
 

 

 

 

 

 

 
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico desta terça-feira 
(14), que o Piauí registrou 1.289 casos e 27 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo 
de 24 horas e contabiliza agora 1019 mortes distribuídas entre 100 municípios. 
 
Entre os pacientes que não resistiram ao coronavírus estão 20 homens e sete mulheres.    
 
Os homens são naturais de Água Branca (78 anos), Alto Longá (63 anos), Campo Maior 
(86anos), Cocal (67 anos), José de Freitas (79 anos), Parnaíba (54 e 94 anos), Picos (70 
anos), Teresina (39, 44, 51, 51, 57, 58, 63, 68, 73, 75 , 76 e 99 anos). 
 
E as mulheres são de Água Branca (69 anos), Campo Maior ( 85 anos), Elesbão Veloso 
(69 anos), Parnaíba (75 anos) e Teresina (64, 82 e 88 anos). 
 



Segundo o boletim, dos 1289 casos confirmados da doença, 712 são mulheres e 577 
homens, com idades que variam de seis meses a 96 anos.   
 
O número de  cidades piauienses atingidas pela pandemia permanece 216, o que 
representa 96,43% das cidades com casos confirmados. 
 
No total, o Piauí possui 35.445 casos confirmados e 1019 mortes pela Covid-19.  
 
São 875 pacientes internadas, sendo 556 pacientes em leitos clínicos, 303 em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) e 16 em leitos de estabilização. As altas acumuladas são 
1.519  as altas do dia, 28 

Evangelina Rosa ganha mais 14 leitos para 
tratamento de paciente com Covid-19 
A Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) ganha, nesta semana, 14 novos leitos 
clínicos que serão destinados a pacientes com Covid-19. Desse total, oito já estão 
disponíveis e seis estão em processo de finalização com previsão de entrega para esta 
quarta-feira (15). A unidade hospitalar passa a contar agora com 30 leitos de internação 
clínica e 10 leitos de UTIs para casos confirmados da doença. 

A ação faz parte de uma série de reformas e ampliações feitas na instituição pelo Governo 
do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), com o intuito de oferecer 
instalações de alta qualidade e equipamentos de última geração para o atendimento à 
população.  



 

O diretor-geral da maternidade, Francisco Macêdo, ressalta que esse é mais um passo para 
manter a MDER controlando os casos de pacientes com Covid-19. “São 14 leitos a mais 
que, somados a todas medidas tomadas em nosso plano de contingenciamento da doença, 
representam maior capacidade de trabalho da nossa equipe ao enfrentamento à 
pandemia”, declarou Macêdo ao informar que a obra, na qual os leitos funcionarão, faz 
parte da reforma da nova ala D que segue em finalização. 

 

“A Maternidade Dona Evangelina Rosa é referência em tratamento de alta complexidade. 
E um fato 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 e 
isso envolve todas as áreas da instituição”, destacou Francisco Macêdo. 

Na maternidade foi instalado ainda, 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. 

 
 



 
 
Estado e municípios cobram apoio do governo 
federal no enfrentamento à pandemia 

 
O governador Wellington Dias coordenou, nessa segunda-feira (13), reunião para discutir 
soluções para a escassez de medicamentos e dificuldade na contratação de profissionais 
para atuação nas ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Estado e 
Municípios são unânimes quanto à necessidade de ajuda do Ministério da Saúde para 
garantir as condições de atendimento aos contaminados na rede pública. 

Uma das principais dificuldades encontradas é a morosidade na resolução de questões 
consideradas urgentes. O Ministério da Saúde abriu, em junho, um processo de pregão 
via Sistema de Registro de Preços (SRP) para que estados e municípios pudessem 
manifestar o que precisavam e realizar a compra com desconto. 

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, o Piauí aderiu à proposta 
dentro do prazo, enviou a lista de itens que precisava, porém não recebeu os 
medicamentos a tempo. “Enviamos uma lista com 27 itens. Chegaram aqui três itens, em 
quantidades pequenas. Não poderíamos ficar aguardando. Fizemos uma aquisição 
administrativa de uma empresa que tinha parte do que precisávamos. A empresa entregou 
e já distribuímos para os hospitais” pontuou o gestor. 

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) está utilizando de chamamentos públicos para 
garantir o abastecimento na rede pública. Florentino Neto recebeu do MS, nessa segunda, 
um comunicado que deve ser enviado, até esta quarta-feira (15), um pedido de 



bloqueadores neuromusculares, medicamento utilizado em pacientes graves. Sobre o 
pedido de sedativos, analgésicos e vasopressores, não há resposta. 

O governador deve se articular com a bancada federal piauiense e acionar o Congresso 
Nacional, em busca de recursos complementares e apoio às necessidades do Estado e dos 
municípios piauienses. “Entendemos que a prorrogação do estado de calamidade é um 
passo importante para acessarmos um recurso que já está previsto. O governo federal não 
necessitaria gastar um centavo a mais do que já está lá”, disse Wellington. 

A procuradora-geral de Justiça, Carmelina Moura, participou da reunião. O Ministério 
Público integra o Comitê Ampliado de Operações Emergenciais (COE), e vem 
acompanhando os desafios enfrentados pelos gestores para superar entraves burocráticos 
e oferecer soluções em tempo hábil. 

O presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, Manoel de Moura Neto, 
revelou na reunião que a capital também se habilitou para receber recursos humanos e 
medicamentos do governo federal. O município está impedido de entregar 36 leitos de 
UTI no hospital de campanha João Claudino Fernandes, porque não encontra 
profissionais especializados para trabalhar. O estoque de medicamentos, segundo o 
gestor, está reduzido. 

“A luz amarela acendeu. Temos estoques para menos de 30 dias e são medicamentos 
indispensáveis para quem está na UTI”, declarou Manoel de Moura. 

O presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM), Jonas Moura, falou da 
dificuldade das prefeituras em arcar com o alto custo das ações que envolvem o 
enfrentamento à Covid-19. 

 


