
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 517 casos confirmados e 17 óbitos pela 
Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
quinta-feira (12). 

Dos 517 casos confirmados da doença, 293 são mulheres e 224 homens, com idades que 
variam de cinco meses a 95 anos. 

Nove homens e oito mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Anisio de Abreu (81 anos), Landri Sales  (98 anos), Oeiras (36 anos), 
Paulistana ( 66  anos), Santa Luz  (30  anos), São João da Canabrava (80 anos), Teresina 
(71 e 82 anos) e Valença (69 anos). Já elas eram Baixa Grande do Ribeiro  (76 anos), 
Dirceu Arcoverde (41  anos), Jacobina (88 anos), Novo Santo Antônio (83 anos), Patos 
(73 anos), Picos (85 anos), São Raimundo Nonato (59 anos) e Teresina (85 anos). Todas 
as vítimas possuíam comorbidades.  
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Os casos confirmados no estado somam 119.456 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.516 e foram registrados em 
195 municípios. Até agora, morreram 1.458 homens e 1.058 mulheres. 

 

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 413 
ocupados, sendo 257 leitos clínicos, 152 UTIs e quatro leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 6.076 até o dia 12 de novembro. 

A Sesapi estima que 116.527 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Governo publica decreto mantendo situação 
de emergência 

O Governo do Estado publicou o decreto Nº 19.324, em que mantém a situação de 
emergência válida para o território do Piauí em razão da existência de circunstância 
anormal, caracterizada como situação de emergência provocada pelo Desastre Natural 
Classificado e codificado como doenças infeccionas virais. Desta forma, fica determinado 
que todos os órgãos e entidades da Administração Pública, dentro dos respectivos campos 
de competências, a adoção das medidas necessárias à restauração da normalidade. 

Publicado no Diário Oficial, o governador levou em conta a grave crise de saúde pública 
em decorrência da Covid-19, que no momento, afeta todo país e demanda cuidados 



especiais da população e órgãos governamentais no sentido de promover a defesa da 
saúde pública. 

O Governo do Estado considerou o parecer técnico da Secretaria Estadual da Defesa Civil 
e também dados oficiais da Sesapi, que aponta total de com 118.349 confirmados, 55.538 
descartados e 2.486 óbitos até o dia 10 de novembro. Diante do ciclo evolutivo do desastre 
natural faz necessário o estabelecimento de uma situação jurídica especial com a 
decretação de situação de emergência em toda a extensão territorial do Estado. 

DECRETO Nº 19.324, DE 11 DE NOVEMBRO 2020 

Governador discute estratégias sanitárias 
para as eleições 

O governador Wellington Dias esteve reunido com o secretário estadual da Saúde, 
Florentino Neto e com o diretor do Hospital Nathan Portela e membro do COE, José 
Noronha, para tratar das estratégias sanitárias para as eleições municipais que ocorrerão 
no próximo dia 15 em todo o Piauí. 

De acordo com Wellington Dias, para as eleições a recomendação é a regra eleitoral já 
divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral. “Estamos ajudando na divulgação sobre a 
coordenação do Tribunal Regional Eleitoral e, é claro, por outro lado vamos cobrar que 
as pessoas possam cumprir os protocolos relacionados ao uso da máscara e a higienização. 
Foi isso que nos trouxe até aqui, evitando que houvesse uma subida brusca na 
disseminação de coronavírus no Piauí. Hoje, estamos em uma situação de estabilidade 
que permite ao estado do Piauí uma condição favorável para que tenhamos um número 
adequado de pessoas comparecendo e participando do democrático processo eleitoral”, 
destacou o chefe do executivo. 

 

 

Reunião para discutir as normas sanitárias para as eleições 



O membro do COE, José Noronha, destacou que as ações do Estado “vão focar nas 
medidas de higiene sanitária que já são aplicadas à população e organização de fluxos e 
redução do tempo que as pessoas ficam expostas para realizar o processo eleitoral, 
visando diminuir este tempo com a organização do fluxo”, disse. 

