
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 684 casos confirmados e 11 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite desta terça-feira (6). 
 
Dos 684 casos confirmados da doença, 382 são mulheres e 302 homens, com idades que 
variam de um mês a 91 anos.  
 
Sete homens e quatro mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
das cidades de Aroazes (85 anos), Bom Jesus  (84 anos), Cristino Castro  (67 anos) e 
Teresina (76, 77, 78 e 79 anos). Já as do sexo feminino eram de Campo Maior  (88 anos), 
Ipiranga do Piauí (83 anos) e Teresina (80 e 85 anos). Todas as vítimas apresentavam 
comorbidades. 
 



As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no 
estado somam 99.960. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.180 e foram 
registrados em 173 municípios. Até agora, morreram 1.253 homens e 927 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 485 
ocupados, sendo 294 leitos clínicos, 189 UTIs e 2 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4.854 até o dia 06 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 97.295 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registrados nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Piauí sem regiões com alto risco 
epidemiológico esta semana 
O boletim de risco epidemiológico da Covid-19 desta semana mostra o Piauí sem regiões 
com alto risco. A análise foi baseada a partir das duas semanas anteriores, que abrangeu 
o período de 20/09/2020 a 03/10/2020.  

Segundo o médico intensivista Bruno Ribeiro, membro do COE Piauí, os destaques desta 
semana foram as regiões de Teresina e de Bom Jesus. “Teresina voltou ao risco médio-
baixo, mas continua reduzindo leitos e a qualquer momento pode subir o risco de 
novamente. Já em Bom Jesus abriram os leitos de UTI. Hoje não temos nenhuma região 
com risco alto”, declarou.  

Análise do risco epidemiológico – 04/10/2020 



 
 

A região de Parnaíba teve o risco epidemiológico reduzido de médio para baixo, devido 
à diminuição do número de casos e internações, além do aumento do número de leitos 
COVID disponíveis. 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 elevou-se de baixo para médio-baixo, 
explicado pelo aumento do número de casos novos e internações na última semana. 
Luzilândia é o município com maior incidência e Barras com a maior taxa de 
mortalidade.  

Teresina e região tiveram o risco epidemiológico reduzido de médio para médio-baixo, 
pela manutenção da baixa propagação da doença aliada à pequena diminuição da taxa de 
ocupação dos leitos de UTI COVID 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, causado 
pela baixa propagação da doença, porém com elevada taxa de ocupação dos leitos 
COVID, principalmente de UTI. 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 médio-baixo para baixo, ocasionado pela 
diminuição do número de casos novos e 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 manutenção do risco epidemiológico médio-baixo na região de Picos, devido aos 
índices constantes de propagação da doença e ocupação dos 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 mantiveram o risco epidemiológico médio-baixo da 
semana anterior, pela média propagação da COVID-19, associada à boa disponibilidade 
de leitos clínicos e 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 teve o risco epidemiológico reduzido de alto para médio. Além 
da estabilidade do número de casos e redução do número de óbitos na última semana, 
houve abertura dos leitos de UTI COVID do Hospital Regional de Bom Jesus, com 
aumento da capacidade de atendimento na região. O município polo de Bom Jesus 
apresenta a maior incidência da região, enquanto Rendenção do Gurguéia tem a maior 
taxa de mortalidade.  

Desde o início do levantamento do mapa do risco epidemiológico regional relacionado à 
COVID-19 no estado do Piauí, esta foi a segunda semana na qual nenhuma região foi 
classificada como risco epidemiológico alto.  

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.  

Hospital de Parnaíba apresenta queda no 
número de internações pela Covid-19 
O Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), em Parnaíba, vem apresentando uma 
queda no número de pacientes internados, por decorrência do novo coronavírus. A 
unidade de saúde também não registra óbitos desde o dia 28 de setembro. 

De acordo com a nova diretora do Heda, Marisa Corrêa, dos 15 leitos da unidade de 
terapia intensiva (UTI), instalados no hospital, apenas um está ocupado, com um caso em 
investigação para a Covid-19. 

“O último paciente que faleceu em nosso hospital pela doença foi da cidade de Cajueiro 
da Praia. A última morte do município de Parnaíba, por Covid-19, foi registrada no dia 
13 de setembro”, comenta a gestora. 

 

No anexo do Heda, que funciona na antiga Promédica, encontram-se internados dois 
pacientes contaminados pelo coronavírus, em leitos clínicos. No local foram instalados 
pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) 30 leitos clínicos e três de estabilização. 

