
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 938 casos confirmados e nove óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta terça-feira (8). 
 
Dos 938 casos confirmados da doença, 541 são mulheres e 397 homens, com idades que 
variam de sete meses a 101 anos. 
 
Cinco mulheres e quatro homens não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram 
de Baixa Grande do Ribeiro (52 anos), Floriano (81 anos), Piripiri (90 anos), Santa Cruz 
do Piauí (85 anos) e Valença do Piauí (81 anos). Já os homens eram das cidades de 
Cabeceiras do Piauí (76 anos), Cajueiro da Praia (78 anos), Floriano (69 anos) e Teresina 
(51 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 83.502 casos  confirmados do novo coronavírus e 1.924 óbitos registrados 
pela doença, em 166 municípios. Deste total, morreram 1.106 homens e 818 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 546 
ocupados, sendo 339 leitos clínicos, 205 UTIs e 2 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 3.798 até o dia oito de setembro. 
 
A Sesapi estima que 81.032 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Bom Jesus é a única região com alto risco 
epidemiológico no estado 
No Mapa de Risco Epidemiológico de 06 de setembro, comparado com a semana anterior, 
a região de Parnaíba e Teresina mantiveram o risco médio-baixo, com propagação e 
ocupação dos leitos constantes. Na região de Piripiri foi elevado de baixo para risco 
médio-baixo, devido a uma maior ocupação dos leitos. A região de Floriano reduziu de 
alto para médio risco, devido a uma queda da propagação da doença, mantendo a elevada 
ocupação de leitos. Oeiras aumentou de baixo para médio, devido à alta propagação da 
doença nessa última semana.  

 

Já a região de Picos reduziu de médio para médio-baixo, devido a uma queda na 
propagação, mantendo elevada a ocupação dos leitos de UTI. São Raimundo Nonato 
reduziu de médio-baixo, para baixo risco, devido a uma queda na propagação da doença 
e tendo alta disponibilidade de leitos e Bom Jesus subiu de médio para alto. Segundo 
Bruno Ribeiro, médico intensivista e membro do COE-PI, é a única região com risco alto 
no último mapa. “O risco está alto devido ao aumento da propagação da doença na região, 
aumento das internações e pelo fato de não terem sido abertos os leitos de UTI de lá”, 
explicou.  

A região cujo município polo é Parnaíba manteve o risco epidemiológico médio-baixo da 
semana anterior, explicado pela baixa propagação da doença e taxa constante de ocupação 
dos leitos COVID-19. Parnaíba é o município com maior incidência, enquanto Cajueiro 
da Praia apresenta a maior taxa de mortalidade da região.  

O risco epidemiológico da região de Piripiri elevou-se de baixo para médio-baixo, apesar 
da baixa propagação na região, devido ao aumento da ocupação dos leitos. Luzilândia é 
o município com maior incidência e São José do Divino com a maior taxa de mortalidade.  

 



Teresina e região vêm mantendo o risco epidemiológico médio-baixo há cinco semanas, 
devido à sustentação da baixa propagação da doença e taxa constante de ocupação dos 
leitos. Hugo Napoleão é o município com a maior incidência e Água Branca tem a maior 
taxa de mortalidade.  

A região de Floriano teve o risco epidemiológico reduzido de alto para médio, devido à 
diminuição do número de casos novos, internações e óbitos. A região, no entanto, 
apresenta elevada ocupação dos leitos clínicos e de UTI COVID. O município de 
Canavieira é o único do estado ainda sem casos confirmados. Baixa Grande do Ribeiro 
tem a maior incidência, enquanto Uruçuí apresenta a maior taxa de mortalidade da região.  

Oeiras teve o risco epidemiológico elevado de baixo para médio, causado pelo aumento 
do número de internações e óbitos na região, apesar da boa disponibilidade de leitos 
livres. O município polo de Oeiras apresenta a maior incidência de COVID-19 na região, 
enquanto Floresta do Piauí tem a maior taxa de mortalidade.  

Houve redução do risco epidemiológico de médio para médio-baixo na região de Picos, 
devido à baixa propagação da doença na última semana aliada à diminuição da ocupação 
dos leitos de UTI COVID. O município de Santa Cruz do Piauí apresenta a maior 
incidência da região, bem como a maior taxa de mortalidade.  

São Raimundo Nonato e região tiveram o risco epidemiológico reduzido de médio-baixo 
para baixo, devido à baixa propagação da doença associada à boa disponibilidade de 
leitos. Lagoa do Barro do Piauí é o município com maior incidência da região, enquanto 
Caracol apresenta a maior taxa de mortalidade.  

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 município polo de Bom Jesus 
apresenta a maior incidência da região, enquanto Redenção do Gurguéia tem a maior taxa 
de mortalidade.   

 

 



 

Pequenos eventos e atividades esportivas 
estão liberados 

Na sequência de reaberturas previstas no calendário de retomada das atividades 
econômicas e sociais no estado, a partir desta terça-feira, dia 08 de setembro, na área 
artística, criativa e de espetáculo, estão autorizados eventos na modalidade presencial 
para público de no máximo 100 pessoas, em ambiente obrigatoriamente aberto ou 
semiaberto, mediante cumprimento do protocolo específico.  

Também podem ser oferecidos ao público eventos na modalidade drive-in para até mil 
pessoas, obrigatoriamente em ambiente aberto ou semiaberto, no limite de 250 carros, 
com no máximo quatro passageiros cada, mediante cumprimento da Recomendação 
Técnica Nº 018/2020, que orienta esse tipo de evento.  

Já os teatros, cinemas, circos, casas de shows e espetáculos em ambientes fechados não 
têm autorização para o retorno na data de hoje, conforme avaliação epidemiológica 
realizada pelo Comitê de Operação Emergencial (COE/PI).  

Quanto às atividades esportivas, previstas no calendário, aprovou-se a retomada, mas sem 
a presença de público expectador. Rebeca Nepomuceno, gerente de Estudos Econômicos 
da Superintendência Cepro/Seplan, ressaltou a importância das atividades esportivas para 
a saúde física e mental. “Neste momento é preciso, também, muita cautela. As atividades 
esportivas em grupo estão autorizadas, mas sem a presença do público, por questão de 
segurança e precisamos frisar a necessidade de cada um fazer a sua parte para que não 
ocorram retrocessos. É extremamente necessário seguir nossos protocolos, usar máscara 
mesmo em ambientes abertos, realizar todos os procedimentos de higienização adequados 
para a saúde e bem estar de todos”, destacou.   



A partir de hoje, também há autorização para a ampliação do teto de ocupação da 
Administração Pública de 30% para 50%, com exceção dos servidores da Secretaria de 
Estado da Saúde que já estão 100% em efetivo exercício.  

O retorno acontecerá de forma gradual e setorizada, levando em consideração o risco 
epidemiológico e a adesão das empresas e prestadores de serviços das áreas mencionadas 
a todas as medidas sanitárias preconizadas pelos protocolos.  

 


