
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 746 casos confirmados e oito óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta terça-feira (15). 
 
Dos 746 casos confirmados da doença, 412 são mulheres e 334 homens, com idades que 
variam de oito meses a 97 anos. 
 
Quatro homens e quatro mulheres foram vítimas da Covid-19. Eles eram das cidades de 
Monsenhor Gil (44 anos), Picos (71 anos) e Teresina (78 e 88 anos). As mulheres eram 
dos municípios de Belém do Piauí (92 anos), Canavieira (72 anos), Jerumenha (57 anos) 
e Passagem Franca do Piauí (68 anos). 
 
Todos as cidades piauienses foram atingidas pela Covid-19. Os casos confirmados no 
estado somam 87.959 casos. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 1.996 e foram 
registrados em 170 municípios. Até agora, morreram 1.148 homens e 848 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 516 
ocupados, sendo 300 leitos clínicos, 212 UTIs e 4 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4133 até o dia 15 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 85.447  pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 
Floriano e Oeiras aumentaram o risco 
epidemiológico 
No Mapa Epidemiológico do dia 13 de setembro, as regiões de Parnaíba, Piripiri e 
Teresina mantiveram o mesmo risco médio-baixo da semana anterior, com baixa 
propagação da doença e mantendo a ocupação dos leitos. A região de Floriano aumentou 
o risco de médio para alto, devido a um aumento no número de óbitos e permanecendo a 
alta ocupação dos leitos e a região de Oeiras também aumentou de médio par alto, devido 
ao aumento no número de internações.   

De acordo com o médio  e membro do COE-PI, Bruno Ribeiro, a região de Bom Jesus, 
que na semana passada estava com alto risco, reduziu esta semana. “A região de Picos 
manteve o risco médio-baixo da semana anterior. São Raimundo Nonato manteve o risco 
baixo e Bom Jesus reduziu o risco de alto para médio devido a uma queda no número de 
casos e no número de internações”, explicou. 
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O risco epidemiológico da região de Piripiri manteve-se como médio-baixo, devido à 
baixa propagação na região, aliada a uma ocupação média dos leitos. Luzilândia é o 
município com maior incidência e São José do Divino com a maior taxa de mortalidade. 

 A região de Floriano teve o risco epidemiológico elevado de médio para alto, devido à 
manutenção do número de casos novos e internações, com um aumento do número de 
óbitos em relação à semana anterior. Além disso, a região apresenta elevada ocupação 
dos leitos clínicos e de UTI COVID. O município de Canavieira, que era o último restante 
no estado ainda sem casos notificados de COVID-19, passou a apresentar casos 
confirmados a partir deste levantamento. Com isso, a COVID-19 atingiu a totalidade dos 
municípios do estado do Piauí. Baixa Grande do Ribeiro tem a maior incidência, enquanto 
Uruçuí apresenta a maior taxa de mortalidade da região. 

 Houve manutenção do risco epidemiológico médio-baixo na região de Picos, 
principalmente devido à diminuição do número de casos novos e óbitos na última semana. 
O município de Santa Cruz do Piauí apresenta a maior incidência da região, bem como a 
maior taxa de mortalidade. 

 A região de Bom Jesus teve o risco epidemiológico reduzido de alto para médio, devido 
à diminuição do número de casos e internações na última semana. O município polo de 
Bom Jesus apresenta a maior incidência da região, enquanto São Gonçalo do Gurguéia 
tem a maior taxa de mortalidade. 

O estado do Piauí foi dividido em oito regiões assistenciais voltadas para a COVID-19, 
cada uma possuindo sua respectiva cidade polo. 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.  

 

Piauí notifica dez casos de síndrome 
relacionada ao coronavírus 
O estado do Piauí já notificou dez casos da Síndrome Multissistêmica Inflamatória 
Pediátrica (SIM-P), que está relacionada ao coronavírus. Devido a esse crescimento a 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) faz um alerta aos pais sobre os cuidados 
necessários com as crianças e adolescentes. 

Quatro casos de crianças piauienses com a síndrome já foram confirmados, elas são de 
Teresina e Nazária. “No momento, estamos investigando mais três casos. Dos sete casos 
confirmados, quatro são do Piauí e três do Maranhão, sendo que um desses casos, do 
estado vizinho, veio a óbito em um hospital da capital piauiense. As crianças têm faixa 



etária de um a 13 anos”, disse a coordenadora Centro de Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde (Cievs), Amélia Costa. 

