
 

 

 

 

 

 
 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 617 casos confirmados e quatro óbitos pela 
Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta terça-
feira (10). 
 
Dos 617 casos confirmados da doença, 342 são mulheres e 275 homens, com idades que variam 
de oito meses a 89 anos. 
 
Quatro homens não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram naturais de Avelino Lopes  
(69 anos), Monsenhor Gil (80 anos), Simplício Mendes (58 anos) e Teresina (69 anos). Todas as 
vítimas possuíam comorbidades.  
 
Os casos confirmados no estado somam 118.349 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.486 e foram registrados em 192 
municípios. Até agora, morreram 1.441 homens e 1.045 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 459 ocupados, 
sendo 282 leitos clínicos, 168 UTIs e nove leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 
5.994 até o dia 10 de novembro. 
 
A Sesapi estima que 115.404 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

São Raimundo Nonato e região preocupam 
com aumento de casos 
O Boletim do Risco Epidemiológico desta semana, analisado no período de 25 de outubro 
a 07 de novembro, mostrou apenas a região de São Raimundo Nonato no risco alto, com 
um aumento no número de óbitos em relação à semana anterior. O hospital de referência 
da região está com 100% dos leitos de UTI COVID ocupados há duas semanas. Já a região 
de Parnaíba aumentou o risco para médio.  

Segundo Herlon Guimarães, superintendente de Atenção Primária à Saúde nos 
Municípios, da Sesapi, hoje (10) houve uma reunião de monitoramento dos casos de 
Covid-19 no estado, levando em consideração que o maior número de contaminados é o 
público adulto jovem e é necessário um acompanhamento de perto para que os números 
não voltem a crescer. “Essa é uma ação voltada à diminuição da transmissibilidade que, 
neste momento de retomada organizada, esse público precisa sair para assumir seus postos 
de trabalho”, explicou.  

Desta forma, é necessário muito cuidado com essa faixa etária da população e o contato 
dela com os familiares, a população idosa, público com maior número de óbitos. “Nos 
reunimos com quatro territórios de Saúde: Chapada das Mangabeiras, Vale dos Rios Piauí 
e Itaueira, Serra da Capivara e Alto Parnaíba com sedes em Floriano, Bom Jesus, Uruçuí 
e São Raimundo Nonato, numa ação que envolveu o Conselho dos Secretários Municipais 
de Saúde, com foco em ações de combate à aglomeração, ao não distanciamento social e 
fizemos uma avaliação do risco epidemiológico”, disse.  

Todos os territórios tiveram um panorama do que está acontecendo e como está de dando 
a transmissão na região. “Pedimos o empenho de todas as secretarias municipais de 
Saúde, no âmbito da Atenção Primária, para termos uma transparência melhor, uma 
comunicação melhor com toda a população, principalmente na utilização dos meios 
preventivos, uma vez que que estamos ainda sem vacina”, concluiu o superintendente.  

 

 

 

 

 

 



Análise do risco epidemiológico de 08 de novembro 

 

  

A região de Parnaíba teve o risco epidemiológico elevado de médio-baixo para médio, 
devido ao aumento na propagação da doença na última semana. Cajueiro da Praia é o 
município com a maior incidência e taxa de mortalidade da região.  

O risco epidemiológico da região de Piripiri foi reduzido de médio-baixo para baixo, pela 
diminuição do número de novos casos e internações. Luzilândia é o município com maior 
incidência e Barras com a maior taxa de mortalidade.  

Teresina e região vêm mantendo o risco epidemiológico médio-baixo há quatro semanas, 
com baixa propagação da doença associada a taxas médias de ocupação dos leitos 
COVID. Demerval Lobão é o município com a maior incidência e Água Branca tem a 
maior taxa de mortalidade.  

A região de Floriano teve o risco epidemiológico reduzido de médio para médio-baixo, 
explicado pela diminuição das notificações de casos novos e internações na última 
semana. Baixa Grande do Ribeiro tem a maior incidência, enquanto Uruçuí apresenta a 
maior taxa de mortalidade da região.  

Oeiras teve o risco epidemiológico reduzido de alto para médio-baixo, ocasionado pela 
diminuição do número de casos novos e internações, associado à maior disponibilidade 
de leitos COVID. Santa Cruz do Piauí apresenta a maior incidência de COVID-19 na 
região, bem como a maior taxa de mortalidade.  



