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Carta aberta ao Governo do Estado do Piauí: solicitação de providências quanto ao sistema de 

saúde no Território da Chapada das Mangabeiras 
O Campus Professora Cinobelina Elvas da Universidade Federal do Piauí, por meio do seu 

Conselho de Campus, em Bom Jesus-PI, externa a preocupação com relação ao suporte de saúde 
necessário para atender as possíveis vítimas da COVID-19, que venham a necessitar de assistência 
hospitalar, na região da Chapada das Mangabeiras, no Piauí. A população da região é de 192.670 
habitantes, com renda per capita de R$ 253,37 sendo que 43% desta reside na zona rural e pelo menos 
70% dos habitantes se encontram vulneráveis à pobreza. Destaca-se, ainda, que a região tem índice de 
Gini de 0,58 (Secretaria de Desenvolvimento Territorial, 2015). Com esses dados, fica clara a situação da 
população da região, que é a parcela da sociedade que mais sofrerá com a pandemia.  

Os hospitais regionais de Bom Jesus e Corrente, que atendem à população dos 24 municípios 
dessa região, não possuem estrutura física e de profissionais para o tratamento de casos mais graves de 
COVID-19. Esses hospitais não contam com unidades de terapia intensiva (U.T.I.), profissionais 
intensivistas e tampouco ambulâncias com serviço de U.T.I para o transporte de pacientes. Existem na 
região apenas 18 leitos reservados para o isolamento de pacientes com a doença. Outro problema 
observado é que não existem na região laboratórios para realização de testes para detecção do vírus 
SARS-CoV-2. 

Diante da evolução crescente e exponencial dos casos e de óbitos no Brasil, e observando o 
comportamento da disseminação do vírus em outros países, por vezes, com estrutura de saúde bastante 
superior à nossa, podemos prever, infelizmente, que casos de COVID-19 chegarão à nossa região. Já 
existem casos suspeitos no território da Chapada das Mangabeiras, o que nos deixa em estado de alerta. 

O plano de contingência nacional para a COVID-19, apresentado pelo Ministério da Saúde, prevê 
adaptação e ampliação de leitos e áreas hospitalares e a contratação emergencial de leitos de U.T.I., caso 
seja evidenciada a superação da capacidade hospitalar, com o objetivo de evitar óbitos. Dessa forma, 
cobramos providências urgentes para instalações de leitos de U.T.I., contratação de profissionais 
habilitados na área e ambulância U.T.I., bem como implantação de laboratórios para realização de 
exames em massa de alta complexidade.  

Na certeza do empenho e da receptividade à nossa demanda, bem como da compreensão por 
parte do poder público em relação às dificuldades de nossa região, colocamo-nos à disposição para auxiliar 
o Governo do Estado nos esforços de combate ao vírus SARS-CoV-2. 

Bom Jesus, 06 de abril de 2020. 

 
Prof. Dr. Stélio Bezerra Pinheiro de Lima 

Presidente do Conselho do Campus Profª Cinobelina Elvas – CPCE/UFPI 
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