento social os servidores 
que têm mais de 65 anos e aqueles acima de 60 que possuem comorbidades (associação 
de duas ou de várias doenças que aparecem de modo simultâneo) ou sintomas da Covid-
19. Os setores administrativos estão trabalhando em escalas alternadas para evitar 
aglomerações. O uso de aparelho celular também está proibido em alas de tratamento da 
COVID-19. 

 

 

 



Hospital de Campanha Estadual tem fluxo 
padronizado para evitar contaminações 
 

O Hospital de Campanha Estadual (HCE) foi criado em caráter emergencial para tratar 
apenas pacientes com a Covid-19. Uma preocupação do hospital é evitar que os 
colaboradores se contaminem com a doença. Por isso, foi criado no hospital um sistema 
de fluxo de pacientes e colaboradores. 

A estrutura hospitalar fica localizada na quadra do Ginásio Verdão, onde existem portas 
específicas para a entrada e a saída dos colaboradores. Já os túneis do verdão com várias 
salas e banheiros, que fica localizado abaixo da arquibancada, foi dividido em duas áreas. 

 

“Durante a elaboração dos fluxos dos profissionais e dos pacientes, a gente tomou todo o 
cuidado devido, obedecendo as normas técnicas segundo a Anvisa, para evitar o 
cruzamento da área suja com a área limpa. Na área suja fica a rouparia, a central de 
lavagem, os banheiros dos pacientes e o necrotério. Na área limpa ficou o setor de 
nutrição, vestiários, refeitório dos colaboradores, sala de repouso e a parte administrativa 
do hospital”, explicou Herilane Cavalcante, enfermeira coordenadora da Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). 

Segundo a coordenadora, a rampa de acesso à estrutura hospitalar foi demarcada por 
faixas, onde cada uma indica a passagem específica de colaboradores paramentados e 
desparamentados, pacientes e resíduos. Na saída do hospital, há um local específico para 
a desparamentação e os profissionais devem sair pelo lado esquerdo. Já os resíduos saem 
pelo lado direito para evitar o cruzamento de profissionais com o lixo contaminado. 



 

“Ao entrar no hospital, o colaborador se direciona ao setor que faz a entrega do kit do 
profissional, esse material está diferenciado para cada setor em que o profissional irá 
atuar. No kit tem todo o equipamento de proteção individual (EPI) necessário para o 
profissional e a roupa privativa. Ele se direciona ao vestiário para fazer a troca de roupas 
e logo após ele se direciona à área de paramentação, onde ele vai seguir todo uma 
sequência correta de como vai colocar os EPIs, bem como na área de desparamentação, 
tem todo um passo a passo de como deve retirar”, relatou a Herilane Cavalcante. 

De acordo com Joel Rodrigues, coordenador geral do Projeto de Pesquisa 
Desenvolvimento e Inovação (PDI) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), no HCE, 
um dos objetivos é garantir a segurança dos pacientes e dos colaboradores. Assim, 
tomando todas as medidas possíveis para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. 



“Essa é uma grande preocupação e a gente parabeniza por ter tudo padronizado, tudo 
claramente definido e como tem sido feito por parte da CCIH. A gente sempre vai 
alertando os colaboradores para, nos momentos de descontração, não baixarem a guarda 
no que se diz a respeito à segurança deles próprios para evitar a contaminação”, afirmou 
o coordenador. 

O Hospital de Campanha Estadual possui 103 leitos, sendo 90 clínicos e 13 de 
estabilização. No momento, a unidade hospitalar possui 22 pacientes internados e 13 
pessoas já receberam alta. 

Governador assina decreto que amplia 
Programa Busca Ativa Covid-19 

 

O governador Wellington Dias assinou o decreto nº 19.028, que amplia o Programa 
Emergencial Busca Ativa Covid-19. A partir de agora, a rede privada de saúde passa a 
integrar a estratégia, expandindo a capilaridade das ações e a capacidade de diagnóstico 
da Covid-19 na capital e interior do estado, envolvendo hospitais, clínicas e laboratórios 
particulares. O plano é usar a base de dados de pacientes acompanhados por esses 
estabelecimentos e monitorar as condições clínicas de cada um. 

