
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 407 casos confirmados e três óbitos 
pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
deste domingo (8). 

Dos 407  casos confirmados da doença, 229 são mulheres e 178 homens, com idades que 
variam de nove meses a 89 anos. 

Duas mulheres e um homem não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram 
naturais de Água Branca (87 anos) e Teresina (76 anos). Já ele era de Pedro II (83 anos). 
Todas as vítimas possuíam comorbidades.  

Os casos confirmados no estado somam 117.149 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.470 e foram registrados em 
191 municípios. Até agora, morreram 1.432 homens e 1.038 mulheres.  
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 453 
ocupados, sendo 282 leitos clínicos, 167 UTIs e quatro leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.937 até o dia oito de novembro. 

A Sesapi estima que 114.226 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Obra da nova Maternidade do Piauí está 
dentro do prazo previsto 

 

As obras da Nova Maternidade, localizada na zona leste de Teresina, seguem dentro do 
prazo previsto. Toda a parte estrutural está executada com previsão de entrega do prédio 
em setembro de 2021. Realizada através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), a 
iniciativa recebe investimentos aproximados de R$ 135 milhões e, quando pronta, será a 
maior referência neonatal do Piauí. 

Pelo menos 35% das obras já foram concluídas e quando a maternidade estiver pronta 
deve desafogar as atuais maternidades do Piauí. A Nova Maternidade vai ter estrutura 
especializada para grávidas de médio e alto risco com 286 leitos. Deste total, 115 serão 
destinados à terapia intensiva, com 20 unidades somente em UTI adulta e 30 leitos de 
UTI neonatal. Além desses, serão instalados 45 leitos de Cuidados Intermediários e 20 
leitos Intermediários Canguru, um espaço para acolhimento de mãe e bebê. 



De acordo com o secretário Florentino Neto, o andamento da obra está dentro do prazo 
previsto. O contrato foi celebrado em maio de 2017, mas o início das obras só foi 
autorizado em setembro de 2018 depois de toda a análise feita pela Caixa Econômica 
Federal (CEF). “No mês de abril de 2020, a obra ficou parada por causa da pandemia e 
voltou a funcionar em maio num único turno, com pessoal reduzido. O trabalho só 
retornou à normalidade em junho deste ano”, afirma o secretário. 

O secretário afirma que o térreo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto pavimentos 
estão em fase de acabamento. Ele explica que uma obra dessa grandiosidade pode ter 
intercorrências no decorrer do processo. “Quando a CEF autorizou o início das obras, a 
equipe começou a fazer as fundações. Mas em seguida veio o período chuvoso e houve 
um prejuízo no prazo de uns 60 para concluir as fundações por causa do terreno alagado 
pelas chuvas”, esclarece. 

O novo centro de referência materno-infantil deverá desafogar toda a rede estadual de 
assistência neonatal e se tornar a principal referência nesse tipo de atendimento, posto 
ocupado atualmente pela Maternidade Dona Evangelina Rosa. “Estamos diante do maior 
empreendimento de saúde pública do Piauí, realizado nos últimos anos”, celebra o 
secretário Florentino. 

Governador garante bolsas, melhorias e 
conectividade para alunos da Uespi 
O governador Wellington Dias reuniu gestores para tratar sobre o retorno das aulas da 
Universidade Estadual do Piauí (Uespi). Participaram do encontro o secretário de Saúde, 
Florentino Neto e o reitor da Uespi, Prof. Dr. Nouga Cardoso. Eles trataram sobre 
melhorias na estrutura dos hospitais-escola, bolsas e apoio que será dado aos alunos 
universitários. 

Wellington Dias garantiu a entrega de chips para facilitar a conectividade dos discentes. 
“Temos um interesse especial em dar soluções aos problemas da Uespi. Acertamos 
condições para que possamos resolver a questão dos chips e as bolsas para preceptores 
dentro de um amparo legal. Vamos garantir a aquisição de tablets numa modelagem que 
a própria Uespi desenvolveu. Com isso, vamos conseguir manter o calendário que começa 
dia 11 de janeiro”, disse o governador. 

“Nessa reunião de hoje foi autorizado pelo governador a liberação de um edital de 
conectividade que permitirá a entrega do chip e mais uma bolsa de R$ 700,00 a todos os 
alunos que estão com dificuldades financeiras. Acreditamos que na próxima semana 
estaremos lançando esse edital para que tudo possa ser concluído ainda este ano e todos 
nossos estudantes possam, no dia 11 de janeiro, estar em condições de iniciar o período 



letivo de 2020.1”, destacou o reitor, Prof. Dr. Nouga Cardoso. 

 

Sobre a questão das salas para os estudantes dos cursos de saúde, o reitor destacou que o 
Governo do Estado já tinha, em lei, estabelecido que os hospitais públicos da rede 
estadual como hospitais-escola da Uespi. “A nossa comunidade estava impedida de fazer 
uso desses espaços por conta do mobiliamento desses locais. Nessa reunião ficou acertado 
que as salas serão adequadas com todos os equipamentos necessários, assim como 
tivemos um avanço importante, o governador determinou aos gestores que analisem e 
busquem uma forma de contratar os preceptores do internato, bem como fornecimento de 
EPIs e testagem de todos nossos alunos”. 

Sobre o pagamento dos preceptores, o secretário de Saúde Florentino Neto informou que 
a Sesapi tem buscado ajudar e já assumiu o pagamento dos preceptores da residência. 
“Agora nós vamos auxiliar também na articulação com a Fapepi e Uespi para o 
pagamento dos preceptores do internato que é uma fase também do curso de medicina. 
Nossos hospitais estão à disposição da universidade, inclusive, o Hospital Getúlio Vargas 
(HGV) é gerido junto com a universidade e a Fepiserh. Vamos trabalhar também no 
sentido de novas instalações, equipamentos, imobiliários nas salas destinadas à Uespi nos 
nossos hospitais . Toda essa articulação se faz sob a liderança do governador Wellington 
Dias que quer uma universidade forte e uma assistência no SUS que seja resolutiva e 
humanizada”, complementou. 



 

 


