
 

 

 

 

 

 

 
 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 1.064 casos confirmados e 11 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
quarta-feira (26). 
 
Dos 1.064 casos confirmados da doença, 527 são mulheres e 537 homens, com idades que 
variam de um mês a 103 anos.  
 
Quatro mulheres e sete homens não resistiram às complicações do coronavírus. Elas eram de 
Geminiano (73 anos), Picos (61 anos) e Teresina (73 e 84 anos). Já os homens eram das cidades 
de Cocal de Telha (92 anos), Jaicós (47 anos), Nazária (87 anos), Novo Oriente do Piauí (78 anos), 
Parnaíba (63 anos) e  Teresina (90 e 94 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 75.160 casos  confirmados do novo coronavírus e 1.765 óbitos registrados pela 
doença, em 157 municípios. Deste total, morreram 1024 homens e 741 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 651 ocupados, 
sendo 383 eitos clínicos, 260 UTIs e 8 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 3.233 
até o dia 26 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 72.744 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

 
Risco epidemiológico volta a ficar alto em 
Picos e Bom Jesus 

O boletim divulgado esta semana avaliando o risco epidemiológico nas oito regiões 
assistenciais do Piauí, voltadas para a Covid-19, mostrou que o risco se manteve alto em 
Floriano e voltou a ficar alto em Picos e Bom Jesus. A região de Oeiras melhorou e a de 
Parnaíba voltou a ter risco médio. Teresina se manteve no risco médio-baixo. 

 Esta semana, o médico intesivista Bruno Ribeiro, membro do comitê Pro Piauí, destacou 
positivamente a região de São Raimundo Nonato, que teve uma redução do risco de 
médio, para médio-baixo devido a uma queda do número de internações. “É também a 
única região do estado que está com leitos clínicos e de UTI livres a ponto de ser 



considerada alta capacidade de atendimento, todas as outras regiões, hoje, estão com 
média ou baixa capacidade”, explicou. 

A região que tem como município polo Parnaíba teve o risco epidemiológico elevado de 
médio-baixo para médio, devido ao aumento do número de casos e principalmente do 
número de internações na última semana.  Já na região de Piripiri manteve-se como 
médio-baixo, explicado pela baixa propagação da doença na região e ocupação média dos 
leitos. 

Teresina e região mantiveram o risco epidemiológico médio-baixo da semana anterior, 
devido à manutenção da baixa propagação da doença. Chamou a atenção o aumento da 
ocupação dos leitos, causado pela desativação dos leitos clínicos e de estabilização do 
Hospital de Campanha do Verdão, bem como encerramento do contrato de alguns leitos 
de UTI da rede privada. 

A região de Floriano manteve o risco epidemiológico classificado como alto neste último 
levantamento. Apesar da média propagação da doença na região, a ocupação dos leitos 
clínicos e de UTI COVID se mantém em torno de 70%. Os municípios de Arraial e 
Canavieira não têm casos confirmados, mantendo-se como os dois únicos municípios de 
todo o estado nesta situação. 

Oeiras teve o risco epidemiológico reduzido de médio para médio-baixo, explicado pela 
diminuição do número de novos casos e óbitos. Houve elevação do risco epidemiológico 
de médio-baixo para alto na região de Picos, devido ao aumento do número de casos 
novos associado à maior ocupação dos leitos de UTI COVID. A região de Bom Jesus teve 
o risco epidemiológico elevado de médio para alto, devido ao aumento do número de 
internações na última semana. 

O risco epidemiológico relacionado ao relaxamento das medidas de isolamento social no 
estado do Piauí vem sendo avaliado desde 1 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. 

Hemopi leva Unidade Móvel à zona Norte de 
Teresina nesta quinta e sexta (27 e 28) 
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi) leva sua Unidade Móvel até 
a Zona Norte de Teresina e vai realizar campanha de doação nesta quinta e sexta-feira (27 
e 28) na rua Lourival Pereira da Silva, 6.000, Mocambinho II, ao lado do Escolão do 
Mocambinho. A Unidade vai atender no horário de 8h30 às 12h e de 14h às 17h nos dois 
dias de campanha. 

Com a redução do número de doadores por conta da pandemia, o Hemopi tem investido 
em ações que descentralizam a doação de sangue na capital. Depois de quatro campanhas 



bem-sucedidas na Ponte Estaiada, o Hemopi leva sua Unidade Móvel para outros bairros 
de Teresina. 

“Fizemos visitas técnicas em alguns bairros em busca de locais para a realização de 
campanhas externas, e esta semana a Unidade Móvel estará no Mocambinho. 
Continuaremos fazendo essa busca para realizar ações descentralizadas e que atendam às 
exigências impostas pela pandemia”, explica o diretor do Hemopi, Jurandir Martins. 

