
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 232 casos confirmados e um óbito pela 
Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite deste 
sábado (14). 

Dos 232 casos confirmados da doença, 136 são mulheres e 96 homens, com idades que 
variam de um ano a 82 anos. 

Um homem de 77 anos, natural de Francisco Aires, não resistiu às complicações da 
Covid-19. Ele morreu no Hospital Regional Tibério Nunes (Floriano) e não possuía 
comorbidades.  

Os casos confirmados no estado somam 120.172 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.524 e foram registrados em 
195 municípios. Até agora, morreram 1.460 homens e 1.064 mulheres. 
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 425 
ocupados, sendo 270 leitos clínicos, 152 UTIs e três  leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 6.127 até o dia 14 de novembro. 

A Sesapi estima que 117.378 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 
Maternidade Dona Evangelina Rosa realizou 
mais de 200 cirurgias neonatais em 2020 

 
Unidade de referência em cirurgias neonatal no Piauí, a Maternidade Dona Evangelina 
Rosa já realizo 203 procedimentos cirúrgicos em recém-nascidos este ano. Mesmo com 
a pandemia da Covid-19 a maternidade manteve aberto o centro cirúrgico para prestar 
tratamento de excelência às crianças. 

Na maternidade são realizadas cirurgias neonatal em crianças de 0 a 28 dias de vida. Em 
2019, foram realizadas 54 cirurgias neurológicas e 172 cirurgias pediátricas em bebês. De 
janeiro a outubro de 2020 foram 28 neurológicas e 185 pediátricas. 

“Somos a única maternidade que realiza esse tipo de procedimento em recém-nascidos 
no Piauí. Quando detectamos a necessidade de interferência, ainda na gestação, já 
preparamos nossos profissionais para a intervenção pós-parto”, explica o diretor clínico 
da Maternidade Dona Evangelina Rosa e coordenador Estadual do Método Canguru, 
Marcos Bittencourt. 



A Maternidade Dona Evangelina Rosa já recebeu a pontuação máxima do Ministério da 
Saúde para o Método Canguru, uma política nacional de saúde que integra um conjunto 
de ações voltadas para a qualificação do cuidado ao recém-nascido e sua família. 

“O Método Canguru é um modelo de assistência ao recém-nascido prematuro e sua 
família que tem chancela da OMS. A maternidade vem ao longo dos anos conseguindo 
atingir as metas exigidas com pontuação máxima permitida”, destaca o diretor clínico. 

Os números de óbitos neonatais na unidade de saúde também vêm apresentando redução 
nos últimos quatro anos. Somente nos primeiros seis meses de 2020 houve uma queda de 
27,13% dos casos em relação ao mesmo período do ano passado, a média ficou em 17 
óbitos (A cada mil nascidos vivos). Essa redução nas mortes neonatais vem ocorrendo 
desde 2016, quando foram registrados 30,25 óbitos. Nos anos seguintes  2017, 2018 e 
2019, a desaceleração também se manteve. 

“A desaceleração está atrelada ao processo de restruturação física que a maternidade vem 
passando, com a modernização do maquinário, da qualificação dos profissionais de saúde 
e o fortalecimento do pré-natal na Atenção Básica”, lembra o diretor da MDER, Francisco 
Macêdo. 

A diminuição da morte neonatal faz parte do Plano de Prevenção à Mortalidade Materna 
e na Infância da Sesapi, que pretende melhorar os indicadores que não só no Piauí como 
no Brasil estão muito acima do que a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera 
aceitável. O intuito é chegar a 2023 com os números de mortalidade materna em 56,5 
óbitos; infantil neonatal em 9,35 e a infantil (até 5 anos), de 16,04 casos ao mês. 

“O objetivo é chegar 2023 com 21% a mortalidade materna, 15% a mortalidade infantil 
neonatal (crianças até 28 dias de vida) e 7,5% a mortalidade infantil de crianças até cinco 
anos de idade. Estamos logrando êxito com os números apresentados pela Maternidade 
Dona Evangelina Rosa, que conseguiu uma queda nos últimos três anos e pretendemos 
nos próximos trabalhar para atingir nossa meta de 15%”, destaca o secretário de Estado 
da Saúde, Florentino Neto. 

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) realizou uma série de investimentos na 
maternidade, que recebeu equipamentos de ponta como um aparelho que realiza 
tomografia contrastada, o que traz mais precisão no diagnóstico, equipamento de Raio-X 
digital, camas novas, respiradores, além de uma torre de videolaparoscopia. 

“Estamos recebendo investimentos constantes da Sesapi para a melhoria da estrutura 
física e de maquinário, para auxiliar no tratamento da alta complexidade em neonatologia 
e obstetrícia no Piauí”, lembra Francisco Macêdo. 



Hospital Justino Luz recebe equipamentos 
para realização de cirurgias menos invasivas 

 
O Hospital Regional Justino Luz recebeu, por meio do programa PRO-Piauí do Governo 
do Estado, a primeira Torre de Videolaparoscopia, equipamento utilizado para realizar 
cirurgias minimamente invasivas, sem cortes e com um pós-operatório mais rápido do 
que de uma cirurgia aberta. 

A diretora geral do Justino Luz, Samara Sá, comemorou a chegada do novo equipamento. 
“Esse equipamento vai melhorar a qualidade e agilizar as cirurgias aqui no hospital. Sem 
dúvidas, é um marco na saúde de Picos e macrorregião. Temos uma equipe qualificada e 
que não deixa a desejar a nenhum grande centro. Agradecemos ao governador Wellington 
Dias, ao secretário de Fazenda e Coordenador do Pro-Piauí, Rafael Fonteles, ao secretário 
Florentino Neto e ao presidente da Fundação Hospitalar, Pablo Santos.” 

A videolaparoscopia pode ser usada em várias cirurgias, como por exemplo, na remoção 
de órgãos inflamados como vesícula, baço ou apêndice; no tratamento de hérnias do 
abdômen; na remoção de tumores, como do reto ou pólipos do cólon; na cirurgia 
ginecológica, como histerectomia, dentre outras. 

“Mais uma grande conquista para a população de Picos, em especial, para aqueles que 
buscam atendimento na nossa unidade de saúde, pois temos cirurgiões especializados em 
laparoscopia dentro do Justino Luz. Além de minimamente invasivas, as cirurgias por 
laparoscopia representam outros benefícios quando comparadas às cirurgias 
convencionais, dentre elas, uma recuperação pós-operatória mais rápida, menor risco de 
infecção, cicatrizes menos evidentes. Enfim, é mais segurança, conforto e praticidade 
para o paciente”, diz Pablo Santos, presidente da Fundação Piauiense de Serviços 
Hospitalares (FEPISERH), lembrando que, além do Justino Luz, o Hospital Getúlio 
Vargas, em Teresina, também foi beneficiado, recentemente, com cinco torres 
laparoscópicas pelo Programa Pro-Piauí. 



Sobre a Videolaparoscopia 
Laparoscopia – olhar para dentro da cavidade abdominal. Na medicina moderna, no 
entanto, o termo se refere à cirurgia pouco invasiva de maneira geral, feito com a ajuda 
de uma microcâmera e utilizando-se de pequenas incisões. 

O paciente fica sob efeito de anestesia geral. O cirurgião insere no paciente o 
laparoscópio, um cabo de fibra óptica, por meio do qual ele poderá visualizar as estruturas 
internas do corpo humano. O médico se guiará pelas imagens trazidas pela câmera para 
conduzir a cirurgia. 

 


