
 

 

 

 

 

 

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico desta sábado (11), 
que o Piauí registrou 498 casos e 22 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo de 24 
horas e contabiliza agora 936 mortes distribuídas entre 99 municípios.  
Os municípios que registraram óbitos são Altos, Bom Jesus,  Buriti dos Lopes, Campo 
Maior, Joaquim Pires, Luzilândia, Picos, Parnaiba, Teresina, União e Uruçuí. 
Entre os pacientes que não resistiram ao coronavírus estão 22 pessoas, sendo 13 do sexo 
masculino e 9 do sexo feminino.     
Os homens são naturais Buriti dos Lopes (79 anos), Campo Maior (77 anos), Joaquim 
Pires (80 anos), Luzilândia (57 anos), Parnaíba (66, 89 anos), Teresina (63, 69, 72, 84, 85 
e 87 anos) e Uruçuí (63 anos). 
E as mulheres são de Altos (72 anos), Bom Jesus (72 anos), Luzilândia (59 anos), 
Parnaíba (22, 59 e 84 anos), Picos (58 anos), Teresina (94 anos) e União (80 anos). 
Porto Alegre do Piauí  entrou na lista daqueles municípios com os primeiros casos 
confirmados do novo coronavírus. O número de cidades que possuem casos registrados  
chega a 216, o que representa 96,43 % do estado.  
Dos 498 casos registrados hoje, 206 são homens e 292 mulheres com idades entre um a 
104 anos.  



No total, o Piauí possui 32.963 casos confirmados e 936 mortes pela 
 Covid-19.  
São 885 pacientes internadas, sendo 556 pacientes em leitos clínicos, 304 em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) e 25 em leitos de estabilização. As altas acumuladas são 
1.429 as altas do dia, 34. 

 
Decreto autoriza funcionamento de novos 
serviços a partir de segunda-feira, 13 

 
O governo do Estado do Piauí publicou neste sábado (10) decreto que autoriza o 
funcionamento a partir da segunda feira (13) dos setores agropecuários, Indústrias de 
fabricação de Alimentos e Bebidas, transporte de cargas e fabricação de embalagens e 
indústrias de extrativistas, desde que sigam os protocolos gerais e específicos para a 
prevenção e combate ao coronavírus e assinem o Pacto Pró-Piauí. 

Para iniciar o funcionamento é necessário que os estabelecimentos apresentem o Plano 
de Vigilância Sanitária, sendo que para locais com até 19 colaboradores deve ser 
apresentado o Plano Simplificado e com mais de de 20 colaboradores o Plano Ampliado. 
Os protocolos específicos dispõe sobre higienização do local, equipamentos, utensílios, 
também pessoal do trabalhadores, distanciamento, transporte de pessoas, serviços de 
refeitório, controle de matéria prima e produção dentre outros. 

Na mesma data o governador do estado do Piauí, Wellington Dias incluiu o ramo de 
alimentação por drive trhu, nos serviços considerados essenciais. 

 

 



Piauí tem êxito com diagnóstico e tratamento 
precoce da Covid-19 

 
O diagnóstico e o tratamento precoces da Covid-19 estão entre as principais estratégias 
adotadas pelo Governo do Piauí, no enfrentamento à pandemia. Desde o início, o Comitê 
de Operações Emergenciais (COE) estabeleceu o entendimento de que o ataque à doença 
no estágio inicial eleva as chances de cura. Como ação prática a partir desta concepção, 
foi criado o Busca Ativa, programa que mobiliza equipes de saúde para irem ao encontro 
de pessoas infectadas pelo coronavírus e de quem, eventualmente, teve contato com elas, 
indicando o isolamento e o tratamento imediato. 

“Descobrindo quem está com coronavírus cedo, isolar a pessoa e aquelas com quem ela 
teve contato e começar o tratamento na fase inicial é o grande caminho. É próximo de 
zero o índice de morte daqueles que começaram o tratamento cedo, mesmo com idade 
avançada ou alguma comorbidade”, ressalta o governador Wellington Dias. 

O programa Busca Ativa, executado por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), 
em parceria com os municípios, está presente em 208 cidades piauienses. Até agora, 
foram distribuídos 30 mil testes rápidos, além de equipamentos de proteção individual 
(EPIs), para utilização pelas equipes do Programa Saúde da Família. Através das visitas, 
foram identificadas centenas de pessoas infectadas que não manifestavam sintomas e, por 
consequência, não tratavam a doença e ainda transmitiam para outras pessoas. 

“A grande contribuição é a descoberta de pacientes assintomáticos. O número é bem 
maior do que imaginávamos. Chegamos em casas onde alguém positivou para a Covid-
19 e encontrarmos até três pessoas contaminadas que não sentiam sintomas”, explica a 
gerente de Atenção Básica da Sesapi, Dília Falcão. 

O aplicativo Monitora Covid-19 é uma ferramenta utilizada como complemento para a 
assistência precoce à população. Por meio dele, qualquer pessoa pode comunicar 
eventuais sintomas da doença e terá seu quadro avaliado por um suporte médico 
disponibilizado pela Sesapi. Os profissionais monitoram o quadro do paciente por 14 dias, 



auxiliam com informações e, quando necessário, encaminham para atendimento na rede 
de saúde antes do agravamento. De acordo com a Sesapi, o Monitora Covid-19 já realizou 
mais de 3 mil atendimentos. 

O Programa Busca Ativa ganhou projeção internacional nesta semana, ao ser citado no 
site da revista científica norte-americana Foreign Affairs, como iniciativa pioneira do 
Piauí para o mundo. 

Seduc realiza Revisão Pré-Enem Live para 
estudantes no domingo (12) 

 
Os estudantes que estão se preparando para realizar as provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio poderão acompanhar a 12ª edição do Pré-Enem Live, no próximo domingo 
(12), das 8h às 12h30. As aulas, que são exclusivamente on-line, obedecem às 
recomendações de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. 

A edição contará com as aulas nas disciplinas Geografia, Linguagens, Matemática e 
Redação, ministradas pelos professores Adriano Ramalho, Marília Ferreira, Alexsandro 
Kesller e Ageu Jr., respectivamente. 

A transmissão das aulas serão exibidas pela plataforma do Canal Educação no YouTube, 
pelo Facebook e pela TV Antares (canal 2.1). 

Com apresentações dos professores Wellington Soares e Hildalene Pinheiro, são 
realizados entre as aulas os quadros “Bora Louvar”, que homenageia e celebra artistas, 
escritores, personalidades que contribuem ou contribuíram com a cultura mundial. O 
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“Bora Ler”, com sugestões de livros e que objetiva ao final do ano, a leitura 7 livros da 
literatura brasileira e piauiense. O quadro “Bora Ver Filme”, com sugestões de filmes e, 
ainda, o “Bora Papear”, com conversas e tira dúvidas dos alunos. 

Novas datas do Enem 

As datas do Exame Nacional do Ensino Médio foram remarcadas para os dias 17 e 24 de 
janeiro, na sua versão impressa. A nova data para aplicação das provas foi divulgada pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

A versão digital do exame será aplicada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Já a 
reaplicação das provas está marcada para os dias 24 e 25 de fevereiro do ano que vem. 
Os resultados serão divulgados no dia 29 de março. 

  

 

 


