
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 648 casos confirmados e 12 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite desta terça-feira (13). 
 
Dos 648 casos confirmados da doença, 373 são mulheres e 275 homens, com idades que 
variam de dois meses a 97 anos.  
 
Oito homens e quatro mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Arraial (76  anos), Castelo do Piaui (77 anos) , Cocal de Telha (84 anos), 
Joaquim Pires (76 anos), Paquetá (70 anos), Teresina ( 76 e 77 anos) e União (53 anos). 
Já elas eram de Esperantina ( 85 anos), Pedro II (88  anos), Regeneração (74 anos) e 
Teresina (77 anos). Todas as vítimas tinham doenças relacionadas.  
  



Os casos confirmados no estado somam 103.461, em todos os municípios. Já os óbitos 
pelo novo coronavírus chegam a 2.249 e foram registrados em 176 municípios. Até agora, 
morreram 1.297 homens e 952 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 466 
ocupados, sendo 287  leitos clínicos, 178 UTIs e 1 leito de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.081 até  o dia 13 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 100.746 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 
Comitê da região de Bom Jesus se reúne para 
conter aumento de casos 
O Comitê PRO Piauí da região de Bom Jesus se reuniu, por meio de vídeo conferência, 
na tarde desta terça-feira (13), para orientações de monitoramento nos municípios e, desta 
forma, tentar minorar o avanço do número de casos da doença. No mapa epidemiológico 
desta semana a região de Bom Jesus teve o risco epidemiológico elevado de médio para 
alto, pelo aumento do número de casos novos e óbitos.  

Análise do risco epidemiológico de 11 de outubro  

A região de Parnaíba teve o risco epidemiológico elevado de baixo para médio-baixo, 
devido ao aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI COVID 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 permaneceu como médio-baixo, pelos 
índices mantidos de propagação da doença e taxa de ocupação dos leitos. Luzilândia é o 
município com maior incidência e Barras com a maior taxa de mortalidade.  
 
Teresina e região tiveram o risco epidemiológico elevado de médio-baixo para médio, 
devido ao aumento do número de casos novos e óbitos na última semana. Demerval Lobão 
é o município com a maior incidência e Água Branca tem a maior taxa de mortalidade.  
 
A região de Floriano manteve o risco epidemiológico médio da semana anterior. Apesar 
de ter sido registrado um aumento do número de casos de COVID-19, houve queda da 
taxa de ocupação dos leitos de UTI COVID na região. 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-baixo, ocasionado pelo 
aumento do número de internações na última semana. Santa Cruz do Piauí apresenta a 
maior incidência de COVID-19 na região, bem como 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 casos e internações, aliado à maior ocupação dos leitos 
de UTI COVID comparado à semana anterior. O município de Wall Ferraz apresenta a 
maior incidência da região, enquanto Picos tem a maior taxa de mortalidade.  
 
São Raimundo Nonato e região tiveram o risco epidemiológico elevado de médio-baixo 
para médio, devido ao aumento do número de internações e óbitos. 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 teve o risco epidemiológico elevado de médio para alto, pelo 
aumento do número de casos novos e óbitos 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.  
 
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 estado do Nordeste com maior 
investimento em saúde por habitante, 
segundo CFM 
Segundo dados do Conselho Federal de Medicina (CFM), o Piauí é o estado do Nordeste 
que mais fez investimento por habitante na área da saúde, em 2019. Unindo as três esferas 
que foram apresentadas, federal, estadual e municipal, o estado somou um investimento 
de R$ 1.139,58 por habitante na área da saúde. 

Em segundo lugar da região ficou o estado de Sergipe, seguido por Rio Grande do Norte, 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia e Maranhão. Nacionalmente, o estado 
aparece na 15ª posição dos investimentos. 

 

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, destaca que os investimentos em saúde 
no estado evoluíram ainda mais durante a passagem de 2019 para 2020, chegando a um 
nível nunca visto antes na história. “Nosso trabalho dentro da saúde do estado vem 
evoluindo cada vez mais, nós já vínhamos trabalhando em investimentos antes da 
pandemia, e com a chegada dessa questão os investimentos aumentaram ainda mais. Além 
disso, temos previsões mais do que positivas para a nossa rede, com mais investimentos, 
um exemplo disso é o PRO Saúde que irá melhorar ainda mais o nosso trabalho na saúde 
do Piauí”, destaca o gestor. 

O PRO Saúde visa reestruturar toda a rede hospitalar do Piauí. O programa trabalhará 
com a concretização de 32 obras, com previsão de entrega até julho de 2021, melhoria da 



gestão dos hospitais, buscando mais eficiência e um tratamento mais humanizado ao 
usuário, otimização dos serviços de regulação e aquisição de equipamentos modernos 
para os hospitais. 
“Nós esperamos ainda que, mais na frente, quando essa avaliação for feita em relação ao 
ano de 2020, os números do Piauí sejam ainda mais positivos, uma vez que foram feitos 
seguidos investimentos na nossa rede, devido à pandemia do novo coronavírus”, disse o 
secretário. 