A síndrome é uma reação inflamatória grave e sistêmica que acomete crianças e 
adolescentes e está associada ao coronavírus. Os sintomas são semelhantes aos da doença 
de Kawasaki, condição que causa inflamação nos vasos e tem sintomas como febre alta e 
lesões na pele, e ataca as faixas etárias de zero a 19 anos, como explica a presidente da 
Sociedade Piauiense de Pediatria, a médica infectologista pediátrica, Anenisia 
Coelho. “Os pais devem ficar atentos quando a criança apresentar febre acima de 38° por 
mais de três dias, erupções cutâneas, inchaço nas mãos e nos pés, conjuntivite, dor 
abdominal, diarreia e vômito. Já que estamos falando de uma doença muito séria que pode 
comprometer órgãos como o coração”, alerta. 

Segundo a especialista, os sintomas da síndrome não costumam aparecer na fase aguda 
da Covid-19, tendo sua manifestação tempos depois, muitas vezes, em crianças que 
sequer apresentaram sintomas do coronavírus. “A Síndrome Multissistêmica Inflamatória 
Pediátrica costuma aparecer de três a quatro semanas após o pico da Covid-19. Muitas 
vezes, após a criança até desenvolver anticorpos contra o coronavírus. No Piauí, a faixa 
etária mais atingidas é abaixo de cinco anos, diferente de outros lugares do mundo, onde 
a síndrome se manifesta com mais frequência nas idades de oito a onze anos”, lembra 
Anenisia Coelho. 

Por se tratar de uma doença que apresenta manifestações inflamatórias intensas, o 
tratamento adotado atualmente pelos médicos envolve medicamentos para controlar o 
processo como Imunoglobulina, corticoides e antibióticos, chegando em alguns casos na 
necessidade de entubar a criança. 

O Hospital Infantil Lucídio Portella, centro referência no Piauí para o tratamento da 
Síndrome Multissistêmica Inflamatória Pediátrica, vem apresentando um crescimento nos 
últimos meses de crianças com a suspeita da doença. “Na nossa unidade de saúde já deram 
entrada sete crianças com a suspeita da síndrome. Algo que nos deixa em alerta, pois 
estamos falando de uma nova doença, com consequências muito graves, levando muitas 
dessas crianças para as unidades de terapia intensiva”, destaca o diretor do HILP, Vinícius 
Pontes. 

Prevenção 

Os cuidados para prevenir as crianças e adolescentes do coronavírus, causador da 
Síndrome Multissistêmica Inflamatória Pediátrica devem ser mantidos pelos pais, como 
lavar as mãos com água e sabão por até 30 segundos, uso de máscaras, cobrir a boca e 
nariz ao tossir e espirrar, evitar tocar os olhos, não emprestar objetos, nem pegar 
emprestado. 

“Para fechar um diagnóstico da síndrome, é necessário comprovar que a criança teve o 
contato com o coronavírus, sendo que a maior parte dos casos relatados apresentou 
exames laboratoriais que indicaram infecção atual ou recente pela Covid-19 ou vínculo 
epidemiológico com caso confirmado. Por isso, devemos manter os cuidados de 
prevenção com as crianças, para evitar contrair o vírus e suas consequências”, enfatiza a 
médica infectologista pediátrica, Anenisia Coelho. 



Piauí é 3º do Nordeste no Ideb 2019 e avança 
em todas as etapas de ensino 
O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta terça-feira (15), os resultados do Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O Piauí registrou crescimento 
expressivo em todas as etapas de ensino avaliadas em 2019, evidenciando a melhora 
constante e ininterrupta do desempenho da educação no estado desde 2005, quando a série 
que avalia a qualidade da educação teve início. A rede estadual piauiense teve o terceiro 
maior crescimento em qualidade de Educação no Brasil. 

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) apontam que no Ensino Fundamental – anos iniciais, a rede estadual teve 
um crescimento de meio ponto percentual, garantindo 6.0 em 2019, 1.5 acima dos 4.5 
projetados para este ano. Nos anos finais do ensino fundamental, a rede pública estadual 
avançou 0.3 pontos em relação ao Ideb anterior, saindo de 4.0 (2017) para 4.3 (2019). 

 



 

Assim como nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, o Piauí também teve um 
aumento positivo no nível do Ensino Médio, registrando crescimento de 3,3 (2017) para 
3,7 (2019). Um avanço histórico de 0.4 pontos, tornando-se uma das redes estaduais de 
Ensino Médio a registrar ganhos no Ideb em todas as edições de forma consecutiva. 