O secretário Florentino enfatizou que o TSE é soberano sobre o disciplinamento das 
eleições no Brasil e estabeleceu um Plano de Segurança elaborado pela Fio Cruz e outros 
organismos e que vamos seguir. “Queremos, como autoridade sanitária, estar  auxiliando 
naquilo que for necessário às autoridades da Justiça Eleitoral, para que tenha um pleito 
que assegure à população ao direito do voto é que a gente possa assegurar a saúde das 
pessoas com todas as medidas higiênico sanitária sejam respeitadas”, disse. 

Plano B da Imunização 

Na oportunidade, os gestores trataram também do Plano Nacional de Imunização e o 
governador piauiense revelou que está trabalhando tanto com o Plano A (Plano de 
Imunização Nacional) quanto com o Plano B (Plano de Imunização Estadual). 

“Trabalhamos aqui estratégia relacionada à vacina. O Plano A diz respeito ao Programa 
Nacional de Imunização que é no que acreditamos e compreendemos que a decisão da 
reação do Brasil inteiro, do Comitê Científico e Congresso, fez com que voltássemos aos 
trilhos e a Anvisa retomou os testes da vacina Coronavac, do Instituto Butantã. Isso 
permite que tenhamos alternativas, tanto o Butantã, Fio Cruz, Pfizer, a vacina Rússia, 
como vacinas que estão concluindo a terceira etapa, acompanhada pela Anvisa e na 
perspectiva de condições de vacinação no primeiro trimestre de 2020” explica. 

No entanto, o gestor ressalta que caso haja qualquer impedimento, o Fórum dos 
Governadores do Nordeste junto com os governadores do Brasil e os municípios irão 
recorrer para garantir a vacinação a partir da primeira que estiver pronta e regulamentada 
pela Organização Mundial de Saúde. 

“Se houver qualquer manobra por quem quer que seja temos que estar preparados. 
Estamos dispostos a recorrer a qualquer uma das vacinas que estejam autorizadas pela 
OMS e se houver algum problema com recursos da União que possamos utilizar recursos 
dos Estados”, explicou. 

Para tanto, o governador explicou que está sendo montado um plano estratégico onde está 
sendo feito o levantamento das condições de armazenagem, qualificação de equipe, 
segurança dentre outros quesitos. 

Dia destacou que vai trabalhar com as prioridades: os profissionais da saúde, segurança, 
maiores de 60 anos, pessoas com comorbidades e também com a educação para que o 
setor possa voltar a funcionar logo no início do ano com segurança. 

“Isso tem a ver também com as outras doenças e assim vamos poder dar conta de uma 
fila que se acumulou com as outras doenças e isso aqui é emergencial”, finalizou. 

 

 

 



Governador celebra retorno dos testes da 
vacina Coronavac 

O governador Wellington Dias celebrou a autorização da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para a retomada dos testes da vacina Coronavac, produzida pelo 
laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. 

A decisão foi tomada após um parecer técnico de um comitê independente internacional 
ter sido emitido, nessa terça-feira (10), descartando qualquer relação entre o óbito de um 
dos voluntários com algum efeito adverso da vacina. 

Na segunda-feira (09), os testes haviam sido suspensos após a agência ter sido notificada 
de um evento adverso grave em um dos voluntários. 

Para o líder do executivo piauiense, a retomada dos testes traz de volta a normalidade, 
ampliando o leque de possibilidades para a obtenção de uma vacina segura e eficaz. “Isso 
devolve ao Brasil as condições de ter mais de uma alternativa. Tanto a vacina do Butantan 
(Coronavac); quanto a desenvolvida pela empresa Astrazeneca, testada aqui em parceria 
com a Fiocuz; quanto à vacina russa, que é testada no Paraná, devem ser instigadas em 
seu processo de desenvolvimento. Isso dá múltiplas alternativas para o país construir o 
Plano Nacional de Imunização”, pontua Dias. 

A terceira etapa de testes da Coronavac está prevista para o mês de dezembro. Tendo 
sucesso, os protocolos devem ser encaminhados para a Anvisa e só então ter sua liberação 
emergencial aprovada. 

 


