
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 447 casos confirmados e 13 óbitos pela 
Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
terça-feira (17). 

Dos 447 casos confirmados da doença, 249 são mulheres e 198 homens, com idades que 
variam de três meses a 92 anos. 

Seis homens homens e sete mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles 
eram naturais de Luzilandia (45 anos), Picos (74  anos), Santo Antônio de Lisboa (72 
anos), São Raimundo Nonato (32 anos) e Teresina (63 e 72 anos), Já as mulheres eram 
de Bocaina (37 anos), Floriano (64 anos), São Braz do Piauí (75 anos), São Raimundo 
Nonato (81 anos) e Teresina (52, 54 e 87 anos). Apenas uma das vítimas não possuía 
comorbidades.  
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Os casos confirmados no estado somam 120.913 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.554 e foram registrados em 
195 municípios. Até agora, morreram 1.478 homens e 1.076 mulheres. 

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 427 
ocupados, sendo 258 leitos clínicos, 165 UTIs e quatro leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 6.211 até o dia 17 de novembro. 

A Sesapi estima que 117.932 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

A região de Piripiri mantém risco 
epidemiológico baixo 

O Mapa de Risco Epidemiológico desta semana, que abrangeu a análise dos últimos 15 dias, no 
período de 01 a 14 de novembro, revelou que as duas regiões, de Oeiras e de São Raimundo 
Nonato, estão com risco alto ocasionados pelo aumento do número de casos novos, internações e 
ocupação dos leitos COVID. Já a região de Piripiri manteve o risco baixo da semana passada com 
grande disponibilidade de leitos.  
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A região de Parnaíba teve o risco epidemiológico reduzido de médio para médio-baixo, devido 
ao aumento da disponibilidade de leitos COVID. Cajueiro da Praia é o município com a maior 
incidência e taxa de mortalidade da região.  

O risco epidemiológico da região de Piripiri permaneceu no mesmo nível baixo da semana 
anterior, devido aos baixos índices de propagação da doença na região associado à boa 
disponibilidade de leitos. Luzilândia é o município com maior incidência e Barras com a maior 
taxa de mortalidade.  

Teresina e região tiveram o risco epidemiológico elevado de médio-baixo para médio, pelo 
aumento do número de notificações de novos casos e de óbitos 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-baixo da semana anterior, 
apresentando baixos índices de propagação da COVID-19 e disponibilidade intermediária de 
leitos. Baixa Grande do Ribeiro tem a maior incidência, enquanto Uruçuí apresenta a maior taxa 
de mortalidade da região.  

Oeiras teve o risco epidemiológico elevado de médio-baixo para alto, ocasionado pelo aumento 
do número de casos novos e óbitos. Santa Cruz do Piauí apresenta a maior incidência de COVID-
19 na região, bem como a maior taxa de mortalidade.  

Houve redução do risco epidemiológico de médio para médio-baixo na região de Picos, devido à 
diminuição do número de casos novos e de internações na semana anterior. 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 alto da semana anterior. 
Apesar da redução do número de óbitos, houve aumento do número de casos novos e internações 
e a ocupação dos leitos COVID mantém-se elevada. Lagoa do Barro do Piauí é o município com 
maior incidência da região, enquanto São Raimundo Nonato apresenta a maior taxa de 
mortalidade.  

A região de Bom Jesus manteve o risco epidemiológico médio-baixo da semana anterior, com 
baixo índice de propagação da doença associado à ocupação moderada dos leitos COVID. O 
município polo de Bom Jesus apresenta a maior incidência da região, bem como a maior taxa de 
mortalidade.  

Lacen Piauí já realizou 89 mil testes para 
detectar o coronavírus 
O Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Costa Alvarenga (Lacen- PI), vinculado à 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), realizou desde março 89 mil testes para detectar 
o novo coronavírus. 

“Desde o começo da pandemia o laboratório vem desempenhando um papel fundamental 
no diagnóstico da Covid-19, o que ajuda no tratamento precoce da doença”, destaca o 
secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto. 

Na unidade são realizados os testes de RT-PCR, que tem como objetivo diagnosticar a 
doença por meio da detecção do material genético do novo coronavírus na amostra 
examinada. 

 



“A análise de biologia molecular é considerada padrão ouro por identificar a presença do 
SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, em amostras de secreções das vias 
respiratórias (do nariz e garganta) dos casos suspeitos. Assim que chegam ao laboratório, 
essas amostras passam por diferentes estágios de preparação e extração do material 
genético das moléculas (RNA) até chegar a etapa final do processo” explica a diretora do 
Lacen-PI, Waterlene de Carvalho. 

 

A capacidade do Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí é de mil exames por dia, 
o que possibilita a entrega dos resultados em até 48 horas. Nas últimas semanas o sistema 
que alimenta esses exames teve um problema que acabou atrasando as entregas, porém já 
está tudo solucionado. 

“Tivemos um problema no sistema do site, que é administrado pelo Ministério da Saúde, 
mas já colocamos todos em dia. Nosso intuito é dobrar esse número de exames realizados, 
fazendo com que mais pessoas recebam o diagnostico em tempo hábil”, ressalta a diretora. 

Seduc participa de reativação da Câmara 
Técnica de Políticas para as Mulheres 
Foi realizada, na manhã desta terça-feira (17), a reunião virtual para a reativação da 
Câmara Técnica Estadual Interinstitucional do Pacto de Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres, tendo a Coordenadoria de Estado de Políticas para as Mulheres (CEPM) à 
frente da ação. A reunião contou com representantes da Secretaria de Estado da Educação 
(Seduc), do Tribunal de Justiça do Piauí, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
Piauí, Defensoria Pública Estadual e órgãos da administração estadual. 



A Câmara Técnica Estadual organiza-se a partir da mobilização e planejamento das 
instituições que desenvolvem estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher, 
bem como coordenar, monitorar e fortalecer o processo de implementação de projetos 
que contemplem a intersetorialidade na formação das políticas públicas para mulheres. 

Representando a coordenadoria de Inclusão e Diversidade da Seduc, Amparo Veloso 
reforçou a importância do trabalho da câmara técnica, do seu caráter consultivo e de 
assessoramento e pontuou as ações na área da educação. 

“Considerando a temática, a Seduc já vem destacando na educação a prevenção à 
violência contra a mulher, utilizando, por exemplo, o projeto Lei Maria da Penha nas 
escolas, uma parceria com o MPPI, implantado em todas as GREs.  Também as escolas 
prosseguiram com ações e projetos onde os alunos são os protagonistas dessa ação e 
desenvolvemos parcerias com outros órgãos e instituições”, disse. 

Com o retorno das atividades, os representantes irão elaborar um plano de trabalho, com 
detalhamento das ações a serem implementadas e seu cronograma de execução e 
promover a execução, monitoramento e avaliação do Pacto no Estado. “Agora, em relação 
à câmara técnica, estamos participando desse momento e esperamos dar continuidade, 
relevando sua função e competência”, completou Amparo Veloso. 

 

 

 

 


