
 

 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 228 casos confirmados e 16 óbitos pela 
Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite deste 
domingo (1º/11).  

Dos 228 casos confirmados da doença, 138 são mulheres e 90 homens, com idades que 
variam de um a 82 anos. 

Dez homens e seis mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Campo Maior (87anos), Floriano (76 anos), Parnaíba (7 anos), São José do 
Peixe (74 anos), Santa Luz (58 anos), São São Raimundo Nonato (49 e 62 anos) e 
Teresina (58, 62 e 90 anos). Já elas eram de Campo Grande do Piauí (71 anos), Curimatá 
(78 anos),  Floriano (55 anos), Nossa Senhora de Nazaré (72 anos), Parnaíba (10 anos) e 
Teresina (71 anos).  

Dentre às vítimas, duas crianças de sete e 10 anos, de Parnaíba, que não possuíam 
comorbidades faleceram em decorrência do novo coronavírus. Com isso, chega a 13 o 
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número de  menores de 16 que morreram durante a pandemia no estado. Deste total, seis 
não possuíam doenças relacionadas. A vítima mais jovem tinha três meses. 
  
Os casos confirmados no estado somam 113.774 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.420 e foram registrados em 
188 municípios. Até agora, morreram 1.406 homens e 1.014 mulheres.  

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 458 
ocupados, sendo 273  leitos clínicos, 182 UTIs e três leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.698 até o dia primeiro de novembro. 

A Sesapi estima que 110.896 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Wellington comemora queda nos casos e 
ocupação de leitos após medidas restritivas 

 
O governador Wellington Dias declarou, na manhã deste domingo (1º), que as medidas 
restritivas adotadas nas últimas semanas, como maior restrição para consumo de bebida 
em locais públicos, impactaram positivamente nos números da Covid-19 no Piauí. O 
chefe do executivo estadual lembrou que há 14 dias houve uma tendência de crescimento 
da doença, que acabou sendo freada. 

“Valeu a pena o esforço que estamos todos fazendo para conter o coronavírus? a resposta 
é sim. Nas últimas duas semanas, tivemos queda na transmissibilidade, no adoecimento 
e na ocupação de leitos”, destacou Dias. 



Segundo dados do Painel Epidemiológico Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde, 
nos últimos 14 dias, a média de 524,7 novos casos e 8,4 óbitos por dia, enquanto na última 
semana, foi registrada média de 491,9 casos e 8,1 mortes. No sábado (31), foram 
contabilizados 4 óbitos, o menor número diário registrado nas últimas duas semanas. 
“Tivemos ontem apenas quatro óbitos e chegamos a atingir 14, por dia. Fechamos a 
semana com 57, tínhamos voltado para 70. Houve uma redução nas últimas duas semanas 
e, numa série de 21 dias, estamos com a tendência de estabilização e queda”, contabilizou 
o governador. 

Wellington Dias lembrou que o governo está atuando em regiões que registraram alta 
como São Raimundo Nonato e Bom Jesus e está atento para a cidade de Picos. “Quero 
agradecer a todos pelo empenho e peço que possamos manter os esforços, os cuidados e 
cumprir os protocolos”, finalizou. 

Secretaria da Saúde orienta quanto aos 
cuidados no Dia dos Finados 

 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), por meio da Diretoria de Vigilância Sanitária 
do Estado (Divisa), orientando a população para os cuidados durante às visitas aos 
cemitérios no feriado do Dia dos Finados. 

As recomendações são para que pessoas do grupo de risco como crianças, idosos, grávidas 
e pessoas com imunossupressão ou com doença crônica não participem das visitas às 
sepulturas, assim como pessoas com sinais ou sintomas de síndromes gripais, além de 
evitar levar grande quantidades de peças decorativas como jarros e arranjos. 

“Pedimos que a população mantenha o protocolo respiratório como utilização de 
máscaras, distanciamento de 2 metros, evitem contatos como apertos de mãos, tocar em 
túmulos e nos objetos de decoração dos mesmos e também que levem o mínimo de 
utensílios de decoração possível, já que o novo coronavírus sobrevive nessas superfícies 
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por até 72 horas”, destaca o superintendente de Atenção Primária à Saúde e Municípios 
da Sesapi, Herlon Guimarães. 

A determinação é que os cemitérios estabelecem um protocolo para entrada e saída, 
mantendo controle de pessoas e que as filas sejam formadas em sentido único, com 
entrada e saída diferenciadas. Também devem fornecer pias para higienização das mãos, 
com água e sabão líquido, além da necessidade do uso de equipamentos de proteção 
individual, pelos funcionários. 

“Se a pessoa puder, solicitamos que frequentem os cemitérios nos dias e nos horários de 
menos aglomeração, como no dia anterior ou posterior ao feriado, assim conseguindo 
fazer suas orações sem se expor tanto aos riscos do novo coronavírus”, destaca Herlon 
Guimarães. 

Outra medida estabelecida pela vigilância é a utilização de álcool em gel 70% para 
higienizar as mãos, no lugar do álcool líquido, pois o líquido pode causar incêndios 
entrando em contato com as chamas das velas. 

“O álcool é um produto inflamável, apresentando risco de incêndios e queimaduras 
quando em contato com fogo (velas com chamas acesas, por exemplo). Caso necessite 
fazer uso para higienizar as mãos, dê preferência ao álcool em gel, utilizando pouca 
quantidade e esperando sua secagem completa”, orienta o superintendente. 

 


