
 

 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 496 casos confirmados e nove óbitos 
pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
desta quarta-feira (4). 

Dos 496 casos confirmados da doença, 332 são mulheres e 264 homens, com idades que 
variam de um a 94 anos. 

Três homens e seis mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Picos (56 e 81 anos) e Piripiri (67 anos). Já elas eram de Palmeirais (seis 
meses), Piripiri (71 anos), São Raimundo Nonato (34 e 78 anos) e Teresina (56 e 81 
anos).  As vítimas de 34 e 56 anos não possuíam comorbidades. A bebê de seis era 
cardiopata.  
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Os casos confirmados no estado somam 115.026 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.450 e foram registrados em 
188 municípios. Até agora, morreram 1.421 homens e 1.029 mulheres.  

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 467 
ocupados, sendo 288 leitos clínicos, 173 UTIs e seis leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.794 até o dia quatro de novembro. 

A Sesapi estima que 112.109 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Número de casos Covid-19 volta a aumentar 
no estado 

São Raimundo Nonato atingiu ocupação máxima dos leitos de UTI Covid, segundo o 
Mapa de Risco Epidemiológico, apesar da região manter o risco médio da semana anterior 
e de não ter sido registrado nenhum óbito ao longo da última semana. Já as regiões de 
Picos, Oeiras e Bom Jesus estão com risco alto. A análise foi baseada a partir das duas 
semanas anteriores, que abrangeu o período de 18 a 31 de outubro.  

Análise do risco epidemiológico em 1º de novembro  

  

A região de Parnaíba teve o risco epidemiológico elevado de baixo para médio-baixo. 
Apesar de manter baixos índices de propagação da doença, houve aumento da ocupação 
dos leitos COVID, devido à redução do número de leitos de UTI. Cajueiro da Praia é o 
município com a maior incidência e taxa de mortalidade da região.  

 



O risco epidemiológico da região de Piripiri elevou-se de baixo para médio-baixo, pelo 
aumento do número de novos casos, internações e óbitos. 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 três semanas, 
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 sete semanas, 
apresentando índices constantes de propagação da doença e ocupação dos leitos COVID. 
Baixa Grande do Ribeiro tem a maior incidência, enquanto Uruçuí apresenta a maior taxa 
de mortalidade da região.  

Oeiras manteve o risco epidemiológico alto da semana anterior. Apesar da diminuição 
das notificações de casos novos, houve aumento do número de internações e da ocupação 
dos leitos COVID, principalmente de terapia intensiva. 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. Embora tenha sido 
observada redução do número de óbitos na última semana, a taxa de ocupação dos leitos 
COVID aumentou, reduzindo a capacidade do sistema de saúde na região. 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 da semana 
anterior. Apesar de não ter sido registrado nenhum óbito ao longo da última semana, a 
ocupação dos leitos de UTI COVID atingiu 100% na data deste levantamento. 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, devido 
ao aumento do número de internações e óbitos em relação à semana anterior. O município 
polo de Bom Jesus apresenta a maior incidência da região, bem como 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.   

 

 



Governo aumenta capacidade de terapia 
intensiva em São Raimundo Nonato 

 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), segue 
investindo na rede estadual de saúde, incluindo a entrega de equipamentos para unidades 
com objetivo de melhorar ainda mais a qualidade do atendimento à população. O Hospital 
Regional Senador Cândido Ferraz, em São Raimundo Nonato, é um dos beneficiados com 
os investimentos. A unidade recebe seis monitores, sete ventiladores e uma torre de 
videolaparoscopia. Esse último permite a realização de procedimentos cirúrgicos menos 
invasivos. 

Nesta quinta-feira (5), o superintendente de Atenção da Rede de Média e Alta 
Complexidade, Alderico Tavares, irá à unidade com uma equipe técnica da Sesapi para 
analisar a realidade do hospital e fazer sugestões e possíveis mudanças que possam 
melhorar a qualidade do serviço prestado pela unidade. 

Alderico Tavares explica que os equipamentos são de última geração e que farão grande 
diferença na qualidade de atendimento da população. “Iremos a São Raimundo Nonato 
com um olhar técnico para ajudar a unidade, além de começar o suporte de médicos 
intensivos, que já foi autorizado pelo secretário Florentino Neto, que irão auxiliar os 
profissionais da região”, explicou o superintendente. 

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, fala que esteve no hospital e analisou 
a situação da unidade. Segundo ele, os equipamentos vão reforçar a atuação do Cândido 
Ferraz, uma vez que o número de novos casos de Covid-19 começa a se elevar na região 
e os leitos de terapia intensiva da unidade, assim como a UPA 24 horas de São Raimundo 
Nonato, apresentam ocupação integral. 

“Estamos consolidando o que foi definido durante a primeira visita à unidade. Estamos 
enviando esses monitores e ventiladores para incrementarmos a capacidade de terapia 



intensiva de São Raimundo Nonato. Além disso, estamos enviando uma torre de 
videolaparoscopia, que permite a realização de cirurgias menos invasivas, algo que reduz 
o risco de infecção e até melhora as condições do pós-operatório dos pacientes”, destacou 
o secretário. 

O deputado estadual Hélio Isaias agradeceu o envio de equipamentos para o hospital e 
disse que a população da região é a maior beneficiada com os investimentos. “Nós já 
tivemos uma melhora estrutural na unidade e agora teremos mais equipamentos e pessoal 
para ampliar e qualificar ainda mais o atendimento na região. São 18 municípios 
beneficiados com esses investimentos e só temos a agradecer pela atenção que vem sendo 
dada pelo Governo do  Estado, por meio da Secretaria da Saúde, a nossa região”, disse o 
parlamentar. 

 


