
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 828 casos confirmados e nove óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta sexta-feira (9). 
 
Dos 828 casos confirmados da doença, 439 são mulheres e 389 homens, com idades que 
variam de dois meses a 93 anos.  
 
Quatro homens e cinco mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
das cidades de Piracuruca  (72 anos), São Raimundo Nonato (50 anos) e Teresina (63 e 
83 anos). Já as do sexo feminino eram de Bom Jesus ( 62 e 82 anos), Hugo Napoleão (88 
anos) e Teresina (79 e 82 anos).  
 
As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no 
estado somam 101.951. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.206 e foram 
registrados em 173 municípios. Até agora, morreram 1.270 homens e 936 mulheres.  



 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 490 
ocupados, sendo 288  leitos clínicos, 195 UTIs e 7 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4.949 até  o dia nove de outubro. 
 
A Sesapi estima que 99.255 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Estrutura e equipe da MDER garantem 
sucesso no tratamento de pacientes com 
Covid-19 
A Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER), única de referência no estado para 
atendimento à alta complexidade obstétrica e neonatal, em razão da pandemia do novo 
coronavírus, procurou adequar a estrutura física e funcional para atendimento a essa 
enfermidade, que tem como característica principal uma alta transmissibilidade e índices 
elevados de mortalidade, sobretudo em pacientes idosos e ou apresentando comorbidades 
como: obesidade, hipertensão arterial e doenças pulmonares crônicas. Nesse grupo de 
pacientes vulneráveis, considerados na condição de alto risco, estão incluídas, também, 
as gestantes. 

Em relação à infraestrutura, a MDER adequou toda uma ala, denominada Ala Covid-19, 
que inclui 14 leitos para tratamento clínicos, 10 leitos de UTI materna, seis leitos neo 
(leitos para RN de mãe suspeita ou confirmada para Covid-19) e seis leitos para trabalho 
de parto, e partos concentrados no Centro de Parto Normal. 

 



Além da adequação da infraestrutura física, foi composta equipe multiprofissional, 
altamente qualificada, para assistência às pacientes Covid-19, nos diferentes espaços. 
Procedeu-se a adequação laboratorial, inclusive no setor de diagnostico por imagem com 
a aquisição de um tomógrafo, indispensável para definir o grau de comprometimento 
pulmonar. 

No período de março a setembro de 2020, um total de 6.326 pacientes deram entrada na 
MDER, das quais 477 foram diagnosticadas como portadoras de Covid-19. Dessas, 413 
receberam tratamento clínico e 64 tiveram necessidade de atendimento em leitos de UTI. 
Os seis leitos neonatais para Covid-19 receberam 35 crianças. 

 

Segundo dados fornecidos pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE), para o 
período mencionado, relativo ao grupo de mães diagnosticadas com Covid-19, foram 
registrados cinco óbitos, todos em pacientes que apresentaram quadros mais graves da 
doença, que tiveram assistência em leitos de UTI Materna. No grupo de neonatos 
ocorreram dois óbitos. 

A gestão da MDER considera o número de óbitos baixo em relação a outras capitais 
brasileiras, creditando esse resultado ao compromisso e esforço empreendidos pelos 
profissionais integrantes da equipe multiprofissional de assistência, os quais, com 
sacrifícios familiares e pessoais, doaram-se ao extremo para salvar a vida do próximo. 

“Reconhecemos e agradecemos o apoio que temos recebido das instituições 
governamentais, principalmente da Secretaria de Estado da Saúde, o que vem 
possibilitando a operacionalização de todo o processo de trabalho. Prestamos a nossa 
homenagem a todos os profissionais desta instituição hospitalar, os quais vêm 
contribuindo para uma maternidade cada vez mais qualificada na assistência, no ensino, 
na extensão e na pesquisa. A nossa gratidão, o nosso reconhecimento e homenagem muito 
especial às familiares daqueles que doaram a própria vida por esta causa, deixando claro 
que os mesmos serão sempre lembrados e reconhecidos como verdadeiros heróis desta 
terrível guerra”, pontua Francisco Macêdo, diretor da MDER. 



