
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 873 casos confirmados e 20 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
quinta-feira (27). 
 
Dos 873 casos confirmados da doença, 464 são mulheres e 409 homens, com idades que variam 
de três meses a 98 anos. 
 
Oito mulheres e 12 homens não resistiram às complicações do coronavírus. Elas eram de Barra 
D’Alcantara (46 anos), Caracol (69 anos), Palmeira do Piauí (60 anos), Picos (34 e 84 anos) e 
Teresina (53, 59 e 83 anos). Já os homens eram das cidades de Água Branca (33 e 72 anos), Altos 
(73 anos), Batalha (75 anos), Esperantina (74 anos) e  Teresina (52, 55, 57, 59, 85, 91 e 93 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 76.033 casos  confirmados do novo coronavírus e 1.785 óbitos registrados pela 
doença, em 158 municípios. Deste total, morreram 1036 homens e 749 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 622 ocupados, 
sendo 370 leitos clínicos, 243 UTIs e 9 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 3.286 
até o dia 27 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 73.626 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

 
Hospital de Picos bate a marca de 200 
pacientes recuperados 

 

O Hospital Regional Justino Luz, em Picos, bateu a marca de 208 pacientes recuperados 
da Covid-19, segundo o boletim epidemiológico emitido pelo hospital nesta quarta-feira 
(26). No total, já foram admitidos 321 pessoas na área Covid, que atualmente conta com 
11 internados em UTIs e 12 na enfermaria. 

Segundo a diretora técnica da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), 
Nara Nunes, mesmo com o aumento da interiorização da doença nas últimas semanas, 
que acarretou uma alta nos casos que necessitam das unidades de terapia intensiva, o 
número de óbitos mantém-se estável, com um índice dentro das probabilidades 
calculadas. “Nos últimos sete dias, a média foi de um óbito por dia, sendo que na última 
terça-feira, não tivemos nenhum falecimento por conta da Covid”, comenta. 

A diretora explica que devido à flexibilização do isolamento na região, já era esperada 
uma variação na quantidade de internações graves e que tem acontecido uma oscilação 



no número de pessoas que carecem de UTI, mas que mantém-se uma média de 12 
pacientes internados nessas unidades na última semana. “Estamos um pouco acima dos 
50% da capacidade de acolhimento nas UTIs do hospital, que conta com 20 leitos 
exclusivos para Covid, mas dentro do previsto”, conta Nara. 

Para o diretor técnico do Hospital Justino Luz, Tércio Luz, o índice elevado de altas 
hospitalares é reflexo do processo assertivo de atendimento do hospital. “Em pleno pico 
epidemiológico da Covid na região de Picos, em uma situação de alta transmissibilidade 
pela flexibilização do isolamento social e onde notadamente, em todas as regiões do 
mundo, se observa aumento da mortalidade, foi bastante significativo o número de 108 
altas registradas em praticamente 30 dias, somando um total de 208 altas, trabalho esse, 
que é uma vitória para todos que fazem parte do processo de cuidado ao paciente”, 
destaca. 

O presidente da Fepiserh, Pablos Santos, analisa os dados e alerta para a necessidade de 
manter as medidas de proteção e distanciamento social para evitar um possível colapso 
no sistema de saúde do município. “Desde o início da pandemia, estruturamos o Hospital 
Justino Luz para atender a demanda de toda macrorregião, que abrange 42 cidades e mais 
de 500 mil habitantes. Estamos conseguindo atender à todos, mas precisamos conter o 
aumento dos casos e para isso, necessitamos da cooperação de toda a população”, ressalta 
o gestor. 

Seminário Estadual das Cadernetas 
Agroecológicas reunirá agricultoras do Piauí 



 
A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, por meio do Projeto Viva o Semiárido 
(PVSA), com apoio do Semear Internacional/Fundo Internacional do Desenvolvimento 
Agrícola (Fida), realiza, nesta quinta-feira (27), às 14h, o I Seminário Estadual das 
Cadernetas Agroecológicas. O objetivo do evento é possibilitar trocas de experiências 
entre agricultoras e equipes técnicas que estão trabalhando com as cadernetas 
agroecológicas no Projeto Viva o Semiárido, além de apresentar os resultados da ação 
realizada pelo projeto no Piauí. 

O evento será transmitido pelo canal da SAF no YouTube 
(https://m.youtube.com/channel/UCxmOCYHhnXlZvmxRyx66yog) e pela TV Nestante 
(https://www.youtube.com/channel/UC6Hn_HgCDTEANf385xLf7GQ), com a 
participação do secretário de Estado da Agricultura Familiar, Hérbert Buenos Aires; do 
coordenador do PVSA no Piauí, superintendente Francisco das Chagas Ribeiro; da 
coordenadora do Semear Internacional, Fabiana Viterbo; do oficial de Projetos do Fida 
no Brasil, Hardi Vieira; e representantes de empresas de assistência técnica e agricultoras. 

A consultora Sarah Luíza informa que durante o evento será apresentado todo o  trabalho 
desenvolvido durante seis meses, e acrescenta que a caderneta é um instrumento 
metodológico criado pelo Centro de Tecnologias Alternativas, da Zona da Mata de Minas 
Gerais (ONG), construído com as equipes técnicas e desenvolvido com mulheres rurais 
para registrar, principalmente, o resultado da  produção, o consumo e a troca do que foi 
produzido nos quintais produtivos, mas também em todas as áreas produtivas e 
reprodutivas de domínio e autonomia das mulheres e que poderá se tornar uma politica 
pública para o Piauí. 

Francisco das Chagas Ribeiro avalia que toda a articulação do projeto das cadernetas foi 
possível graças aos trabalhos do Emater, da Empresa de Planejamento e Assessoria 
Técnica Agropecuária (Emplanta), da Cooperativa de Trabalho de Prestação de Serviços 
para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar (Cootapi), equipes de campo e as 
mulheres que participam das atividades produzindo e anotando as suas produções, 
“usando esse instrumento das cadernetas, cujos resultados iniciais são bons, pois mostra 
a importância de fazer as anotações contábeis da produção, e de como é importante anotar 
o que é comercializado e doado e, principalmente, mostra também a força da mulher na 
economia da agricultura no campo e dos quintais agroecológicos”. 
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