
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 237 casos confirmados e 11 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite deste 
domingo (16). 
 
Dos 237 casos confirmados da doença, 122 são mulheres e 115  homens, com idades que variam 
de três a 88 anos.  
 
Seis mulheres  e cinco homens não resistiram às complicações do novo coronavírus. Elas eram 
naturais das cidades de Conceição do Canindé (47 anos), Ilha Grande (83 anos) e Teresina (68, 
73, 73 e 97 anos). Já eles eram de Cabaceiras do Piauí  ( 84 anos), Gilbués (72 anos), São José do 
Divino (82 anos) e Teresina (41 e 78 anos ). 
 
Dos 224 municípios do estado, apenas dois não têm casos de contaminação pelo coronavírus 
(Arraial e Canavieira ). A Covid-19 está presente em 99,1% do território piauiense. 



 
O Piauí possui 66.315 casos confirmados do novo coronavírus e 1.619 óbitos registrados pela 
doença, em 147 municípios. Deste total, morreram 944 homens e 675 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 639 ocupados, 
sendo 384 leitos clínicos, 242 UTIs e 13 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 2.845 
até o dia 16 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 64.057  pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

 
Governador alerta população a procurar 
atendimento ao sentir primeiros sintomas da 
Covid-19 

 

O governador Wellington Dias faz um alerta à população piauiense que, aos primeiros 
sintomas da Covid-19, o paciente deve procurar atendimento nos postos de saúde. Ele diz 
que no Piauí, a taxa de ocupação de leitos continua em queda e hoje, o número de leitos 
de UTIs e leitos clínicos tem ocupação bem abaixo do registrado há alguns meses. A 
queda na ocupação de leitos chega a 50% em todo o Estado. “No entanto, chamo a atenção 
da população, pois muitos procuram atenção médica com o Coronavírus em estágio 
avançado”, diz, enfatizando que há necessidade de tão logo perceber os primeiros 
sintomas, a recomendação é procurar atendimento na unidade médica. 



“A procura tardia tem levado a um elevado número de óbitos. Vamos evitar isso e salvar 
vidas”, disse o governador. 
Portanto, quem apresentar sintomas deve buscar atendimento médico rapidamente. 

“A procura tardia, com sintomas, está levando muita gente a perder a vida, já chega ao 
hospital em estágio muito avançado, dificultando o tratamento”, explica o governador, 
enfatizando que a população deve continuar observando os cuidados essenciais, como o 
uso de máscaras, obedecer as regras de isolamento social, distanciamento. “Vale ressaltar, 
adoeceu? Procure a rede de saúde mais próxima. Vamos salvar vidas”, frisa o governador. 

 
Wellington Dias e governadores tratam de 
estratégias para compras de vacinas com 
Governo Federal 

 

Em diálogo com todos os governadores do Brasil, Wellington Dias tem buscado junto ao 
Ministério da Saúde, Governo Federal e Congresso Nacional estratégias de imunização 
da população com elaboração de planos e estratégias para agilizar a aplicação de vacinas. 

O governador Wellington Dias apresentou proposta que foi devidamente aceita para 
organizar agenda para próxima semana com o Ministro da Saúde, governadores, 
municípios e Congresso Nacional, para que decisões sejam tomadas com antecedência e 
organização. “Precisamos definir quem vai comprar as vacinas? Como será a estratégia 
de aplicação, qual a ordem de prioridade, equipamentos, equipes, seringas e outros 
insumos. O Brasil vai trabalhar com as seis pesquisas mais avançadas ou vai fazer 
opção?”, questiona o governador. 



No Consórcio Nordeste, o governador Wellington Dias que estão sendo feitas tratativas 
para protocolos junto ao Comitê Ético de Saúde e ANVISA, com pesquisas dos EUA, 
China e Rússia e há Contatos com laboratório da Europa. “Mas é o governo brasileiro 
quem deve organizar todo este processo e tomar decisões”, explica Wellington Dias. 

O objetivo é garantir um protocolo brasileiro e elaborar estrategia para aplicação da 
vacina, que será uma verdadeira operação de guerra. “Muitas pessoas vão correr atrás da 
vacina e tem que definir estratégia, a exemplo do que ocorre com H1N1, com integração 
de estados, municípios e Governo Federal e garantir que pessoas da área de saúde, com 
mais de 60 anos, com morbidade tenha uma regra para atendimento”, disse. 

 

 


