
 

 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 1.321 casos confirmados e 22 óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta terça-feira (11). 
 
Dos 1.321 casos confirmados da doença, 688 são mulheres e 633 homens, com idades 
que variam de um mês a 99 anos.  
 
Quatro mulheres e 18 homens não resistiram às complicações do novo coronavírus. Elas 
eram naturais das cidades de Piripiri (75 anos), Queimada Nova (74 anos) e Teresina (61 
e 90 anos). Já eles eram de Água Branca (60 anos), Altos (61 anos), Cocal dos Alves (57 
e 94 anos), Elesbão Veloso  (80 anos), Floriano (74 anos), Piripiri (80 anos), São 
Raimundo Nonato (64 anos), Simões (96 anos) e Teresina (58, 58, 67, 74, 76, 78, 78, 85 
e 92 anos).  
 



Dos 224 municípios do estado, apenas Arraial e Canavieira não têm casos positivos de 
coronavírus. A Covid-19 está presente em 99,1% do território piauiense. 
 
O Piauí possui 62.465 casos confirmados do novo coronavírus e 1.548 óbitos registrados 
pela doença, em 142 municípios. Deste total, morreram 904 homens e 644  mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 669 
ocupados, sendo 388 leitos clínicos, 261 UTIs e 20 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 2.655 até o dia 11 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 60.248 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registrados nos últimos 14 dias), mas que não necessitaram de internação ou 
evoluíram para morte. 
 

 

Planície Litorânea ganha comitê para 
monitorar abertura 

 

Na tarde desta terça-feira (11) estiveram reunidos empresários, secretários de Saúde e 
representantes do território Planície Litorânea, para a criação do comitê regional do 
programa Pro Piauí. O comitê Pro Piauí é responsável por coordenar as ações do programa 
Pacto de Retomada Organizada das Atividades Econômicas, e os comitês regionais farão 
o monitoramento do cumprimento do calendário de abertura e das medidas sanitárias e de 
distanciamento social exigidas pelo programa. 

 
O secretário de Estado do Planejamento, Antonio Neto, coordenou a abertura do comitê 
enfatizando os desafios encontrados no processo de reabertura da econômica piauiense. 



“Nós esperamos que esse Comitê possa nos ajudar a coordenar essa abertura gradual no 
litoral piauiense, como um importante instrumento de acompanhamento, de articulação 
de diálogo para monitorar a politica voltada para o combate da pandemia”, declarou. 

“Como nós estamos entrando numa fase mais ampla na liberação de setores, o mês de 
agosto será decisivo no sucesso dessa estratégia, e se nós não tivermos cuidado, 
monitorando para levar as informações regionais para o comitê central e para o 
governador, e articulando com as autoridades locais e as vigilâncias sanitárias, nós 
poderemos ser obrigados a retroceder. E não é esse o nosso objetivo. Queremos que esse 
processo seja responsável, controlado e que nós consigamos conviver em sociedade e que 
os números sejam cada vez menores”. Completou o secretário e também coordenador do 
comitê estadual Pro Piauí. 

Antonio Neto enfatizou que os comitês regionais são uma estratégia que busca a 
minimização dos números da Covid-19 e a maximização dos números dos indicadores 
econômicos. "Todo esse processo de acompanhamento e de monitoramento leva em 
consideração os parâmetros de saúde, os protocolos e as medidas e ações higiênico-
sanitários, que orientam como os estabelecimentos devem agir com ações mínimas para 
que não haja uma escalada na contaminação. É uma estratégia territorializada, que utiliza 
toda a estrutura de saúde já presente nos territórios e as demandas necessárias, além dos 
indicadores já produzidos, que nos servem como subsídios no plano de contingencia”. 

Segundo o secretário, todo o processo foi estudado e os dados indicam que essa 
flexibilização ocorre em um cenário de pandemia controlada, porém não vai lograr êxito, 
ou seja, haverá uma escalada nos números de contágio e sobrecarga da estrutura 
hospitalar, se não houver uma conscientização da população. "Ainda lidamos com um 
vírus com alta letalidade e que requer cuidados higiênicos básicos e a manutenção do 
distanciamento social. Os comitês regionais são importantes atores nesse contexto de 
atuação junto à sociedade, na conscientização para o cumprimento dos protocolos e no 
monitoramento do comportamento social, para que havendo descumprimento ou 
necessidade urgente, o comitê central possa rapidamente deliberar uma ação”, finalizou. 

