
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 200 casos confirmados e 11 óbitos pela 
Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
segunda-feira (16). 

Dos 200 casos confirmados da doença, 97 são mulheres e 103 homens, com idades que 
variam de um mês a 88 anos. 

Oito homens homens e três mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles 
eram naturais de Altos (81 anos), Beneditinos (95 anos), Bom Jesus  (50 anos), Elesbão 
Veloso (74 anos), Esperantina (90 anos), Ribeiro Gonçalves (79 anos), Santana do Piauí 
(76 anos) e São João do Piauí (69 anos), Já as mulheres eram de Monsenhor Gil (86 anos), 
Oeiras (73 anos) e Teresina (85 anos). Duas das vítimas não possuíam comorbidades.  

Os casos confirmados no estado somam 120.466 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.541 e foram registrados em 
195 municípios. Até agora, morreram 1.472 homens e 1.069 mulheres. 
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 413 
ocupados, sendo 239 leitos clínicos, 168 UTIs e seis  leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 6.189 até o dia 16 de novembro. 

A Sesapi estima que 117.512 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Campanha Novembro Azul alerta para 
cuidados com saúde do homem 

 

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), por meio da Coordenação de Atenção à Saúde 
do Adulto e Idoso, lança, nesta terça-feirao (17), no Palácio de Karnak, a campanha 
Novembro Azul, que visa a conscientizar o público masculino para o diagnóstico precoce 
do câncer de próstata. O Dia D da Campanha foi realizado no dia 10 de novembro com 
ações pela rede de saúde. o tema deste ano é “Homem que se cuida tem atitude”. 

Na Campanha 2020 serão enfatizados os cânceres de pênis, de boca e o câncer de próstata, 
que é um dos mais comuns entre os homens. Segundo estimativa do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), para cada ano do triênio 2020-2022, devem aparecer 625 mil casos novos 
de câncer no Brasil, sendo 66 mil de câncer de próstata, o que representa 29,2% dos casos. 
No Piauí, a maior concentração de homens é na faixa etária de 30 a 39 anos, com altos 
índices de câncer de próstata e de pênis. 

Durante a campanha, serão realizadas ações para conscientizar o público masculino sobre 
a importância dos cuidados com a saúde. Na ocasião, será lançado o Cartão de Saúde dos 
Caminhoneiros e das Caminhoneiras, uma iniciativa do Ministério da Saúde para atender 
às necessidades dos motoristas de transportes rodoviários de cargas. Será um documento 



público para possibilitar o registro e acompanhamento de informações clínicas, de suporte 
ao diagnóstico e do plano de cuidados desse público específico e itinerante. 

Além do Cartão de Saúde dos Caminhoneiros, também será lançado um projeto de 
prevenção do câncer de pênis no homem piauiense. Dados epidemiológicos do Inca 
colocam o Piauí no primeiro lugar do ranking no Brasil com número de casos deste tipo 
da doença. Para conter esse aumento, o Ministério da Saúde vai implantar um projeto 
piloto no Estado para desenvolver ações educativas e de prevenção da doença. 

A coordenadora de Saúde do Homem da Sesapi, Valdite Leão, ressalta a importância de 
conscientizar o sexo masculino da necessidade de se cuidar. “É preciso chamar atenção 
dos homens para o autocuidado. Homem não é super-herói, eles precisam quebrar o mito 
de serem fortes o tempo todo. Essa cultura do não se olhar é que faz com que os homens 
morram antes das mulheres”, ressalta a coordenadora. 

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, o diagnóstico precoce 
é fundamental para evitar o desenvolvimento da doença e a amputação do membro. “A 
adoção de hábitos saudáveis, a prática de atividade física regular, a alimentação 
balanceada e o uso moderado de bebidas alcoólicas são cruciais para diminuir estes 
agravos evitáveis. A identificação precoce de doenças aumentam as chances de um 
tratamento eficaz”, diz o secretário. 

Dez mil alunos da rede estadual estão em 
aulas presenciais 

 

Aulas retornaram obedecendo às normas sanitárias 

Desde o dia 19 de outubro de 2020, as escolas da rede estadual estão autorizadas a 
retomar, de forma presencial, as aulas para os estudantes da 3ª série do Ensino Médio e 
VII etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Assim, o chão da escola passou a ser 
uma realidade para 9.867 estudantes em 286 escolas, até o momento. Os alunos são 
avaliados de forma qualitativa. 



A retomada das aulas é um processo gradativo e para isso as escolas da rede estadual 
apresentam um plano pedagógico, além de seguir todas as orientações previstas nos 
protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus, já estabelecidos pelas autoridades em 
saúde. 

 

 

Kits alimentares têm sido entregues para famílias de alunos 

 Embora não estivesse previsto nos protocolos de retomada, a  Seduc está garantindo a 
testagem para o novo coronavírus nos profissionais que estão envolvidos diretamente no 
retorno das aulas presenciais nas escolas e, até o momento, não houve caso positivo para 
a doença. 

Para a retomada, a  Secretaria de Estado da Educação realizou capacitações com as 
equipes escolares, destinou recursos para que as escolas pudessem adquirir material de 
higiene, equipamentos de proteção individual  e fizessem a instalação de pias na entrada 
e a sinalização dos espaços. 

 Alimentação Escolar 

A Secretaria de Estado da Educação está realizando a distribuição de kits alimentares para 
os alunos da rede estadual.  Até o momento foram beneficiados 206.048 estudantes em 
651 escolas, num investimento de R$ 5.153.550,00. 

O kit alimentar é destinado aos estudantes da Educação Básica (Ensino Fundamental, 
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos – EJA). A aquisição é custeada com 
recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). 

Cada escola é responsável pela montagem e distribuição dos kits, que contêm gêneros 
alimentícios não perecíveis e 30% de produtos oriundos da agricultura familiar. No 
momento, a entrega está suspensa devido ao período eleitoral. As escolas que ainda não 
concluíram a entrega poderão retomar à ação e finalizar na próxima semana. 

 