“Estamos notando uma queda no número internações no Heda e no anexo, desde 
setembro, o que é reflexo de um trabalho desenvolvido pela Sesapi, que vem ajudando a 



reduzir os números de contaminados pelo vírus no Piauí”, destaca o secretário de Estado 
da Saúde, Florentino Neto. 

Na cidade de Parnaíba. 7.008 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus e 135 
perderam a vida para a Covid-19. 

Secretaria da Saúde leva EPIs e orientações a 
comunidades quilombolas 
Entre as estratégias de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no Piauí, a 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) trabalha com a conscientização da população a 
cerca dos cuidados e medidas de higiene, além da melhoria da rede de saúde estadual e 
medidas como o programa de busca ativa e as barreiras sanitárias, que promovem uma 
detecção precoce do vírus, possibilitando tratar as pessoas o mais rápido possível. O apoio 
a comunidades quilombolas e indígenas também vem sendo desenvolvido, seja com as 
testagens ou a doação de itens para ajudar na prevenção à Covid-19. 

A “Campanha Se Cuide!” desenvolvida por meio da Coordenação de Promoção da 
Equidade em Saúde da Sesapi traz a premissa de promover assistência para as populações 
mais vulneráveis e, dessa forma, busca levar máscaras de tecido e álcool em gel para 
comunidades quilombolas. A campanha deve beneficiar cerca de 940 famílias neste 
momento, que estão distribuídas entre quatro municípios e 10 comunidades quilombolas. 

 

Gilvano Quadros, coordenador de Equidade em Saúde da Sesapi, destaca a importância 
do projeto para promoção dos cuidados com as comunidades quilombolas durante o 



período de pandemia. “Por meio do trabalho da secretaria nós estamos conseguindo 
promover os cuidados dessas famílias, evitando, assim, que elas sofram grandes danos”, 
destacou o coordenador. 

Entre as comunidades que já foram beneficiadas estão as localizadas em Paquetá do Piauí: 
Custaneira; Tronco; Cana Brava. Localizadas em Santa Cruz do Piauí: Lagoa grande; 
Atrás da Serra; Chapada; Ponta do morro. Em Valença: Tranqueira. São João da Varjota: 
Potes. Localizada em Oeiras: comunidades Queiroz; Cantinho e Canadá. 

 

O projeto ainda tem previsão de auxiliar mais comunidades como a São Martins, 
Sumidouro, Baixa da Onça e Cato da Várzea. 

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, destaca que prestar essa assistência 
para todos os piauienses que precisem é um dos pontos fortes que a secretaria vem 
defendendo durante o enfrentamento à pandemia. “Além das comunidades quilombolas, 
também já prestamos apoio com o envio de EPIs para algumas associações de moradores, 
para a comunidade LGBTQIA+ e vamos continuar com esse trabalho, para que enquanto 
cumpramos nosso papel como secretaria, a população também possa se cuidar, 
fortalecendo, assim, duas frentes de enfrentamento à pandemia”, ressaltou o gestor. 

 
 



Seduc beneficiará 800 estudantes com cursos 
técnicos do programa Novos Caminhos 
A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) vai ofertar 32 turmas de Cursos de Educação 
profissional por meio do Programa Novos Caminhos. O edital será publicado no dia 08 
de outubro e as inscrições podem ser realizadas no período de 13 a 18 de outubro. 

As vagas serão distribuídas nos polos UAB de Piripiri, Teresina, Oeiras e Bom Jesus 
(Anexo II). Para mais informações, acesse o edital no link a 
seguir: https://is.gd/programanovoscaminhos. 

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. 

Podem se inscrever professores da Rede Pública Estadual que atuam ou atuaram em 
disciplinas da área técnica de cursos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), a 
partir de 01/01/2019 até a data da publicação do edital, e que sejam portadores de diploma 
de curso superior em qualquer área de conhecimento. 

Os cursos ofertados abrangem os seguintes eixos: 

Gestão e Negócios (Técnico em Comércio, Comércio Exterior, Marketing e  Vendas) 

Recursos Naturais ( Técnico em Agricultura, Agronegócio, Fruticultura e Técnico em 
Grãos) 

Ambiente e Saúde (Agente Comunitário de Saúde, Vigilância em Saúde,  Gerência em 
Saúde e  Meio Ambiente) 

Comunicação e Informação (Técnico em Informática, Turismo, Hospitalidade e Lazer e 
Técnico em Guia Turismo). 

Produção Cultural e Design (Técnico em Produção de Moda) 

O Programa Novos Caminhos visa contribuir 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. 

 

https://is.gd/programanovoscaminhos