Inscrições abertas para os cursos técnicos do 
Programa Novos Caminhos 

 
Estudantes da rede pública estadual interessados nos cursos técnicos ofertado pelo 
Programa Novos Caminhos, já podem se inscrever a partir desta terça-feira (13). O link 
das inscrições está disponível no endereço www.seduc.pi.gov.br/concursos. As inscrições 
seguem até as 23h59 do dia 18 de outubro de 2020. 

Podem se inscrever estudantes com idade mínima de 15 anos e máxima de 19 anos, no 
ato da matrícula, e estar regularmente matriculado no ensino médio regular nas escolas 
públicas estaduais. 

Serão ofertados cursos nos municípios: Parnaíba, Barras, Esperantina, Pedro II, Piripiri, 
Teresina, Castelo do Piauí, Campo Maior, Angical, Lagoinha, Regeneração, Valença, 
Oeiras, Picos, Floriano, Uruçuí, São Joao do Piauí, Anísio de Abreu, São Raimundo 
Nonato, Bom Jesus, Corrente, Fronteiras, São Julião, Paulistana, Demerval Lobão, José 
de Freitas, União. 



Os estudantes interessados poderão se capacitar nos cursos: técnico em gerência de 
saúde,  técnico em agente comunitário de saúde, técnico em vigilância em saúde, técnico 
em comércio, técnico em marketing, vendas, agronegócio, técnico em grãos, 
fruticultura,  informática, técnico em guia de turismo, técnico em produção de moda, meio 
ambiente, e técnico em comércio exterior. 

O resultado final será disponibilizado no site da Seduc (www.seduc.pi.gov.br), no dia  04 
de novembro de 2020.  O calendário escolar prevê o início das aulas para o dia 11 de 
novembro de 2020. 

O Programa Novos Caminhos é um conjunto de ações voltadas para o fortalecimento da 
política de Educação Profissional e Tecnológica, alinhadas às demandas do setor 
produtivo.  O Programa será executado em 28 municípios, beneficiando no total 800 
estudantes, contribuindo para o alcance da meta definida no Plano Plurianual 2020-2023, 
que é de elevar em 80% o total de matrículas em cursos técnicos e de qualificação 
profissional, alcançando 3,4 milhões de matrículas até 2023. 

Essa ampliação contribuirá para a inserção socioprodutiva de milhões jovens e 
trabalhadores e também para a alavancagem da produtividade e competitividade de 
diversos setores da economia. 

 
Pré-Enem Seduc retorna com aulas 
presenciais no sábado (17) 

 

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realizou, na tarde desta terça-feira (13), uma 
reunião virtual para tratar da Reta Final do Pré-Enem Seduc, especialmente do retorno 
das revisões presencias, ação nomeada de “Pré-Enem na Estrada”. As aulas presenciais 
retornam no sábado, 17 de outubro, amparadas nas recomendações do Comitê de 
Operações Emergenciais (COE). 



A superintendente de Ensino Superior, Maria de Lourdes Lopes, destaca que de acordo 
com a Portaria Seduc-PI/GSE Nº 776/2020, a Rede Estadual de Ensino adotará para a 3ª 
série do Ensino Médio  (regular,  integrado  e   VII   etapa   EJA),  e pré-vestibular, 
o   ensino   híbrido,   envolvendo  o uso sincronizado de atividades pedagógicas 
realizadas de forma presencial e não presencial. “Iniciaremos pela 4ª Gerência Regional 
de Educação já no próximo sábado, no Liceu Piauiense, e em todas as outras 
posteriormente. Realizaremos a transmissão da maioria das revisões presenciais através 
do Canal Educação, que deslocará seu estúdio móvel até o município e emitirá o sinal aos 
pontos tecnológicos nas escolas que estarão abertas e pelo Youtube. Tudo isso será 
realizado com todas as precauções sanitárias de prevenção à Covid-19”, relata a 
superintendente. 

A diretora de Mediação Tecnológica da Seduc, Viviane Carvalhedo, citou pontos 
importantes na reunião como o Agente Mobilizador, nas GREs e Escolas, as Salas de 
Aula On-line, o Podcast Canal Educação, os Simulados Enem no formato híbrido e o 
Passe Livre. “O Pré-Enem na Estrada vem com as revisões presenciais tomando todas as 
precauções para garantir a segurança de estudantes e profissionais, pois a educação não 
parou e não pode parar. Teremos o controle sanitário e de acesso por meio de ingresso 
para adentrar, com a presença de apenas 80 estudantes. Concomitante a esse retorno, 
haverá as transmissões remotas dessas revisões, além do Pré-Enem Seduc Live que 
continua a todo vapor”, afirma a diretora. 

O coordenador do Pré-Enem Seduc Live, Wellington Soares, esclarece que as revisões de 
forma presencial são uma marca do projeto, nessa nova etapa. Com revisão aos sábados 
e lives no domingo, traz duas frentes simultâneas de preparação. “Estávamos com 
saudades dessas revisões e nada substitui esse contato pessoal e físico, embora seja para 
um número menor de alunos e estejamos em um ano atípico de intranquilidades, mas 
nosso Estado tem passado uma segurança. Nossos alunos estão preparados, pois a equipe 
da Seduc e Canal Educação, convidados e voluntários, é a melhor possível. Todos 
abraçaram o projeto com carinho e dedicação, pois é uma forma de inclusão social que 
toca fundo na alma de todos, a valorização da escola pública”, finaliza o coordenador. 

 


