
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 701 casos confirmados e cinco óbitos 
pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
desta sexta-feira (6).  

Dos 701 casos confirmados da doença, 404 são mulheres e 297 homens, com idades que 
variam de um a 85 anos. 

Dois homens e três mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Floresta do Piauí (73  anos) e Regenaração (58 anos). Já elas eram de Corrente 
(82 anos ), Pedro II (74 anos) e São Miguel do Fidalgo (30 anos). Todas as vítimas 
possuíam doenças relacionadas. 

Os casos confirmados no estado somam 116.526 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.464 e foram registrados em 
191 municípios. Até agora, morreram 1.429 homens e 1.035 mulheres.  
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 458 
ocupados, sendo 276 leitos clínicos, 176 UTIs e seis leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.875 até o dia seis de novembro. 

A Sesapi estima que 113.604 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Cuidados e prevenção contra Covid-19 devem 
ser reforçados no final do ano 

 
 

A aproximação do final do ano traz a necessidade de reforçar os cuidados protocolados 
determinados pelos órgãos públicos de saúde para o enfrentamento à pandemia junto à 
população. Os cuidados higiênicos e a etiqueta respiratória se mostram  mais importantes 
do que nunca, uma vez que o estado do Piauí vem demonstrando um leve aumento no 
número de casos nas últimas semanas. 

O médico intensivista Bruno Ribeiro, que faz parte do Comitê de Operações Emergenciais 
(COE), explica que o estado vinha apresentando uma redução de casos e óbitos desde o 
seu pico, no mês de junho, mas agora os casos podem vir a aumentar caso as orientações 
não sejam seguidas corretamente. 



“Após esse pico, nós chegamos a registrar boletins com menos de 300 novos casos 
diários. No início de outubro, com a liberação de eventos para até 100 pessoas e com o 
início do movimento político devido às eleições para as campanhas municipais, foi 
possível verificar que houve uma elevação do número de novos casos e óbitos, 
principalmente no interior do estado”, apontou o médico. 

Ele explica ainda que previsões para o final do ano dependem muito da consciência da 
população de continuar seguindo os protocolos e as medidas preventivas. “Se 
continuarmos registrando aglomerações, confraternizações sem seguir as orientações de 
prevenção, temos a possibilidade de registrarmos um novo aumento no número de casos 
dentro do estado”, explica Bruno Ribeiro. 

A coordenadora de epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde , Amélia Costa, 
explica que  a manutenção dos cuidados higiênicos e os cuidados de distanciamento 
social  até o final do ano é o que determinará o próximo aumento ou não dos casos. 
“Talvez você não queira deixar de fazer uma reunião com familiares com a chegada do 
final do ano, caso isso vá ocorrer é necessário seguir todas as orientações que já vêm 
sendo feitas desde o início da pandemia. A OMS diz que o uso da máscara protege de 
85% a 90% dos riscos de adquirir a infecção por Covid-19. Além disso, a higiene das 
mãos, uso do álcool, distanciamento social são pontos que não devem ser esquecidos, 
mesmo no momento com conhecidos e familiares. A doença ainda está presente e 
precisamos trabalhar juntos até que tenhamos vencido a batalha contra ela”, destaca 
Amélia. 

Governo do Estado prorroga Operação Lei 
Seca para o fim de semana 

 

O governador Wellington Dias assinou, nessa quinta-feira (05), um novo decreto que 
amplia as restrições da Operação Lei Seca para o este fim de semana. A partir das 24h 
desta sexta-feira (06) até as 24h do domingo (08) fica vedado o consumo de bebidas 



alcoólicas em locais públicos e no entorno de estabelecimentos privados, como bares e 
restaurantes. 

O objetivo é reduzir o índice de transmissão do novo coronavírus e, consequentemente, o 
adoecimento e óbito de pessoas no estado. A decisão tem como base o parecer técnico do 
Comitê de Operações Emergenciais (COE). 

A fiscalização de tais medidas será de responsabilidade da Vigilância Sanitária Estadual, 
em articulação com os serviços de vigilância sanitária federal e municipais, e com o apoio 
da Polícia Militar (PM-PI), da Polícia Civil, do Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran-PI), além do suporte de demais instâncias de segurança, como guardas civis, 
Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

O decreto também estabelece a intensificação do trabalho de equipes do Programa 
Emergencial de Busca Ativa Covid-19, instituído pelo Decreto nº 18.972 de 08 de maio 
de 2020, para o rastreamento de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. 

Confira o decreto da íntegra 

 

 

 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Decreto-n%C2%BA-19.318-Disp%C3%B5e-sobre-a-veda%C3%A7%C3%A3o-de-consumo-de-bebidas-alco%C3%B3licas-no-final-de-semana-que-especifica-e-d%C3%A1-outras-providenciasversA%CC%83%C2%A3o-II.pdf

