
 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 679 casos confirmados e cinco óbitos 
pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
desta terça-feira (27). 

Dos 679 casos confirmados da doença, 370 são mulheres e 309 homens, com idades que 
variam de um a 101 anos. 

Quatro homens e uma  mulher não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Elesbão Veloso (94 anos),  Picos (89 anos) e Teresina (65 e 67 anos). Já ela 
era de Água Branca  (78 anos). O homem de 94 anos não tinha comorbidade. 

Os casos confirmados no estado somam 111.543 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.368 e foram registrados em 
181 municípios. Até agora, morreram 1.373  homens e 995 mulheres.  
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 479 
ocupados, sendo 298 leitos clínicos, 178 UTIs e três leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.503 até o dia 27 de outubro. 

A Sesapi estima que 108.696 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 
As regiões de Picos e Oeiras apresentam alto 
risco epidemiológico 
No mapa epidemiológico desta semana houve um avanço no número de casos nas regiões 
de Picos, Oeiras e São Raimundo Nonato. Já as regiões de Piripiri e Parnaíba conseguiram 
reduzir o número de contaminados. As informações foram analisadas a partir das duas 
semanas anteriores, que abrangeu o período de 11 a 24 de outubro.  

Segundo Liége Moura, superintendente da Cepro/Seplan, o Comitê PRO Piauí continuará 
fazendo o monitoramento. “A importância do Mapa de Risco por regiões assistenciais 
para a Covid-19 nos coloca diante da nossa capacidade de atendimento para os que 
venham a ser infectados e principalmente nos mostra como está a propagação da doença 
nos municípios”, ressaltou. 

Em relação ao avanço da doença em algumas regiões, a superintendente destacou o 
cuidado com as duas que estão com alto risco epidemiológico. “Para esta semana nós 
manteremos atenção redobrada para a região de Picos e de Oeiras, pois avançaram para 
números que nós não gostaríamos dentro do processo de reabertura. Precisamos ter 
atenção e cuidado com o momento que estamos vivenciando com as aglomerações, sejam 
por eventos, ou pelas campanhas eleitorais”, disse. 

Os cuidados com as medidas preventivas precisam ser seguidos. “Nós continuamos com 
esse zelo, pois ainda estamos em pandemia e a população precisa entender que deve ficar 
em casa, quando possível, e se precisar sair, deve manter o distanciamento e, 
principalmente, usar a máscara e ter o cuidado de fazer a higienização, lavando as mãos, 
usando o álcool, para que possam se resguardar, já que ainda não existe vacina, concluiu 
Liége Moura. 

 

 

 

 

 

 

 



Análise do risco epidemiológico de 25 de outubro 

A região de Parnaíba teve o risco epidemiológico reduzido de alto para baixo, devido à 
diminuição do número de novos casos, internações e óbitos por COVID-19 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 reduziu-se de médio para baixo, pela 
diminuição do número de notificações de casos novos e óbitos. Luzilândia é o município 
com maior incidência e Barras com a maior taxa de mortalidade. 

Teresina e região mantiveram o risco epidemiológico médio-baixo da semana anterior, 
com baixa propagação da doença associada a índices médios de ocupação dos leitos 
COVID. Demerval Lobão é o município com a maior incidência e Água Branca tem a 
maior taxa de mortalidade. 

A região de Floriano mantém o risco epidemiológico médio há seis semanas, 
apresentando índices constantes de propagação da doença e ocupação dos leitos COVID. 
Baixa Grande do Ribeiro tem a maior incidência, enquanto Manoel Emídio apresenta a 
maior taxa de mortalidade da região. 

Oeiras teve o risco epidemiológico elevado de baixo para alto, ocasionado pelo aumento 
do número de casos e internações aliado à redução do número de leitos COVID, que 
resultou na diminuição da capacidade de atendimento na região. Santa Cruz do Piauí 
apresenta a maior incidência de COVID-19 na região, bem como a maior taxa de 
mortalidade. 



Houve manutenção do risco epidemiológico alto na região de Picos, que vem 
apresentando alta propagação da doença associada à disponibilidade média de leitos 
COVID. 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 importante da ocupação dos leitos COVID, 
principalmente de UTI. 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, apesar do aumento da 
ocupação dos leitos COVID, devido à diminuição do número de internações e óbitos. O 
município polo de Bom Jesus apresenta a maior incidência da região, bem como a maior 
taxa de mortalidade. 

Agência Piauí Fomento financia pequenos 
empresários 

 
O Governo do Piauí, por meio da Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado – 
Piauí Fomento, vem apoiando os microempreendedores e empreendedores piauienses a 
crescer e superar os efeitos econômicos da pandemia do novo Coronavírus. A agência 
libera empréstimo para capital de giro em até 15 dias, quando a média de tempo dos 
demais bancos é de 60 dias. O objetivo é contribuir para o crescimento dos setores e 
desenvolver a economia do estado. 