A superintendente de Estudos Econômicos e Sociais da Seplan, Liége Moura, destacou 
os bons números do território, mas fez observações quanto aos riscos da flexibilização. 
“Nós ampliamos o número de leitos para a Covid-19 na principal cidade do território, 
Parnaíba, observamos uma redução na ocupação desses leitos, contudo há um 
descumprimento dos protocolos na região, uma baixa adesão ao cadastro no site Pro Piauí, 
o que nos traz preocupação. Hoje o território se encontra no risco médio-baixo, a 
propagação se encontra baixa, a capacidade de atendimento se encontra média, porém a 
proximidade e o intercambio de pessoas com a região do polo de Piripiri que se encontra 
em risco alto nos traz preocupação com a retomada gradual das atividades”. 

“Estamos no processo de finalização desse processo de flexibilização. Então ampliamos 
o monitoramento para evitarmos um retrocesso nessas medidas. O território da Planície 
Litorânea já possui quatro semanas com a estabilização nos números de infectados pela 
Covid-19, e isso é positivo, apresenta redução no número de internados, porém há vários 
municípios que se destacam negativamente, por possuírem índices de propagação maiores 
que a média nacional. Então é um desafio, por isso é tão relevante o papel dos comitês 



regionais, para que possamos concluir esse processo com segurança e responsabilidade 
no aguardo de soluções definitivas”. Concluiu Liége Moura. 

O PRO- Piauí define as estratégias para retomada das atividades econômicas em vários 
setores, durante o período de pandemia. O programa trata de investimentos em áreas 
sociais, e também, na economia.  O grupo é coordenado pela Secretaria de Estado do 
Planejamento (Seplan), com a participação de representantes da Secretaria de Governo 
(Segov), Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesapi), por meio da Divisão de Vigilância Sanitária; Associação Piauiense de 
Municípios (APPM), Prefeitura de Teresina, representantes dos trabalhadores e dos 
empresários e Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems-PI). 
Piauí entra na terceira semana de queda de 
óbitos por Covid-19 

 
O Piauí entra na terceira semana consecutiva de queda no número de óbitos por Covid-
19, desde que a pandemia chegou ao estado, em março. Segundo o boletim 
epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), na 32ª semana 
epidemiológica, foram registradas 111 vítimas fatais da doença, contra 126 da semana 
anterior e 32% menor do que na 29ª semana, quando começou a queda. 

Quando comparada com a semana 27, em que foi registrado o pico de mortes até agora, 
com 192 vítimas, a queda é ainda maior: 42%.  A redução de novos óbitos é um dos 
critérios que a Organização Mundial de Saúde (OMS) usa para indicar possível controle 
da pandemia. 



O índice de ocupação de leitos de UTI também segue caindo: nessa segunda-feira (10), 
261 estavam ocupados, representando 57,3% dos 455 leitos existentes, bem abaixo do 
pico, alcançado em 5 de julho, quando 330 leitos estavam ocupados, 75% do total. 

O governador Wellington Dias comemora o resultado, principalmente considerando que 
o Piauí completou na semana passada um mês da reabertura das atividades econômica. 
Ou seja, apesar do aumento da circulação de pessoas, a quantidade de pacientes graves 
cresce cada vez menos. “Isso significa que todas as nossas ações, somadas à 
conscientização da população, estão surtindo efeito”, afirma o gestor. 

A retomada das atividades da economia tem sido feita de maneira organizada e 
controlada, seguindo o Pacto de Retomada Organizada das Atividades Econômicas – Pro 
Piauí, elaborado pelo Governo do Estado em parceria com outros poderes e a sociedade 
civil para garantir que a economia volte a girar sem que gere risco à população. Nessa 
segunda-feira (10), iniciou uma nova fase do Pro Piauí, com reabertura de alguns setores, 
como salões de beleza. 

