
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 675 casos confirmados e 15 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
segunda-feira (14). 
 
Dos 675 casos confirmados da doença, 375 são mulheres e 300 homens, com idades que variam 
de oito meses a 96 anos. 
 
Duas mulheres e treze homens não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram de Picos 
(77 anos) e Teresina (85 anos). Já os homens eram das cidades de Barras (67 anos), Batalha (59 
anos), Bocaina (76 anos), Cabeceiras do Piauí (80 anos), Campo Maior (74 anos), Monsenhor Gil 
(71 anos), Parnaíba (81 anos), Picos (52 anos), Piripiri (62 anos) e Teresina (58, 66, 80 e 92 anos). 
 
Todos as cidades piauienses foram atingidos pela Covid-19. Os casos confirmados no estado 
somam 87.213 casos. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 1.988 e foram registrados 
em 169 municípios. Até agora, morreram 1.144 homens e 844 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 500 ocupados, 
sendo 292 leitos clínicos, 203 UTIs e 5 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 4094 
até o dia 14 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 84.725 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

 
Hemopi promove campanha para aumentar 
cadastros de doadores de medula óssea 

 
O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de países com maior número de doadores de medula 
óssea. São mais de 5 milhões de cadastros. No entanto, esse número ainda está aquém da 
demanda por transplantes em todo o mundo. De acordo com levantamento feito junto aos 
hemocentros de todo o país que realizam cadastro para o Registro Nacional de Doadores 



de Medula Óssea (Redome), a redução na procura para se tornar um voluntário a doador 
foi em torno de 30% desde o início da pandemia. 

Um motivo que influencia diretamente na redução de cadastros é o medo da contaminação 
por coronavírus ao sair de casa. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí 
(Hemopi) alterou os protocolos para se adequar às exigências das autoridades de saúde 
em relação ao distanciamento e à segurança. 

“Instalamos uma cabine de desinfecção na entrada principal do hemocentro, estamos 
fazendo a sanitização das nossas unidades de forma regular, isolamos os assentos para 
respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m, o doador ao chegar no Hemopi tem a 
temperatura aferida e à disposição mais locais para higienização das mãos, além do uso 
obrigatório de máscara. Não há perigo de contaminação por coronavírus na coleta do 
tubo. São medidas importantes que passam segurança ao doador”, explica o diretor do 
Hemopi, Jurandir Martins. 

Achar um doador de medula compatível não é algo fácil. “É preciso ter um universo de 
possíveis doadores com características genéticas diversas para conseguir achar a 
compatibilidade. A probabilidade é de 1 em 100 mil para os casos não aparentados, que 
é quando não existe na família um doador compatível”, afirma o gestor. 

Dia Mundial do Doador de Medula Óssea 

Neste mês comemora-se o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, que este ano será 
em 19 de setembro. O movimento é mundial e o Hemopi deve realizar uma mobilização 
nas redes sociais na semana de 14 a 19 de setembro para lembrar a data e estimular o 
cadastro de doadores. 

Doadores 

No Piauí, existem 93.312 mil doadores cadastrados. Atualmente, o perfil do doador no 
Brasil é de mulheres, brancas e na faixa etária entre 30 e 44 anos. É preciso diversificar 
esse perfil para aumentar as chances de compatibilidade para quem está na fila de espera 
por um transplante. 

“Os bancos de doadores são interligados em todo o mundo e mesmo assim, ainda existem 
muitos casos onde não se encontra um doador compatível dentro desses registros. Aqui 
no Piauí, em 2019 tivemos 67 pessoas convocadas, mas somente cinco efetivamente 
doaram. Em 2020, já foram 32 convocados, mas somente duas doações efetivadas”, 
pontua Jurandir Martins. 

Ele lembra ainda que os hemocentros de todo o país são responsáveis somente pelo 
cadastro de doadores de medula óssea e em casos de compatibilidade, o Hemopi entra em 
contato com o possível doador para informar e saber se a pessoa realmente tem interesse 
em doar. 