Segundo o diretor-presidente da Piauí Fomento, Luiz Carlos Éverton, a agência está 
disponibilizando linha de crédito para os micro e pequenos empreendedores, financiando, 
além de capital de giro, investimentos da empresa. “As propostas estão vindo de diversas 
cidades, captadas através de parceiros, que dão as informações necessárias. Trabalhamos 
em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-
PI) e o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí (Emater), para atender 
todo o interior do estado”, explicou. 



Se preferir, o cliente pode se dirigir diretamente à Agência, em Teresina, ou ligar para o 
número (86) 3216-6277. “O empreendedor, ao telefonar, vai ser atendido por um gerente 
que ouvirá a proposta e encaminhará por e-mail toda a documentação necessária para o 
cadastramento na Agência. A partir deste ponto, tudo pode ser tratado pela internet, e o 
atendimento presencial só é necessário na hora de assinar o contrato, o que facilita muito. 
Mas, se ainda assim, o cliente preferir, pode vir à Agência desde o primeiro contato, de 
segunda a sexta-feira, de 8 às14h, expediente normal, atendemos a todos presencialmente, 
para obter todas as informações e acessar o seu crédito”, disse o diretor-presidente. 

Já na área rural, a Agência financia o projeto “Galinha Caipira” e a apicultura, as duas 
prioridades definidas pelo governo. “Se o cliente tiver propostas nestas áreas, basta se 
dirigir ao Emater, fazer o plano de negócio, encaminhar para a Agência e acessar o 
crédito”, explicou Luiz Carlos. 

A Agência de Fomento do Piauí apoia, atualmente, cerca de 350 empreendedores de 
diversos setores, a previsão é de chegar a R$ 30 milhões em crédito para as empresas 
piauienses ainda este ano. “Nesta pandemia, já atendemos 350 empresas, um total de R$ 
13 milhões e tem previsto aplicarmos, ainda esse ano, R$ 30 milhões. Então, nosso foco 
são as pequenas empresas e essas empresas têm dificuldade de acesso ao crédito, 
pensando nisso, a Piauí Fomento adotou um modelo ágil e rápido, isso permite que a 
gente possa chegar a essas pessoas que precisam. A Piauí Fomento está financiando, hoje, 
em toda a cidade de Teresina e estamos focando também em alavancar o turismo: hotéis, 
bares, restaurantes em Parnaíba, Barra Grande, Picos, Floriano, ou seja, nas principais 
cidades do Piauí, ampliando o raio de atuação”, disse o diretor-presidente. 

O Sebrae-PI, além do Emater, também é parceiro da Agência de Fomento no apoio aos 
empreendedores. “É com muita alegria que vejo um trabalho forte do Governo do Estado 
pensando no micro e no pequeno empreendedor, que são os que, efetivamente, têm dado 
a dinâmica do emprego em nosso estado e o que a Piauí Fomento tem feito é atender uma 
demanda muito forte em decorrência da pandemia, porque chegar com crédito nesse 
momento em que o empreendedor não está faturando é essencial. O Sebrae é parceiro, 
que aporta 80% da garantia do pequeno empreendedor para que ele tome o recurso da 
Piauí Fomento e está dando muito certo”, comemorou Mário Lacerda, superintendente do 
Sebrae-PI. 

Governador quer atingir meta de 95% de 
vacinação contra pólio e outras doenças 
O governador Wellington Dias tratou, com o infectologista e diretor do Hospital Nathan 
Portela, José Noronha, sobra a importância da Campanha Nacional de Vacinação contra 
Poliomielite e também sobre a Campanha de Multivacinação de crianças e adolescentes 
contra outras doenças. 

“Estamos priorizando a campanha de vacinação contra poliomielite e a multivacinação 
contra várias doenças, como hepatite, sarampo e tétano. Queremos fazer a prevenção e 
nossa meta é alcançar 95% da população”, disse Wellington, enfatizando que a campanha 
nacional vai até o dia 30 de outubro, com todas as vacinas. 



Segundo o governador, com relação à campanha de multivacinação, o Piauí avançou e 
chegou próximo a 60% de pessoas vacinadas. “A campanha contra poliomielite, o estado 
registrou baixo índice de vacinação. Então é importante que em cada município, haja 
empenho de gestores e pais para imunizar as crianças de 12 meses a 5 anos”, explica o 
governador. 

 

Segundo José Noronha, a vacina é a maneira mais eficaz de proteção. “A vacina é uma 
atividade muito simples e não custa nada à população ampliar a cobertura vacinal e 
proteger a quem amamos”, disse o médico, explicando, por exemplo, que o sarampo é 
uma doença com capacidade de transmissão superior ao novo coronavírus. “É uma doença 
que pode causar uma série de complicações à saúde das pessoas e, por isso, a importância 
de atualização das vacinas”, destaca Noronha. 

 