As outras medidas adotadas pelo Governo do Estado, desde o início da pandemia, foram 
a determinação do fechamento de várias atividades econômicas, campanhas educativas 
sobre os cuidados com higiene, uso de máscaras e distanciamento social, investimentos 
em novos leitos hospitalares, instalação de barreiras sanitárias nas divisas do Piauí com 
outros estados e a criação do programa Busca Ativa. 

Taxa de transmissibilidade no Piauí se 
mantém estável com abertura do comércio 

A taxa de transmissibilidade do novo coronavírus no Piauí se manteve em 0,74, é o que 
aponta a nova pesquisa sorológica sobre a Covid-19 encomendada pela Secretaria de 



Estado da Saúde (Sesapi) ao Instituto Piauiense de Opinião Pública (Amostragem) e 
realizada entre os dias 4 e 8 de agosto. 

Desde o último inquérito soroepidemiológico, realizado entre os dias 15 e 18 de julho, no 
qual apresentou redução de 0,87 para 0,74, a taxa permaneceu no mesmo patamar, mesmo 
com a flexibilização das atividades econômicas, o que mostra que o Piauí teve sucesso na 
reabertura. 

O relatório indica que cada 100 infectados repassava o vírus para outras 74 pessoas. O 
índice é o menor já registrado no Piauí. 

No entanto, de acordo com a pesquisadora responsável pelo inquérito epidemiológico do 
Piauí, Ester Miranda, é preciso ter cautela. “Estamos em um ótimo caminho, mas ainda é 
necessário ter cautela, pois essa é uma taxa geral do estado, cada município tem uma 
situação diferente e alguns começaram a aumentar o índice de transmissibilidade”, 
explicou a doutora em Biotecnologia. 

Os cinco municípios piauienses que registraram o maior índice de transmissibilidade (R0) 
foram Picos, com 1,25; Uruçuí, com 1,12; Oeiras, com 1,08; Floriano, com 1,02; e 
Parnaíba, com 0,85. “O momento é de atenção redobrada para o sul do estado, 
intensificando o Programa Busca Ativa para rastrear os infestantes e assim diminuir o R0, 
além de intensificar também a fiscalização da Vigilância Sanitária nas atividades que 
voltaram a funcionar”, ressaltou Ester. 

Sesapi discute síndrome inflamatória ligada 
ao coronavírus que afeta crianças 
 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou um alerta sobre uma nova Síndrome 
Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), que acomete crianças e adolescentes 
com idades entre sete meses e 16 anos. A medida foi tomada com o objetivo de identificar 
se a síndrome está relacionada à Covid-19. Atendendo a essa orientação, a Secretaria de 
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Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) vai realizar uma discussão sobre esse assunto com a 
realização de uma live nesta quinta-feira, dia (13), às 15h. 

A teleconferência “Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Crianças Após Covid-19. 
Alerta para Notificação Compulsória, Diagnóstico e Tratamento Precoce” será mediada 
pela coordenadora de Epidemiologia do Estado do Piauí e coordenadora do Centro de 
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), Amélia Costa com 
participação da presidente da Sociedade de Pediatria do Piauí (Sopepi) e infectologista 
pediátrica Anenísia Coelho; a endocrinologista e pediatra Dorcas Costa e a diretora 
técnica do Hospital Infantil Lucídio Portela, Leiva Moura, unidade referência em Covid-
19 Infantil no Piauí. 

Os sintomas da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica são semelhantes aos da 
doença de Kawasaki, que causa inflamação nos vasos, febre alta, lesões na pele, inchaço 
nas mãos e pés; conjuntivite, dor abdominal, diarreia,  vômito e dilatação das artérias 
coronárias. Os casos mais graves levam à morte. A maior parte dos casos relatados da 
Síndrome apresentou exames laboratoriais que indicaram infecção atual ou recente pela 
Covid-19 ou vínculo epidemiológico com caso confirmado do novo coronavírus. 

Segundo a coordenadora de Epidemiologia do Estado, Amélia Costa, essa discussão será 
fundamental para que possamos conhecer melhor os casos que já surgiram no Brasil. 
“Como ainda se desconhece o grau de comprometimento do coronavírus nas crianças, 
temos que nos precaver e se antecipar discutindo também o que fazer diante dessa 
Síndrome, que pode ter relação com as crianças que tiveram contato com a Covid-19”, 
explica Amélia. 

 

 


