
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 313 casos confirmados e sete óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta segunda-feira (12). 
 
Dos 313 casos confirmados da doença, 170 são mulheres e 143 homens, com idades que 
variam de um mês a 90 anos.  
 
Três homens e quatro mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Os homens 
eram naturais de Barras (46 anos), Jardim do Mulato (64 anos) e José de Freitas (65 anos). 
Já as mulheres eram de Cristino Castro (72 anos), Palmeirais (75 anos) e Teresina (56 e 
81 anos). Todas as vítimas tinham doenças relacionadas. 
  



Os casos confirmados no estado somam 102.813, em todos os municípios. Já os óbitos 
pelo novo coronavírus chegam a 2.237 e foram registrados em 174 municípios. Até agora, 
morreram 1.289 homens e 948 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 474 
ocupados, sendo 285  leitos clínicos, 186 UTIs e 3 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.059 até o dia 12 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 100.102 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 
Sesapi reforça medidas de segurança após 
casos de óbitos apresentarem crescimento no 
Piauí 

 
O estado do Piauí apresentou um crescimento no número de óbitos pela Covid-19, no 
último final de semana e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) faz um alerta à 
população para que esses números voltem ao patamar de queda. 

No último domingo (11), o boletim do Centro de informações Estratégicas de Vigilância 
em Saúde do Piauí (CIEVS-PI)  apresentou 14 mortes pela Covid-19 e 232 novos casos 
da infecção. 



“Essa queda de casos nos finais de semana sempre ocorreu, pois o número de exames 
realizados é sempre menor, e quando se compara com as mortes nós vamos ter mesmo 
um sinal de alerta vermelho, mas não podemos fazer a avaliação de um único dia, ela 
deve ser mais cautelosa e comparar uma série histórica para ser fazer uma avaliação mais 
criteriosa. Porém devemos manter a vigilância constante”, enfatiza o superintendente de 
Atenção Primária à Saúde e Municípios, Herlon Guimarães. 

Há sete semanas, o estado vinha registrando uma baixa nas mortes por decorrência do 
coronavírus, mas os números voltaram a crescer na 41ª semana epidemiológica. Por outro 
lado, o número de internações, em decorrência da Covid-19, vem apresentaram uma 
queda. 

“No domingo (11), tivemos 181 leitos de UTI ocupados. É o menor número dos últimos 
doze dias e isso é muito importante, pois mesmo com o crescimento de casos e óbitos, as 
internações estão diminuindo”, ressalta o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto. 

A Sesapi, desde o início da pandemia, vem alertando aos piauienses sobre os cuidados a 
serem mantidos no combate ao vírus e o secretário reforça esse apelo para que se evite a 
propagação do coronavírus. 

“Lembramos à população que, infelizmente, a pandemia não acabou e que não devemos 
baixar a guarda para cuidados básicos como lavar sempre as mãos, usar a máscara ao sair 
de casa e todo o protocolo que as autoridades de saúde recomendam. A Sesapi está atenta 
e vigilante 24 horas, para que toda nossa população possa progredir nas medidas graduais 
de retomada”, afirma Florentino Neto. 

Governador traça estratégias integradas para 
conter queimadas 

 



O governador Wellington Dias recebeu o coronel Carlos Frederico, comandante do Corpo 
de Bombeiros, e o secretário de Defesa Civil, Geraldo Magela, onde tratou do Projeto de 
Integração entre Corpo de Bombeiros e Defesa Civil no Piauí. 

Nesta reunião, o governador destacou que neste ano foram registradas 1261 ocorrências 
de incêndios que exigiram atuação do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, que estão 
atuando junto aos municípios com apoio da Secretaria do Meio Ambiente, Polícia 
Ambiental, Ministério Público e Associação de Prefeitos Municipais (APPM). Na semana 
passada, estes órgãos se reuniram para discutir estratégias de combate a incêndios no 
estado e a necessidade de trabalhar de forma cada vez mais integrada com municípios. 
Segundo o governador, cada cidadão deve ter consciência e responsabilidade e evitar 
queima de lixo, jogar cigarro na vegetação, pois estas práticas têm efeito e leva risco para 
cidade. “Então, a prevenção é o primeiro passo e o segundo, é a capacidade de ação e aqui 
temos o Corpo de Bombeiros que estamos descentralizando seus serviços”, explicou. 

O governador falou ainda que está trabalhando estratégias para o Piauí, que envolve a 
Secretaria de Educação, além das secretarias de Meio Ambiente, Defesa Civil, 
Bombeiros, Polícia Ambiental. “Nosso objetivo é ampliar as condições de ampliação de 
formação, pois temos necessidade de ter um quadro, uma gestão nos municípios com 
pessoas qualificadas para atuar numa situação de emergência”, relata o governador. 

Como presidente do Consórcio Nordeste, o governador tratou sobre o diagnóstico 
envolvendo todas as áreas técnicas de cada estado da região voltado para implantação de 
um Plano Nordeste de forma que seja criada uma rede integrada de Bombeiros e Defesa 
Civil. “Com a integração dessas áreas técnicas podemos trabalhar com maior eficiência, 
menores custos e maior velocidade de ação e a finalidade é garantir que tenhamos mais 
aeronaves, escadas magirus e mais recursos para atuar de forma integrada”, explica o 
governador. 

Na reunião, o coronel Carlos Frederico falou sobre a descentralização do Corpo de 
Bombeiros que vai otimizar as operações de combate a incêndio. “Neste período de 
queimadas que começou em julho já atuamos em 49 municípios com sucesso e tivemos a 
contenção de grandes incêndios”, explicou, enfatizando que neste processo de 
descentralização há uma unidade piloto em Piripiri. “Estamos estudando o que 
precisamos melhorar e ajustar para melhorar os serviços. Assinamos também a ordem de 
serviço para unidade na região sul de Teresina”, comenta. 

O secretário da Defesa Civil, Geraldo Magela, alertou a população para evitar qualquer 
tipo de incêndio. “A população tem que colaborar e evitar queimar lixo, jogar cigarro na 
vegetação e tocar fogo em roça e se precisar fazer alguma queima, deve tomar todas as 
medidas de segurança para que esse pequeno fogo não se torne grande incêndio e 
provoque uma situação que não possa ser controlada”, explica. 

 


