
 
 
 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 797 casos confirmados e nove óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
quarta-feira (2). 
 
Dos 797 casos confirmados da doença, 422 são mulheres e 375 homens, com idades que variam 
de um ano a 91 anos.  
 
Quatro mulheres e cinco homens não resistiram às complicações da Covid-19.  Elas eram de 
Palmeirais (64 anos), Picos (60 e 61 anos) e Teresina (80 anos). Os homens eram naturais de 
Água Branca (84 anos), Eliseu Martins (89 anos), Picos (65 anos), Redenção do Gurgueia (71 
anos) e Teresina (84 anos). 
 



Dos 224 municípios do estado apenas Canavieira não foi atingida pela pandemia. A Covid-19 
está presente em 99,6% do território piauiense. 
 
O Piauí possui 79.719 casos  confirmados do novo coronavírus e 1.855 óbitos registrados pela 
doença, em 163 municípios. Deste total, morreram 1075 homens e 780 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 625 ocupados, 
sendo 376 leitos clínicos, 241 UTIs e 8 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 3.543 
até o dia dois de setembro. 
 
A Sesapi estima que 77.239 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

 
Pro Piauí apresenta estudo do risco 
epidemiológico no estado 
O boletim divulgado esta semana avaliando o risco epidemiológico nas oito regiões 
assistenciais do Piauí, voltadas para a Covid-19, mostrou que na região da planície 
litorânea o risco foi reduzido para médio-baixo, com a queda dos casos e das internações. 
Na região de Piripiri foi reduzido para baixo, devido ao aumento na disponibilidade de 
leitos. Teresina manteve risco médio-baixo, já se repetindo há quatro semanas. Já a região 
de Floriano manteve o risco alto. Oeiras, por sua vez, reduziu para baixo risco. Picos 
também reduziu para médio risco e São Raimundo Nonato manteve o risco médio-baixo, 
enquanto a região de Bom Jesus reduziu para baixo risco. 

Segundo o médico intensivista Bruno Ribeiro, membro do COE, os destaques da semana 
foram as regiões que reduziram o risco em seus municípios. “Cinco regiões conseguiram 
reduzir o risco epidemiológico, ou devido a redução do número de casos, ou por causa do 
aumento de leitos disponíveis. Apenas a região de Floriano permanece com risco alto, 
pois, a ocupação dos leitos clínicos e de UTI se mantém alta”, explicou. 

Análise do risco epidemiológico – 30/08/2020 (abrangeu o período de 16/08/2020 a 
29/08/2020). 

A região cujo município polo é Parnaíba teve o risco epidemiológico reduzido novamente 
para médio-baixo, devido à diminuição do número de casos e de internações na última 
semana. Na região de Piripiri reduziu-se de médio-baixo para baixo, explicado pela 
diminuição do número de casos e óbitos na região e pelo aumento da proporção de leitos 
disponíveis, principalmente de UTI COVID. 

Teresina e região vêm mantendo o risco epidemiológico médio-baixo há quatro semanas, 
devido à sustentação da baixa propagação da doença aliada à ocupação média dos leitos. 
A região de Floriano mantém o risco epidemiológico classificado como alto há quatro 
semanas, pois, apesar da média propagação da doença na região, a ocupação dos leitos 



clínicos e de UTI COVID se mantém elevada. O município de Canavieira é o único 
município do estado ainda sem casos confirmados. 

 

Oeiras teve o risco epidemiológico reduzido de médio-baixo para baixo, explicado pela 
baixa propagação da doença e boa disponibilidade de leitos desocupados na região. Houve 
redução do risco epidemiológico de alto para médio na região de Picos, devido à queda 
do número de novos casos e internações na última semana, porém mantendo elevada 
ocupação dos leitos de UTI COVID. 

São Raimundo Nonato e região mantiveram o risco epidemiológico médio-baixo da 
semana anterior, devido à redução do número de casos novos durante a última semana. A 
região de Bom Jesus teve o risco epidemiológico reduzido de alto para médio, devido à 
diminuição do número de novos casos e internações na última semana. 

