
 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 868 casos confirmados e 12 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite desta quarta-feira (14). 
 
Dos 868 casos confirmados da doença, 481 são mulheres e 387 homens, com idades que 
variam de um mês a 95 anos. 
 
Nove homens e três mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Água Branca (59 anos), Campo Grande do Piauí (77 e 78 anos), Simões ( 76 
anos) e Teresina ( 26, 49, 56, 78 e 82 anos) Já elas eram de Oeiras ( 84 anos) e Teresina 
(43 e 77 anos). Todas as vítimas tinham doenças relacionadas.  
  
Os casos confirmados no estado somam 104.329, em todos os municípios. Já os óbitos 
pelo novo coronavírus chegam a 2.261  e foram registrados em 176 municípios. Até agora, 
morreram 1.306 homens e 955 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 449 
ocupados, sendo 295  leitos clínicos, 153 UTIs e 1 leito de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.108 até  o dia 14 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 101.619 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 
 

Hospitais do Piauí conquistam premiações 
nacional e internacional 
O Piauí foi o estado do Nordeste que mais investiu, por habitante, na área da saúde em 
2019, segundo dados do Conselho Federal de Medicina (CFM). O total aplicado somando 
as instâncias federal, estadual e municipal foi de R$ 1.139,58 para cada piauiense. 

O resultado desses investimentos são as melhorias na oferta de serviços e atendimentos 
em toda a rede hospitalar do estado, assim como, o reconhecimento que os hospitais vêm 
conquistando. Duas experiências exitosas ganharam destaque nacional e internacional 
recentemente. Os hospitais Getúlio Vargas (HGV), em Teresina, e Justino Luz, em Picos, 
ambos administrados pela Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), 
receberam duas premiações importantes para o Piauí, concorrendo com unidades 
hospitalares de todo o Brasil. 

O HGV, maior unidade hospitalar pública do estado, ficou em quarto lugar geral na 
Gincana Maratona Todos Seguros, realizada com mais 51 hospitais do país.  A 
competição foi uma ação do Projeto Paciente Seguro, promovida pelo Proadi-SUS, do 
Ministério da Saúde, onde a casa também conquistou o primeiro lugar no quesito 
realização de cursos para seus colaboradores. 

O presidente da Fepiserh, Pablo Santos, comentou o resultado positivo do HGV na 
gincana. “O Governo do Estado, por meio da sua Fundação Hospitalar, está investindo 
em estruturação, modernização do parque tecnológico e capacitação de suas equipes, 
assim como, na segurança do trabalho, assegurando proteção e um ambiente salutar para 
colaboradores, pacientes e acompanhantes, o que levou a essa posição de destaque neste 
campeonato do bem realizado pelo Proadi-SUS. Vale ressaltar o grande empenho das 
equipes do hospital e do diretor Gilberto Albuquerque que foram essenciais para que essa 
experiência lograsse êxito”, avalia Santos. 



 

Pablo Santos, presidente da Fepiserh. 

O diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque, destaca que o hospital faz parte do 
Projeto Paciente Seguro desde dezembro de 2016 e participa ativamente das ações, com 
engajamento dos seus colaboradores nas boas práticas do cuidado com o paciente. 

 

Equipe de profissionais do Hospital Getúlio Vargas, em Teresina. 



A outra premiação foi para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos, cidade que assiste 
uma macrorregião que abrange mais de 40 cidades e 500  mil habitantes, que foi 
contemplado com o certificado “Ready Hospital Awarded to 2020”, em reconhecimento 
ao comprometimento da unidade de saúde e profissionais com a qualidade do atendimento 
a pacientes com acidente vascular cerebral (AVC). 

O Ready Hospital Awarded To é um prêmio que contempla ideias e soluções terapêuticas 
inovadoras em saúde acessíveis à população de forma sustentável, entregue pela 
Comunidade Angels, uma iniciativa do laboratório Boehringer Ingelheim, gigante 
farmacêutica alemã que opera globalmente com 145 afiliadas no mundo. O Angels, 
organização que avalia os hospitais participantes, é um grupo internacional que surgiu na 
Alemanha, com representantes no Brasil, que tem como objetivo aperfeiçoar o 
atendimento de pacientes que chegam às urgências, vítimas de AVCs. 

 

 

 

 

 

 



Hospital de Bom Jesus registra primeiras 
altas da UTI inaugurada no início do mês 
O Hospital Regional Manoel de Sousa Santos, localizado em Bom Jesus, apresentou as 
duas primeiras altas de pacientes que estavam internados nos leitos de UTI para Covid-
19 da unidade. Os pacientes apresentaram uma melhora do quadro clínico enquanto 
estavam em leitos de UTI e foram liberados para proceder com acompanhamento nas 
enfermarias. 

 

A unidade inaugurou nove leitos de UTI no dia 1° de outubro que fortalecerem a rede de 
saúde da região extremo sul do estado no enfrentamento à pandemia. “A nossa UTI, que 
inicialmente está funcionando como UTI Covid-19, é um ganho imensurável para a região 
do extremo sul do nosso estado, uma vez que esses equipamentos nos garantem salvar 
vidas, além de atender uma necessidade da população neste momento”, destaca o diretor 
da unidade, Helder Meneses. 

  

Ele destaca ainda que os leitos são um legado para a região da Chapada das Mangabeiras 
que após a pandemia continuaram funcionando atendendo outras demandas da 
comunidade. “Nós tivemos nossas duas primeiras altas da UTI e isso demonstra a 
importância desses equipamentos. Após a pandemia, esse serviço irá continuar sendo um 
ganho para todos da nossa região”, completou o diretor. 



 

  

Wellington terá agenda com ministro da 
Saúde e governadores sobre vacina contra a 
Covid-19 
O governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias, está 
viabilizando meios para conseguir vacinas contra a Covid-19. Na próxima terça-feira 
(20), o chefe do Executivo estadual terá uma agenda com o ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, e governadores para a definição do cronograma de aplicação da vacina contra a 
Covid-19, incluindo o planejamento para aquisição e distribuição de material necessário. 

“Conversei com o ministro da Saúde e acertamos uma agenda mais técnica com todos os 
secretários da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Todas as áreas 
vão apresentar a proposta para uma estratégia de vacinação. De acordo com o ministro, 
cerca de 100 milhões de vacinas estão acertadas com a Oxford, 40 milhões da CoronaVac 
e uma quantidade com o Instituto Butantã/Governo de São Paulo”, disse o governador. 



 

Todos os estados, Distrito Federal e municípios receberão vacinas do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a compra será realizada pelo Ministério da Saúde. “Minha prioridade é 
garantir que a população da nossa região tenha acesso à vacina contra a Covid-19. Vamos 
organizar esse cronograma da aplicação, de forma planejada, com aquisição de seringas, 
equipamentos de proteção individual (EPIs) e logística de distribuição”, disse o presidente 
do Consórcio Nordeste. 

 