 

“A principal característica da trajetória do Piauí no Ideb é o crescimento constante desde 
que a avaliação foi criada até agora. Batemos a meta nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental e crescemos significativamente nos anos finais tanto do Ensino 



Fundamental como do Ensino Médio. No Ensino Médio, a nota 3.7 nos coloca como o 
terceiro melhor Ideb entre os estados do Nordeste. Quem faz educação sabe que não é 
fácil ter um crescimento de 0.4 entre um ciclo de dois anos de medição”, comemora o 
secretário de Estado da Educação, Ellen Gera. 

De acordo com o gestor, a constante evolução na educação da rede pública é resultado 
direto dos investimentos que o Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), vem fazendo em programas e projetos que trabalham o avanço dos 
alunos. “Trabalhamos com ações específicas como Pacto pela Aprendizagem, Circuito de 
Gestão Jovem de Futuro e o Mais Aprendizagem, que tem dentro do seu pacote de 
trabalho a aceleração de aprendizagem em Português e Matemática, além de formações 
para os professores da rede se manterem sempre atualizados. Além disso, precisamos 
destacar o valoroso trabalho das escolas na busca de uma educação de cada vez mais 
qualidade e com foco contínuo na aprendizagem do estudante. O resultado que 
comemoramos hoje é fruto de um trabalho coletivo”, diz Ellen Gera. 

Para o secretário, parcerias importantes como as executadas com a Fundação Lemann e 
Instituto Unibanco ajudam a fortalecer a gestão escolar e contribuem para o avanço da 
aprendizagem, combate à evasão, abandono e reprovação dos estudantes. “Se analisarmos 
separadamente os componentes utilizados para chegar à média do Ideb, como 
aprendizagem dos estudantes em Português e Matemática, medido pela prova do Saeb, e 
o indicador relativo da taxa de aprovação, podemos observar como o Piauí avançou. Com 
relação ao desempenho dos alunos no Saeb, no Ensino Médio, saímos de 247 (2017) para 
262 (2019), em Português, e de 251 (2017) para 260 (2019), em Matemática. Outro fator 
que impulsionou o crescimento do estado nesta etapa foi o crescimento do índice de 
aprovação que passou de 86%, em 2017, para 87%, em 2019. Isso mostra que estamos no 
caminho certo e vamos continuar trabalhando para avançar cada vez mais”, destaca o 
secretário. 

 



 
 

Pro Piauí: Obra de quadra em São Julião será 
entregue antes do prazo 

 
O secretário de Estado da Educação, Ellen Gera Moura, assinou, no fim do mês de junho 
deste ano, a ordem de serviço para a construção da quadra poliesportiva com vestuário 
padrão Seduc da Unidade Escolar Aprígio Pereira Bezerra, na cidade de São Julião. Com 



valor orçamentário de 445.559,75 reais, a obra encontra-se em estágio acelerado com 
previsão de conclusão antes do prazo contratual, em 90 dias segundo a construtora. 

A Escola Estadual Aprígio Pereira Bezerra atende mais de 300 alunos nas modalidades 
Ensino Médio e profissionalizante. É uma escola tradicional na região por ter sido uma 
das primeiras a ofertar Ensino Médio e o antigo Pedagógico, tendo atendido estudantes 
de Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí e Vila Nova do Piauí. 

Segundo a supervisora de Ensino das escolas estaduais no município, Lucinete Pereira, a 
obra da quadra com cobertura e vestiário é uma reivindicação antiga da comunidade 
escolar. “Essa quadra é um investimento muito importante, pois possibilita mais do que 
uma melhor educação para os nossos adolescentes, ela significa aumento de lazer, de 
saúde, de segurança. Eles são o nosso futuro e, por isso, cada investimento para melhorar 
esse futuro tem que ser feito com muito empenho. Essa será uma das primeiras grandes 
reivindicações diante de várias outras que temos protocolado junto à Seduc, de melhorias 
para as escolas e para o bem-estar de toda a comunidade escolar do corpo docente e 
discente”, afirma a supervisora. 

 

Obras como a climatização da escola, refeitório e reforma geral são aguardadas para que 
a Escola Estadual Aprígio Pereira Bezerra possa funcionar em tempo integral. 

Esta e outras obras fazem parte de um esforço do Governo do Estado que vai melhorar a 
infraestrutura de mais 800 escolas por meio do Pro Educação, programa que pretende 
alfabetizar 200 mil jovens e adultos, profissionalizar 150 mil piauienses e gerar cerca de 
7 mil empregos. 



 
 