O risco epidemiológico relacionado ao relaxamento das medidas de isolamento social no 
estado do Piauí vem sendo avaliado desde 1º de junho de 2020 pelo Comitê PRO-Piauí, 
utilizando para isso uma matriz de risco baseada na propagação da doença COVID-19 
versus a capacidade de atendimento dos diferentes territórios. O índice de propagação da 
doença é calculado a partir do número de casos novos da doença registrados por semana, 
número de internações e óbitos no mesmo período, enquanto o índice que avalia a 
capacidade de atendimento é obtido a partir da porcentagem de leitos de UTI e enfermaria 
disponíveis para atender portadores da COVID-19, bem como da proporção de leitos com 
respiradores por 100 mil habitantes em cada região assistencial. O estado do Piauí foi 
dividido em oito regiões assistenciais voltadas para a COVID-19, cada uma possuindo 
sua cidade polo.  



Após reunião com comitê, governador 
anuncia novas deliberações para retomada de 
atividades 
O Comitê de Operações Emergenciais (COE) Ampliado aprovou novas deliberações 
relacionadas a atividades profissionais, econômicas e educacionais, atingidas pelas 
restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus em âmbito estadual. Os pontos, 
analisados em reunião por videoconferência liderada pelo governador Wellington Dias, 
foram aprovados pelo comitê técnico e serão encaminhados para publicação. 

O COE autorizou a ampliação do quadro de servidores públicos em atuação na 
modalidade presencial. Agora até 50% do total de funcionários públicos poderão estar 
presentes no local de trabalho. Inicialmente só 30% do quadro estava autorizado a 
comparecer às repartições. 

 

O comitê liberou também a retomada de estágios para alunos de cursos superiores na área 
de saúde. Estudantes a partir do 8º período poderão desenvolver as atividades práticas 
supervisionadas em unidades de saúde que não atendam a pacientes com Covid-19. Ficou 
estabelecida a obrigatoriedade de aplicação de testes nos estagiários. 

O COE manteve para o dia 8 de setembro a autorização para retomada de eventos culturais 
no Piauí. O eventos de pequeno porte deverão seguir a métrica mínima de 4m² ocupados 
por pessoa, com o distanciamento mínimo de 2m entre os participantes, e lotação máxima 
de cem pessoas por evento em área aberta ou semiaberta. 



Os grandes eventos só podem ser executados na modalidade drive in formato onde os 
participantes assistem à apresentação artística de dentro do carro. O limite será de mil 
pessoas ou 250 carros com quatro ocupantes cada. 

“É exigido que o motorista não faça uso de bebida alcoólica. Além de proibido o consumo 
ao volante, aumenta o risco de acidente automobilístico e a consequente e ocupação de 
leitos hospitalares, inclusive de UTI”, destacou a diretora da Vigilância Sanitária estadual, 
Tatiana Chaves. 

Educação 
Outro ponto em pauta na reunião foi a retomada das aulas presenciais na escolas de ensino 
regular. Preocupado com a preparação dos candidatos ao Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), o governador Wellington Dias sugeriu a abertura de um diálogo 
envolvendo representantes das escolas públicas e particulares, pais de alunos, e membros 
do COE, para avaliar a possibilidade de retomar o ensino presencial especificamente para 
alunos do 3º ano do ensino médio. 

“Esta abertura envolveria entre 60 e 70 mil pessoas, cerca de 7% do público total 
alcançado com a retomada completa do setor de educação. Estamos tratando de estudantes 
com maior maturidade, cientes dos cuidados que devem tomar. O grande objetivo é 
reduzir a desigualdade do alunado do Piauí com o de outros estados, visto que eles vão 
entrar numa concorrência âmbito nacional (Enem)” explicou o governador. 

Pelo cronograma vigente, as aulas presenciais podem ser retomadas no próximo dia 22 
de setembro. Na reunião de hoje o COE optou aguardar um posicionamento do Comitê 
Científico do Nordeste, que deve se reunir esta semana para tirar uma deliberação sobre 
o tema, só então será decidido que posição prevalecerá em nível estadual. 

Reuniões Políticas 
A audiência tratou ainda do regramento necessário para a realização de reuniões de cunho 
político-partidário, com vistas às eleições municipais. O posicionamento do COE é pelo 
limite de até cem pessoas neste tipo de encontro, mesmo número admitido em eventos 
culturais e sociais de pequeno porte. 

Ficou acertada uma reunião para esta quarta-feira (2), envolvendo membros da Justiça 
Eleitoral, Ministério Público, Associação Piauiense de Municípios (APPM) e COE, para 
estabelecer as regras a serem obedecidas para evitar aglomerações e a consequente 
transmissão da Covid-19. 

 