Seduc lança edital de cursos de educação 
profissional do Programa Novos Caminhos 

 
A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) lançou, nesta sexta-feira (9), o edital para a 
oferta de Cursos de Educação Profissional por meio do Programa Novos Caminhos. As 
inscrições serão realizadas  exclusivamente via internet por formulário eletrônico, 
disponível no endereço eletrônico www.seduc.pi.gov.br/concursos/,  a partir das 13h do 
dia 13 de outubro de 2020 até as 23h59 do dia 18 de outubro de 2020. 

Podem se inscrever estudantes com idade mínima de 15 anos e máxima de 19 anos, no 
ato da matrícula, e estar regularmente matriculado no ensino médio regular nas escolas 
públicas estaduais. 

Serão ofertados cursos nos municípios: Parnaíba, Barras, Esperantina, Pedro II, Piripiri, 
Teresina, Castelo do Piauí, Campo Maior, Angical, Lagoinha, Regeneração, Valença, 
Oeiras, Picos, Floriano, Uruçuí, São Joao do Piauí, Anísio de Abreu, São Raimundo 
Nonato, Bom Jesus, Corrente, Fronteiras, São Julião, Paulistana, Demerval Lobão, José 
de Freitas e União. 

Os estudantes interessados poderão se capacitar nos cursos: técnico em gerência de 
saúde,  técnico em agente comunitário de saúde, técnico em vigilância em saúde, técnico 
em comércio, técnico em marketing, vendas, agronegócio, técnico em grãos, 
fruticultura,  informática, técnico em guia de turismo, técnico em produção de moda, meio 
ambiente e técnico em comércio exterior. 

 O resultado final será disponibilizado no site da Seduc www.seduc.pi.gov.br, na data de 
4 de novembro de 2020.  O calendário escolar prevê o início das aulas para o dia 11 de 
novembro de 2020. 

O Programa Novos Caminhos é um conjunto de ações voltadas para o fortalecimento da 
política de Educação Profissional e Tecnológica, alinhadas às demandas do setor 
produtivo.  O programa será executado em 28 municípios, beneficiando no total 800 
estudantes, contribuindo para o alcance da meta definida no Plano Plurianual 2020-2023, 

http://www.seduc.pi.gov.br/concursos/
http://www.seduc.pi.gov.br/


que é de elevar em 80% o total de matrículas em cursos técnicos e de qualificação 
profissional, alcançando 3,4 milhões de matrículas até 2023. 

Essa ampliação contribuirá para a inserção socioprodutiva de milhões jovens e 
trabalhadores e também para a alavancagem da produtividade e competitividade de 
diversos setores da economia. 

Fepiserh assegurou que HGV realizasse o 
dobro de cirurgias em setembro 

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) realizou 1.069 cirurgias em setembro, 100% a mais 
que em agosto. Os dados são do relatório do Núcleo Interno de Regulação (NIR) do HGV. 

Segundo o presidente da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), Pablo 
Santos, órgão que gerencia o HGV, os avanços vão continuar sendo implementados no 
maior hospital público do estado para um retorno seguro de todas as atividades. 

“O HGV vem paulatinamente retomando suas atividades normais. Nosso ambulatório 
vem progressivamente aumentando o número de pacientes atendidos, estamos dentro dos 
parâmetros da Vigilância Sanitária. E o nosso centro cirúrgico já está com sua capacidade 
plena. No mês de setembro, registramos um número de cirurgias equivalente ao que 
tínhamos antes da pandemia, muito em breve, todos os setores estarão funcionando na 
sua totalidade”, explica o diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque. 

 

Segundo o relatório do NIR, o maior número de cirurgias foi de pacientes que vieram pela 
regulação, um total de 510. Em seguida, pacientes eletivos, que já aguardavam por 
cirurgias, que somaram 373; cirurgias externas com 165 e as de urgência 21. 



As especialidades com maior número de cirurgias foram ortopedia (230), cirurgia geral 
(125), vascular (117), oftalmologia (115), neurológicas (87), dermatológicas (81), 
urológicas (79), otorrinolaringologia (75), ginecológicas (57) e as demais somaram 82. 

 

Para a coordenadora do Projeto Lean nas Emergências no HGV, Cleidiane Pinheiro, a 
meta é ampliar esse número de cirurgias com a implantação de ações que irão otimizar a 
utilização do centro cirúrgico. 

 


