
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 780 casos confirmados e seis óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta sexta-feira (25). 
 
Dos 780 casos confirmados da doença, 415 são mulheres e 365 homens , com idades que 
variam de um a 93 anos.  
 
Três mulheres e três homens não resistiram às complicações do coronavirus. Eles eram 
de Floriano (86 anos), Pedro II (65 anos) e Teresina (70 anos). Já as mulheres eram das 
cidades de Bom Jesus (95 anos), Santa Cruz do Piauí (48 anos) e Valença do Piauí (71 
anos). 
 
As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no 
estado somam 94.179. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2091 e foram 
registrados em 170 municípios. Até agora, morreram 1.201 homens e 890 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 516 
ocupados, sendo 303 leitos clínicos, 209 UTIs e 4 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4.474 até o dia 25 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 91.572 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

Governador se reúne em Brasília para 
discutir distribuição de vacinas e 
reaquecimento da economia 
 

 

O governador Wellington Dias se reuniu na sede do Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento do Nordeste, em Brasília, com o diretor executivo da instituição, Carlos 
Gabas. Em pauta, a construção de um entendimento entre os executivos estaduais e 
municipais para a elaboração de uma estratégia que possibilite a aplicação da vacina 
contra o novo coronavírus, assim que a mesma estiver disponível, respeitando as 
demandas e particularidades de cada região. 

“Nós firmamos, há alguns dias, a adesão do Piauí ao protocolo do Consórcio Nordeste 
para a futura aquisição de 50 milhões doses da vacina produzida na Rússia. Nosso 
objetivo é termos condições de produção e distribuição, garantindo a vacinação em uma 
velocidade satisfatória, respeitando, obviamente, todas as etapas e regramentos 
estabelecidos pela Anvisa”, explica o governador. 

Na oportunidade, o chefe do executivo piauiense também discutiu a regulamentação do 
Novo Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que entra 
em vigor a partir de janeiro do próximo ano e sobre o plano para retomada da economia, 
no pós-pandemia, integrando estados e municípios. 



“Acredito que o processo de recuperação econômica para diretamente pela ação do 
Estado, com o fomento de obras nas áreas de infraestrutura de escolas e hospitais, 
habitação, grandes obras estruturantes e pavimentação de rodovias. Isso estimula a 
contratação de pessoal, gera demanda de insumos e produtos manufaturados e gira a roda 
do comércio. Somente o setor público caminhando na frente é que o setor privado volta a 
se movimentar. Precisamos nos preparar para essa etapa”, pontuou. 

Programa Busca Ativa faz rastreamento em 
municípios do litoral 
O Programa Busca Ativa têm mantido as equipes trabalhando em 218 cidades do Estado 
do Piauí. Neste fim de semana, o trabalho está sendo desenvolvido na região litorânea 
fazendo o rastreamento e identificado precocemente as pessoas infectadas antes da 
evolução da doença. O programa segue os padrões preconizados pela Organização 
Mundial da Saúde e Ministério da Saúde com equipe multidisciplinar. 

 

Segundo a gerente da Atenção Básica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) e 
coordenadora geral do Programa Busca Ativa, Dília Falcão, o trabalho continua porque a 
pandemia não acabou. “A Covid-19 ainda é real no mundo e, por isso, o nosso trabalho 
não pode parar. Estamos fortalecendo as barreiras sanitárias na planície litorânea porque 
o Governo do Piauí está se preocupando com a possibilidade de uma nova onda de 
infecção da doença”, alerta ela. 

A coordenadora explica que é fundamental que os cuidados da população permaneçam 
porque a pandemia não acabou. “Temos que continuar usando máscaras, higienizando as 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/cef6f37e-0b0e-4456-8797-f2d2d0ba550b.jpg


mãos com água e sabão, com álcool em gel, mantendo o distanciamento para nos proteger. 
Continue nos ajudando que nós vamos continuar o nosso trabalho até acabar a pandemia”, 
acrescenta. 

Dília Falcão orienta ainda que as pessoas que sentirem os primeiros sintomas de Covid-
19 busquem uma unidade de saúde. 

 