 

Ele reforça que o Hemopi tem se esforçado para manter o estoque e conseguir atender a 
demanda das clínicas e hospitais. “Existe uma demanda por sangue que é constante. Com 
o retorno dos procedimentos eletivos a demanda por sangue deve aumentar. O Hemopi é 
responsável por abastecer toda a rede pública e parte da rede hospitalar privada do Piauí. 
Então, pedimos que quem está apto a doar e pode sair de casa nesse momento colabore 
com o Hemopi, seja doando em nossa sede, em Teresina, nos Hemocentros Regionais de 
Picos, Parnaíba e Floriano ou na Unidade Móvel”. 

Os candidatos a doação de sangue precisam estar atentos aos requisitos básicos: 
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• Ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização dos responsáveis para 
doar. O Termo de Consentimento está disponível no site do Hemopi (Hemopi.pi.gov.br) 
para impressão. Junto com o termo assinado, o menor precisa levar a cópia do documento 
de identidade de quem assina o termo; 

• Pesar acima de 50kg; 

• Estar alimentado, saudável e sem sintomas de gripe ou resfriado; 

• Apresentar documento oficial com foto válido em todo território nacional; 

O Hemopi funciona de segunda à sexta, das 7h15 às 18h. Sábados e feriados até às 17h, 
sem pausa para o almoço. As unidades regionais de Picos, Parnaíba e Floriano funcionam 
de segunda à sexta de 8h às 17h. 

Caso o doador queira, ele também pode agendar a doação pelos telefones: 

Teresina (86) 9 8894-6614 

Parnaíba (86) 9 8894-7159 

Picos (89) 9 8801-1717 

Floriano (89) 9 8801-1984 

Restaurantes populares do Estado continuam 
funcionando apenas para entrega de 
quentinhas 
 
A Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos (Sasc) 
informa que os restaurantes Populares Estaduais O Betinho, a Cozinha da Uespi e 
Restaurante Popular Betinho – Grande Dirceu irão continuar funcionando apenas com o 
sistema de fornecimentos de quentinhas. A medida visa, além de garantir a segurança dos 
trabalhadores e usuários, assegurar que mais pessoas sejam atendidas. 

Os restaurantes do Estado tiveram que alterar a forma de funcionamento durante a 
pandemia para se adequar aos decretos estadual e municipal. Dessa forma, conseguiu 
ampliar o número de pessoas atendidas, chegando a 1250 atendimentos no Betinho, 350 
na Uespi e 400 no Dirceu. 

O secretário da Sasc, Zé Santana, reforça que este é um momento de muita cautela.  “Nos 
reunimos e entendemos que o melhor é manter o atendimento da forma que está, pois, 
além de evitar aglomerações, podemos continuar atendendo uma quantidade maior de 
pessoas. Se reabrirmos o restaurante teremos que limitar o acesso e diminuir a quantidade 
de alimento fornecido e é justamente o que não queremos, pois sabemos que esse é um 
serviço básico e essencial para a população mais vulnerável”, diz o gestor, que ainda 
ressalta: “durante a pandemia nós conseguimos ampliar esse serviço. Antes, tínhamos 



apenas O Betinho e a Cozinha da Uespi funcionando, agora contamos também com o 
apoio da cozinha do Dirceu”. 

 

A diretora de Segurança Alimentar e Erradicação da Fome da Sasc, Anne Campelo, 
explica que durante toda a pandemia medidas preventivas foram tomadas, obedecendo os 
decretos municipal e estadual. “Fizemos as readequações necessárias a fim de evitar a 
disseminação da Covid-19, sem deixar de atender a população. As refeições continuam 
sendo produzidas na matriz da empresa terceirizada que executa o serviço e tanto os 
refeitórios quanto as cozinhas dos restaurantes populares permanecerão fechados, 
atendendo apenas para o fornecimento das quentinhas”, explica Anne. 

Os restaurantes atendem, além da população dos entornos, estudantes, profissionais 
liberais e pessoas em situação de vulnerabilidade social. A venda dos tickets, no valor de 
R$ 2, ocorre a partir das 8h e a entrega das quentinhas de 10h às 14h. No Restaurante O 
Betinho, a distribuição das refeições está sendo feita pelas entradas na Rua Sete de 
Setembro e Avenida Paissandu. Já no Restaurante da Uespi, a entrega está sendo realizada 
pela porta de acesso principal. E no Restaurante Popular Betinho – Grande Dirceu, que 
fica no Dirceu I, Quadra 84, próximo ao mercado público, a entrega é pela porta principal. 

O cardápio será mantido de acordo com as dietas previamente elaboradas pelo setor de 
Nutrição dos Restaurantes Populares e as refeições produzidas observando e reforçando 
as medidas de boas práticas na fabricação de alimentos e medidas preventiva solicitadas 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), devido ao período isolamento social. 

 