Houve redução do risco epidemiológico de alto para médio na região de Picos, devido à 
diminuição da taxa de ocupação dos leitos de UTI COVID. O município de Wall Ferraz 
apresenta a maior incidência da região, enquanto Picos tem a maior taxa de mortalidade.  

 

São Raimundo Nonato é a região mais preocupante atualmente no estado. Além do 
aumento substancial no número de óbitos em relação à semana anterior, o hospital de 
referência da região encontra-se com 100% dos leitos de UTI COVID ocupados há duas 
semanas, o que elevou o risco epidemiológico da região de médio para alto. Lagoa do 
Barro do Piauí é o município com maior incidência da região, enquanto Várzea Branca 
apresenta a maior taxa de mortalidade.  

A região de Bom Jesus teve o risco epidemiológico reduzido de alto para médio-baixo, 
devido à diminuição do número de internações e maior disponibilidade dos leitos COVID 
na última semana. O município polo de Bom Jesus apresenta a maior incidência da região, 
bem como a maior taxa de mortalidade.  

Sesapi cria Grupo de Trabalho para melhoria 
no atendimento da maternidade 

 

Para melhorar o atendimento,  a Maternidade Dona Evangelina Rosa vai montar um grupo 
de trabalho com a participação do Conselho Regional de Medicina, a direção do hospital, 
a Secretaria de Saúde e do Ministério Público do Estado. Segundo o superintendente de 
Organização do Sistema de Saúde, Jefferson Campelo, a gestão tem conhecimento que a 
maternidade está sobrecarregada. “Neste grupo, vamos analisar todos os detalhes e tratar 
não só da ampliação, mas também de mudanças de processos, aprimoramento da gestão, 
redução de desperdício e, sobretudo, trabalhar a regulação, envolvendo também a 
Fundação Municipal de Saúde”, afirma o superintendente. 



A Maternidade Dona Evangelina Rosa vem desde o início da pandemia realizando um 
trabalho de excelência no combate à Covid-19. A unidade de saúde foi uma das primeiras 
do estado a testar acompanhantes, pacientes e funcionários. Já foram recuperadas mais de 
mil pacientes infectadas pelo coronavírus na maternidade, que destacou alas exclusivas 
para esse tratamento. A unidade de saúde conta com 20 leitos clínicos e 12 de unidades 
de terapia intensiva (UTIs), além de dois leitos de estabilização. 

“Desde o registro do primeiro caso da doença tivemos a preocupação de fazer uma área 
Covid totalmente separada das demais, por estrutura física. Com isso nós conseguimos 
um índice aceitável de recuperação, embora tenhamos perdido seis pacientes para a 
doença. Mas diante de quase mil atendimentos isso dá um percentual de quase 0,5%”, 
destaca o diretor da maternidade, Francisco Macêdo. 

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) realizou uma série de investimentos na 
maternidade, que recebeu equipamentos de ponta, como um aparelho que realiza 
tomografia contrastada, o que traz mais precisão no diagnóstico. 

“A aquisição do equipamento faz parte do PRO Saúde, que está modernizando os 
hospitais da rede estadual de saúde. Mulheres e bebês agora podem contar com exames 
mais complexos, que possibilitarão um diagnóstico mais preciso não só para a Covid, mas 
para centenas de outras doenças”, lembra o secretário de Estado da Saúde, Florentino 
Neto. 

Na Maternidade Dona Evangelina Rosa também foram instalados equipamento de raios 
X digital, camas novas e respiradores. “Nós estamos trabalhando incansavelmente para 
voltar à normalidade do atendimento. Paramos 15 dias em março, mas logo voltamos a 
funcionar, pois somos uma unidade de alta complexidade. Somos a única maternidade do 
Piauí que realiza cirurgias pediátricas, neurológicas e atendimentos de alto risco e, com a 
pandemia, houve um aumento dessa demanda”, lembra Francisco Macêdo. 

Estão previstas outras novas obras para a maternidade por meio do PRO Saúde, programa 
que visa reestruturar toda a rede hospitalar do Piauí, dar andamento em 32 obras, com 
previsão de entrega até julho de 2021, além de melhorar a gestão dos hospitais, buscando 
mais eficiência e um tratamento mais humanizado ao usuário, otimizando o serviço de 
regulação e aquisição de equipamentos modernos para os hospitais. 

 