“É um processo minucioso que tem várias etapas. A primeira delas é o cadastro, pelo qual 
somos responsáveis. Todo o processo a partir daí é conduzido pelo Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), que é o órgão no Brasil que gerencia o Redome. Além do cadastro, o 
doador precisa manter seus dados sempre atualizados para facilitar o contato em casos de 
compatibilidade”, explica o diretor do Hemopi. 



Para se tornar um doador de medula óssea é necessário: 

– Ter entre 18 e 55 anos de idade; 
– Estar em bom estado geral de saúde; 
– Não ter doença infecciosa ou incapacitante; 
– Não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema 
imunológico; 
– Algumas complicações de saúde não são impeditivas para doação, sendo analisado 
caso a caso. 

 

Iaspi mantém atendimento regular na rede 
Plamta 
A rede credenciada do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado 
do Piauí (Iaspi) dividiu o fluxo para Covid-19 e não Covid-19 e segue com atendimento 
regular na rede credenciada Plamta sem restrições a todos os usuários do sistema 
Iaspi/Plamta. 

Os hospitais que atendem urgência Covid-19 são o São Marcos e Prontomed Adulto e os 
demais hospitais seguem com atendimento normal para urgências não suspeitas da 
doença. O pagamento da rede também segue dentro da previsão contratual, sem atrasos. 

Durante este momento de pandemia, há risco de haver restrições temporárias de 
atendimento na urgência ou dificuldades de vagas de UTI. Por essa questão, o instituto 
está contingenciando a liberação de procedimentos eletivos, exatamente para manter uma 
reserva de leitos para internação de Covid-19. 

O instituto alerta para que os cuidados devem permanecer, os casos de Covid-19 
continuam acontecendo, e o Iaspi segue com medidas e cuidados para evitar o risco de 
colapso na rede. 

Isso é algo que já aconteceu em outros momentos, no pior momento da pandemia até 
agora, que foi entre o fim de maio e a primeira quinzena de junho, quando houve a 
suspensão temporária do atendimento por algumas horas da urgência do São Marcos e 
Prontomed Adulto porque os hospitais estavam lotados e não havia vagas sequer para 
observação. É o que se chama de esgotamento da rede. 

Qualquer dúvida ou dificuldade que o segurado possa ter, ele deve buscar informação 
junto à Central de Atendimento, de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h, pelo telefone 
2106-8861 ou ainda recorrer à Ouvidoria do Iaspi pelo telefone 99491-4207 para que se 
possa identificar problemas e solucionar seguindo o regulamento Iaspi. 

 

 



Piauí tem grande expectativa para o resultado 
do Ideb 2019 
A qualidade da educação brasileira é medida pelo Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb). Esse índice é calculado a partir dos dados sobre aprovação 
escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb). O resultado do Ideb 2019 será divulgado nesta terça-feira 
(15), pelo Ministério da Educação. 

Para a diretora da Unidade de Ensino e Aprendizagem da Seduc, Maria José Mendes, há 
expectativa de avanços consideráveis para o Ideb 2019. “Estamos ansiosos pelo resultado, 
pois o Piauí tem crescido muito na área da educação nos últimos tempos e acreditamos 
que assim deve continuar. A Seduc consolidou uma série de ações, por meio do Pacto 
Pela Aprendizagem que permitiu o aumento do acesso à escola pública e à melhoria do 
ensino e aprendizagem dos estudantes”, afirmou Mendes. 

O Ideb também é um importante condutor da política pública em prol da qualidade da 
educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação 
básica, que tem estabelecido como meta para 2022, alcançar média 6 – valor que 
corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável ao dos países 
desenvolvidos. 

 

O índice varia de 0 a 10 e quanto mais alto, melhor demonstra o desenvolvimento 
educacional. A meta nacional projetada para 2017 era 4.4, mas alcançou apenas 3.5. O 
Piauí, por outro lado, apresentou avanços significativos, alcançando o Ideb 3.3  em uma 
meta de 3.6. O Ideb é composto por um indicador que sintetiza as notas de língua 



portuguesa e matemática e um outro que mede o fluxo de aprovação ao longo das séries 
do ensino médio. 

Os dados do Ideb 2017 mostram, ainda, que os estados do Piauí e Pernambuco se 
destacaram por apresentar um crescimento constante nos índice desde o ano de 2005. 

 


