
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 514 casos confirmados e nove óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta segunda-feira (19). 
 
Dos 514 casos confirmados da doença, 279 são mulheres e 235 homens, com idades que 
variam de um a 88 anos. 
 
Cinco homens e quatro mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Floriano (76 e 79 anos) e Teresina ( 43, 44 e 73 anos). Já elas são de Barras ( 
96 anos), Itaueira (76 anos), São João da Serra (95 anos) e Teresina (58 anos). Todas as 
vítimas possuíam comorbidades.  
  
Os casos confirmados no estado somam 106.908 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.304 e foram registrados em 
179 municípios. Até agora, morreram 1.333 homens e 971 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 480 
ocupados, sendo 278 leitos clínicos, 200 UTIs e 2 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.256 até o dia 19 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 104.124 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Escolas estaduais retomam atividades 
presenciais a partir desta terça (20) 
Longe das escolas desde março, quando iniciou a pandemia da Covid-19 no Piauí, os 
estudantes da 3ª série do Ensino Médio e VII etapa da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) matriculados na rede estadual de ensino poderão, a partir desta terça-feira (20), 
retornar para sala de aula. 

“Nossas escolas fecharam as portas, mas as aulas continuaram de forma remota. Voltar 
para o chão da escola é importante para retomar as relações pessoais que existem nas 
aulas e que são fundamentais no aprendizado, além de reforçar a preparação dos 
estudantes que farão o Enem em janeiro”, ressalta Ellen Gera, secretário de Estado da 
Educação. 

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) tem feito um intenso trabalho de orientação 
às instituições de ensino da rede estadual e um recurso no valor de 4 milhões de reais já 
foi distribuído entre as escolas para adaptações e compra de equipamentos de proteção 
individual (EPIs). 

 

  



“Quando tivemos o retorno confirmado pelo decreto de 21 de setembro de 2020, 
intensificamos a preparação dos gestores para receber os estudantes. Promovemos 
capacitações em parceria com a Vigilância Sanitária sobre os protocolos que deveriam 
ser adotados, treinamos as equipes das escolas quanto à limpeza e desinfecção correta dos 
ambientes, utensílios e objetos. Fizemos um repasse no valor de R$ 4 milhões para que 
as unidades sinalizassem os ambientes escolares e comprassem materiais de higiene 
necessários, como álcool em gel, sabonetes, máscaras, equipamentos para uso de álcool 
em gel e adequação de alguns espaços: instalação de pias na entrada e adequação de 
banheiros”, informa Ellen Gera. 

 

A retomada não é obrigatória aos alunos e professores, que continuaram tendo à 
disposição as aulas remotas. Para receber os estudantes, cada escola elaborou um plano 
de retorno, que foi enviado para a Seduc e deve ser cadastrado no site do PRO Piauí 
(propiaui.pi.gov.br). 

“Mais de 200 planos de escolas já estão sendo analisados pela equipe pedagógica da 
Seduc e a previsão é que 155 escolas da rede estadual retornem ainda este mês. O retorno 
não será uniforme, já que as escolas têm realidades diferentes e algumas precisam de um 
pouco mais de tempo para adaptar espaços e adquirir EPIs. A previsão é que tenhamos 
estudantes voltando para 71 escolas até o fim desta semana”, detalha o secretário da 
Educação. 

http://propiaui.pi.gov.br/


 

Segundo o gestor, a abertura das escolas será um movimento gradativo, cauteloso, 
priorizando sempre a segurança dos estudantes, professores e pessoal administrativo. 
“Nossa prioridade é garantir a segurança de todos e, por isso, vamos trabalhar com o 
modelo hibrido, com poucos estudantes em sala de aula e apenas naquelas escolas que 
tiverem condições de cumprir os protocolos, respeitando sempre o distanciamento, 
usando máscara, fazendo higienização das mãos e dos espaços e apenas nos municípios 
onde a epidemia estiver controlada e decrescente”, finalizou Ellen Gera. 

Governo entrega centro para reabilitação de 
pessoas com sequelas da Covid-19 em 
Parnaíba 
O Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) e da Secretaria 
de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid), inaugurou, nesta segunda-feira 
(19), o Centro de Reabilitação para pessoas com sequelas da Covid-19. 

“Em um quadro pós-Covid-19, nós temos detectado sequelas pulmonares e neurológicos 
e, para tratar dessas sequelas, instalamos, no Centro Especializado em Reabilitação (CER 
IV), Centro de Reabilitação para pessoas com sequelas da Covid-19. É um passo 
importante para Parnaíba e para o Piauí, já que amplia a nossa rede de atendimento”, 
destaca o governador Wellington Dias. 

 



 

A unidade vai funcionar na sede do recém-construído Centro Especializado em 
Reabilitação de Parnaíba, que faz parte da Rede de Cuidados à Pessoas com Deficiência 
do Piauí e vai atender a população dos Territórios de Desenvolvimento da Planície 
Litorânea e dos Cocais. 

“Esse é um espaço que vai dar à população esperança e garantir a reabilitação. Neste Dia 
do Piauí, as Planícies Litorânea e Cocais recebem um serviço de nível mais elevado, para 
o atendimento e recuperação das vítimas da Covid-19”, enfatiza o secretário de Estado da 
Saúde, Florentino Neto. 

 

 

O centro foi instalado seguindo as determinações do Ministério da Saúde, que orienta que 
os serviços de reabilitação deverão oferecer retaguarda para o atendimento aos usuários 
pós-internações originadas pela Covid-19, que gerem deficit de funcionalidade. 

 



 

“Inicialmente teremos o atendimento das pessoas com sequelas do Covid-19, em seguida 
o centro trabalhará em toda a sua plenitude atendendo à população. Dessa forma, as 
pessoas dessa região não terão que se deslocar para outros municípios em busca dos 
serviços do CER, garantindo, assim, mais comodidade para todos”, destaca a deputada 
federal Rejane dias. 

O Centro de Reabilitação para as pessoas com sequelas da Covid-19 visa prestar uma 
assistência com qualidade, enfatizando, entre outras ações, a reabilitação clínica 
funcional, contribuindo decisivamente para a melhoria da qualidade de vida e integração 
social dessas pessoas. 

“Serão oferecidos serviços de reabilitação visual, auditiva, física e intelectual. O centro 
conta com uma equipe multiprofissional e tem capacidade de atendimento para 900 
usuários por mês”, lembra o secretário Florentino Neto. 

 

 

A unidade vai atender a população de 33 municípios dos Territórios de Desenvolvimento 
Planície Litorânea e Cocais. “Para receber o atendimento, o paciente deve ser regulado 



pelas equipes da Atenção Básica de cada município, em seguida passará por uma 
avaliação no centro, que vai decidir qual o tratamento mais adequado para o tipo de 
sequela. Os atendimentos começam em novembro, após a seleção da equipe de 
profissionais”, explica o superintendente de Atenção à Saúde e Municípios da Sesapi, 
Herlon Guimarães. 

 


