
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 590 casos confirmados e 13 óbitos pela 
Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
quarta-feira (11). 

Dos 590 casos confirmados da doença, 337 são mulheres e 253 homens, com idades que 
variam de um mês a 96 anos. 

Oito homens e cinco mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Altos (99 anos), Beneditinos (76 anos), Bertolínia (31 e 71 anos), São 
Francisco do Piauí (67 anos), São Raimundo Nonato (46 anos) e Teresina (68 e 73 anos). 
Já elas eram Altos (72 anos), Amarante (78 anos), Canto do Buriti (51 anos), Inhuma (79 
anos) e Teresina (94 anos). Apenas o idoso de 99 anos não possuía comorbidades.  

Os casos confirmados no estado somam 118.939 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.499 e foram registrados em 
192 municípios. Até agora, morreram 1.449 homens e 1.050 mulheres. 
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 447 
ocupados, sendo 273 leitos clínicos, 167 UTIs e sete leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 6.034 até o dia 11 de novembro. 

A Sesapi estima que 115.993 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Hospital de São Raimundo Nonato ganha 
novas UTIs 

 

O Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), ampliou de 15 
para 20 o número de leitos de UTI do Hospital Regional Senador José Cândido Ferraz, 
no município de São Raimundo Nonato. Os novos leitos chegam para aumentar a 
capacidade de atendimento da unidade de saúde por conta da lotação da terapia intensiva 
do Hospital. 

Para o secretário Florentino Neto, o aumento no número de leitos de UTI no HRSJCF é 
uma resposta rápida do Governo à necessidade pontual da região, onde os leitos estão 
todos ocupados. “Vamos ampliar a estrutura de enfrentamento à Covid-19 sempre que 
houver necessidade. Estamos monitorando não só a situação em São Raimundo Nonato 
como também em todo o Piauí”, diz o secretário. 

“Sempre que houver necessidade de uma atenção maior em qualquer região do Estado 
estaremos atuando prontamente, através do Pró Saúde e o Pró Piauí. Nosso objetivo é 
garantir a assistência adequada à população, principalmente neste período crítico da 
pandemia”, enfatiza Florentino. 

De acordo com a avaliação do secretário, tudo o que foi feito até agora tem demonstrado 
nossa capacidade de reação no enfrentamento à Covid. “A estrutura continua montada e, 



em alguns locais, está sendo é ampliada, dependendo da necessidade. É preciso ter ações 
preventivas, articulação com os municípios e organização da rede de assistência à saúde 
para conseguirmos vencer a pandemia. Juntos, vamos conseguir”, finaliza o secretário. 

Sesapi busca reforçar monitoramento de 
casos Covid no estado 

 

Na tarde da última terça-feira (10), foi realizada a primeira reunião para tratar do 
monitoramento dos casos Covid-19 no estado. A ação é mais uma medida voltada para a 
diminuição da transmissibilidade da doença. Herlon Guimarães, superintendente de 
Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), explica que é 
importante manter esse monitoramento, uma vez que na literatura existente sobre o vírus, 
verifica-se que até 80% dos casos são assintomáticos. 

“Nosso mapa epidemiológico mostra que nosso maior público contaminado é o adulto 
jovem, e nesse momento do pacto de retomada organizada, onde justamente essa parcela 
da população começa a retornar para os seus postos de trabalho, é necessário essa análise 
mais profunda e cuidadosa, para evitar que a população se contamine e chegue a levar o 
vírus para outras parcelas da população, como os idosos que permanecem em casa”, 
aponta o superintendente. 

A reunião foi de cunho macro regional, envolvendo a participação dos quatro territórios 
de saúde do estado. Os territórios da Chapada das Mangabeiras; Vale dos rios Piauí e 
Itaueira; Serra da Capivara e Alto Parnaíba. A ação também envolveu a Sesapi com o 
Conselho dos Secretários Municipais de Saúde e já vem sendo desenvolvida em todos os 
territórios do estado. 

“Nós demos ênfase nesses territórios da primeira reunião, pois eles nos apresentam em 
seus relatórios um risco epidemiológico moderado. Este nível de risco epidemiológico 
nos implica algumas preocupações como aglomerações, com o não cumprimento do 
distanciamento social”, aponta Herlon Guimarães. 



Na reunião foi feito um relato e avaliação do que está acontecendo na condição desse 
risco epidemiológico e realizado um pedido, neste momento, de todas as secretarias 
municipais de saúde para ter uma transparência maior e uma comunicação melhor com a 
população sobre a utilização dos meios preventivos, principal forma conhecida para 
reduzir a transmissibilidade da doença. 

O trabalho de monitoramento é feito de forma constante e continuará sendo realizado em 
todo o território do estado. 

Wellington Dias solicita retorno dos testes 
com vacina Coronavac 

 
Após as confirmações de que não houve ligação entre a morte de um voluntário com a 
administração da vacina Coronavac, nessa terça-feira (10), o presidente do Consórcio 
Nordeste e governador do Piauí, Wellington Dias, solicitou o retorno dos testes na fase 3, 
o mais breve possível, com o acompanhamento da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). 

“A Anvisa e o Instituto Butantã têm uma história de respeito, rigor e de destaque nessa 
área com vacinas. Por isso, o Consórcio Nordeste pede que sejam adotadas medidas 
imediatas para a continuação dos testes da fase três”, solicita Dias. 

Para o gestor, devem ser tomadas as medidas que levem em conta salvar vidas. “Salvar 
vida de brasileiros! É isso que neste instante tem que estar em primeiro lugar. Nós, do 
Consórcio Nordeste, sempre apostamos na ciência e assim manifestamos nossa confiança 
nas instituições, a exemplo da Anvisa como reguladora, o Butantã, sediado em São Paulo, 
e a Fiocruz, com sede no Rio de Janeiro. Elas são base nas informações apresentadas de 
que há necessidade de acompanhamento da Anvisa na fase três dos testes com a 
Coronavac. Para que tenhamos, com isso, assim como recomenda a própria Organização 
Mundial de Saúde, as condições de uma autorização emergencial, considerando as regras 
de segurança e eficácia da vacina”, destacou Wellington Dias. 



O presidente do Consórcio Nordeste destacou que “a vacina é um instrumento para salvar 
vidas e também de colocar o Brasil e a economia em condições de andar de forma firme 
e segura”, declarou. 

 