“A lógica é primeiro proteger as pessoas do grupo de risco. Segundo, por meio de um 
amplo exame, identificar as pessoas com a Covid-19 e tratar mais cedo, evitando que a 
doença se agrave, ao mesmo tempo isolando aquelas com quem mantiveram contato” 
explicou Wellington. 



Concebido pelo Consórcio Nordeste, o programa Busca Ativa trabalha com equipes 
formadas por médico, enfermeiro e técnico em enfermagem. O grande diferencial é que 
ele inverte a lógica, indo atrás do cidadão antes dele adoecer. As equipes visitam as casas, 
entrevistam e testam os moradores . Em caso negativo, as informações são inseridas no 
aplicativo Monitora Covid-19, e as pessoas testadas são acompanhadas a cada 15 dias. 
Em caso positivo, as informações são inseridas no Monitora Covid-19 e no e-Sus, e o 
paciente é direcionado para atendimento adequado na rede de saúde, e os demais 
moradores orientados ao isolamento. 

A rede privada passa a integrar o programa e alimentar o sistema geral de pacientes na 
base do SUS, possibilitando um desenho mais real do mapa da doença no Piauí. A meta 
inicial para os estabelecimentos particulares é aplicar 60 mil testes para Covid-19. 

“Teremos diagnósticos mais precoces, conhecendo os números de forma real para tratar 
as pessoas na fase inicial da doença, impedindo a superlotação da rede de saúde. 
Trataremos com toda a equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) integrada, para 
direcionar e otimizar o uso de testes”, pontuou Jefferson Campêlo, presidente do 
Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisa e Análises 
Clínicas do Estado do Piauí (Sindhosp). 

Segundo a coordenação do programa, 141 municípios piauienses já aderiram ao Busca 
Ativa. As 83 cidades restantes, já foram convidados a participar. 

Durante live conduzida pelo governador Wellington Dias e transmitida pelas redes 
sociais, nesta sexta, a secretária de Saúde de Esperantina, Elizângela Amorim, 
compartilhou a experiência da ação realizada hoje na rodoviária da cidade, onde foram 
testadas 103 pessoas, com 19 apresentando resultado positivo. 

“De uma família só, identificamos três pessoas positivas, a partir de um parente que teve 
diagnóstico confirmado. Eram pessoas assintomáticas. Já avisamos ao posto da Estratégia 
Saúde da Família da área onde moram e caso alguém precise de mais cuidados ir ao 
hospital”, disse a gestora. 

Capacitação 

Os profissionais convidados a atuar no Busca Ativa passarão por capacitação. Numa 
parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) e o Hospital Universitário (HU) 
da Universidade Federal do Piauí (UFPI), estão sendo produzidos cursos em formato 
audiovisual, a serem distribuídos por todo o Piauí. 

“Desenvolvemos fluxos da Busca Ativa e gravamos, com auxílio do Canal Educação, 
cursos autoinstrucionais para médicos, enfermeiros, agentes de saúde, enfim, que todos 
sejam capacitados a proceder a identificação de casos suspeitos”, destacou Vítor 
Campelo, chefe da Unidade de Telesaúde do HU-UFPI. 

Monitora Covid-19 

O Busca Ativa se soma às outras ações de combate ao novo coronavírus, como as 
barreiras sanitárias e o aplicativo Monitora Covid-19, que permite atendimento e 
orientações aos pacientes com um grupo de 62 médicos. 



“O Monitora Covid-19 permite a qualquer cidadão, baixando no smartphone o aplicativo, 
por meio dele responder perguntas para autoavaliação do estado de saúde. Havendo 
necessidade é direcionado a um dos 62 médicos habilitados, que orientam para 
acompanhamento no sistema de saúde”, explicou Florentino Neto, secretário de Estado 
da Saúde. 

 


