
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 771  casos confirmados e 12 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite desta quarta-feira (23). 
 
Dos 771 casos confirmados da doença, 426 são mulheres e 345 homens , com idades que 
variam de um a 97 anos. 
 
Quatro mulheres e oito homens foram vítimas do coronavírus. Elas eram dos municípios 
de Alto Longá (68 anos), Regeneração (50 anos), São João do Piauí (68 anos) e Teresina 
(85 anos). Já os homens eram de Corrente (64 anos), Curimatá (98 anos), Floriano (41 e 
68 anos), Piripiri (91 anos), Teresina (41 e 91 anos) e União (26 anos). Somente uma das 
doze vítimas não possuía comorbidades. 



 
As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no 
estado somam 92.801. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2073 e foram 
registrados em 171 municípios. Até agora, morreram 1.195 homens e 878 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 532 
ocupados, sendo 310 leitos clínicos, 220 UTIs e 2 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4.401 até o dia 23 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 90.196 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Mapa do Risco Epidemiológico de 20 de 
setembro 

A região cujo município polo é Parnaíba teve o risco epidemiológico elevado de médio-
baixo para médio, explicado pelo aumento do número de novos casos e internações na 
última semana. 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 mantém-se como médio-baixo há três 
semanas, devido à baixa propagação da COVID-19 na região, aliada a uma ocupação 
média dos leitos. Luzilândia é o município com maior incidência e Barras com a maior 
taxa de mortalidade. 



Teresina e região vêm mantendo o risco epidemiológico médio-baixo há sete semanas, 
devido à sustentação da baixa propagação da doença e taxa constante de ocupação dos 
leitos. Vale destacar que essa região foi a que mais abriu leitos voltados para o 
atendimento da COVID-19 no estado. Com a queda do número de novos casos e óbitos, 
observa-se um fechamento gradual de leitos, pela redução da demanda. Em virtude disso, 
pode ocorrer um aumento da taxa de ocupação dos leitos remanescentes e consequente 
elevação do risco epidemiológico. 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 e óbitos na última semana. Baixa Grande do 
Ribeiro tem a maior incidência, enquanto Uruçuí apresenta a maior taxa de mortalidade 
da região. 

Oeiras teve o risco epidemiológico reduzido de alto para baixo, explicado pela 
diminuição do número de casos novos e internações e aumento da disponibilidade dos 
leitos COVID na região. 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 elevação do risco epidemiológico de médio-baixo para alto na região de Picos, 
devido ao aumento do número de internações e óbitos, bem como da taxa de ocupação 
dos leitos clínicos e de UTI COVID na última semana. 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 elevado 
de baixo para médio, devido ao aumento do número de novos casos e internações. Lagoa 
do Barro do Piauí é o município com maior incidência da região, enquanto Várzea Branca 
apresenta a maior taxa de mortalidade. 

A região de Bom Jesus manteve o risco epidemiológico médio da semana anterior, devido 
à baixa propagação da COVID-19 na região. 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 é o 2º do país em realização de testes 
para Covid-19 

 
O Piauí é a segunda Unidade da Federação com maior percentual de testes realizados para 
a Covid-19, ficando atrás apenas do Distrito Federal. O dado é da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio PNAD Covid-19, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). O Piauí testou 14,4% da população e o Distrito Federal, 19,4%. 

Roraima ficou em terceiro lugar com percentual de 12% de testagem. Por outro lado, 
Pernambuco registrou o menor percentual (5,8%), seguido por Acre (6,0%) e Minas 
Gerais (6,1%). Pela pesquisa, praticamente não houve diferença no percentual de pessoas 
do sexo masculino e feminino que fizeram algum teste para detecção do novo 
Coronavírus, 8,3% e 8,7%, respectivamente. 

Por grupos de idade, o maior percentual foi entre as pessoas de 30 a 59 anos de idade 
(11,9%), seguido pelo grupo de 20 a 29 anos (9,5%) e, entre as pessoas de 60 anos ou 
mais de idade, apenas 7,3% realizaram algum teste. 

A pesquisa conclui também que quanto maior o nível de escolaridade, maior foi o 
percentual de pessoas que fez algum teste. Entre as pessoas sem instrução ao fundamental 
incompleto, o percentual foi de 4,4% e, entre aqueles com superior completo ou pós 
graduação, 17,9% testaram. 

Pelo menos 18% das pessoas com maior rendimento domiciliar per capita fizeram o teste 
para Covid-19. Considerando o tipo do teste, das pessoas que fizeram algum teste, 25,2% 
das pessoas que fizeram o SWAB testaram positivo; dos que optaram pelo teste rápido 
com coleta de sangue através do furo no dedo, 17,6% testaram positivo; 



Piauí é o terceiro estado do nordeste com 
menor taxa de letalidade da Covid-19 
O Piauí alcançou, nessa terça-feira (22), a marca de mais de 92 mil casos confirmados da 
Covid-19, com 2.061 óbitos. Segundo o painel do Consórcio Nordeste que acompanha a 
progressão da doença em toda a região, o Piauí apresenta a terceira menor taxa de 
letalidade entre os estados nordestinos, apenas 2,24%. Está atrás somente da Bahia e do 
Maranhão, que apresentam, respectivamente, taxas de letalidade iguais a 2,14% e 2,18%. 

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, destaca que, no início da pandemia, a 
previsão era de que o estado chegasse à casa dos 18 mil óbitos, mas devido aos esforços 
conjuntos do poder público e da população que seguiu as orientações, foi possível manter 
uma baixa taxa de letalidade e registrar uma quantidade de óbitos nove vezes menor que 
a prevista inicialmente. 

 

“Nós lamentamos e nos solidarizamos com cada uma das mais de duas mil famílias que 
perderam entes queridos para a Covid-19, mas é importante destacar que o enfrentamento 
precisa continuar. A população precisa seguir os protocolos estabelecidos, além das 
recomendações de higiene e da etiqueta respiratória, e o governo precisa manter a atenção 
que já vem prestando a sua população e ao sistema de saúde, garantindo as condições para 
que todos aqueles que necessitem sejam atendidos devidamente”, destacou o secretário 

Estruturação da rede, aquisição de equipamentos, distribuição de EPIs para os 
profissionais de saúde, além de um acompanhamento constante da realidade do estado 
em relação ao avanço da pandemia, foram alguns dos pontos que possibilitaram o Piauí a 
chegar a um nível de letalidade tão baixo. 

Devido aos resultados positivos dessas ações, o estado já vem avançando na reabertura 
gradativa das atividades, entre elas as clínicas de saúde, setores da indústria e comércio 
ligados a alimentos, setor de hotelaria e mais recentemente a reabertura de algumas 
atividades do setor educacional, como aulas presenciais somente para alunos 



matriculados na 3ª série do ensino médio, assim como, para estudantes de turmas pré-
Enem e atividades de estágio a partir do 8° período de cursos superiores. A retomada do 
setor foi autorizada desde o dia 22 de setembro de 2020, respeitando-se os regramentos 
do Protocolo Específico Nº 042/2020. 

“Essas decisões de reabertura foram feitas com base nas análises do COE em relação à 
realidade do estado e ao avanço da pandemia em seu território. Nós analisamos 
diariamente os números e as decisões do comitê se baseiam nessas informações. É 
necessário destacar que cada uma das decisões tomadas tem essa base nas informações 
reais do Piauí, e o comitê continuará analisando essas informações para definir quaisquer 
novas decisões que influenciem diretamente no enfrentamento da pandemia”, conclui 
Florentino Neto. 

 


