
 

 

 

 

 

 

 
 
O Piauí registrou 1.235 casos de pacientes infectados e 12 mortes pelo novo coronavírus 
nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na 
noite desta quarta-feira (29). 
 
As quatro mulheres que faleceram recentemente são de Corrente (30 anos), Santa 
Filomena (64 anos) e Teresina (80 e 85 anos).  
 
Já os oito homens são das cidades de Lagoa Alegre (76 anos), Nossa Senhora dos 
Remédios (80 anos) e Teresina (67, 76, 81, 85, 86 e 91 anos).  
 
Segundo o boletim, dos 1.235 casos confirmados da doença, 693 são mulheres e 542 
homens, com idades que variam de seis meses a 102 anos.  
 



 Nenhum município novo entrou na lista daqueles com casos confirmados, permanecendo 
em 220 o número de cidades atingidas pela pandemia, o que representa 98,02% do 
território piauiense.  
 
Apenas quatro municípios não tiveram casos registrados de Covid-19 até agora: Arraial, 
Canavieira, Jardim do Mulato e João Costa. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimeto à Covid-19, há 800 
ocupados, sendo 467 leitos clínicos, 315 UTIs e 18 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 2.156 e as altas do dia, 36. 
 
Agora, são 50.198 casos confirmados e 1.304 óbitos distribuídos entre 125 municípios. 
Deste total, morreram 758 homens e 546mulheres. 

 
Atividades ao ar livre não excluem 
obrigatoriedade do uso de máscaras faciais 

 

As atividades ao ar livre em parques e espaços públicos foram liberadas em todo o Piauí, 
e, com isso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), por meio da Diretoria de Vigilância 
Sanitária do Piauí (Divisa), alerta a população para os cuidados durante a prática dessa 
modalidade. 

Com a pandemia do novo coronavírus, uma nova realidade se apresenta e, por isso, é 
importante a adoção de algumas medidas preventivas para que haja um maior controle da 
propagação do vírus no estado, e, consequentemente, a redução de pessoas contaminadas 
com a Covid-19. “É importante que a população se junte às responsabilidades das ações 



e cumpram as orientações e recomendações dos órgãos de saúde”, disse a diretora da 
Vigilância Sanitária do Piauí, Tatiana Chaves. 

Para facilitar o entendimento das ações preventivas, a Divisa elaborou um protocolo 
específico que propõe medidas às atividades físicas ao ar livre e define algumas 
responsabilidades com vistas ao gerenciamento do risco, entre elas, o uso obrigatório de 
máscaras faciais durante a prática das atividades. “Durante a prática das atividades ao ar 
livre deve-se se usar a máscara facial. Recomenda-se que os praticantes dessas atividades 
tenham a sua disposição uma máscara de reserva, caso ocorra alguma intercorrência, 
como umidade, sujidades, entre outras”, explicou Tatiana Chaves. 

O Protocolo Específico orienta ainda sobre a preferência para a realização das atividades 
em espaços com pouca movimentação de pessoas, evitando aglomerações e ainda que 
mantenham o distanciamento de dois metros entre os praticantes de treinos (caminhadas, 
corridas, alongamentos, circuitos, ciclismo, treinos funcionais, etc.). “São medidas 
simples que estão ao alcance da população e que, se forem seguidas corretamente, com 
certeza os benefícios serão grandes e nós teremos menos pessoas sendo acometidas pelo 
novo coronavírus”, ressaltou a diretora da Divisa. 

O documento proíbe ainda o uso de equipamentos de academias em espaços ao ar livre, 
inclusive em espaços públicos, até que seja feita a liberação gradual, devido ao risco de 
contaminação cruzada decorrente do compartilhamento de equipamentos. De acordo com 
o protocolo, esses aparelhos não são de fácil higienização a cada troca de praticante, o 
que inviabiliza o seu uso neste período. 

Cuidados após a prática das atividades 

Após a realização das atividades físicas ao ar livre, é preciso também tomar alguns 
cuidados. O Protocolo Específico para essas atividades recomenda que, antes de entrar 
em casa, as pessoas devem retirar os sapatos na porta e higienizá-los antes de guardar. 
Além disso, é necessário fazer a higienização das mãos antes de tocar as superfícies, bem 
como dos objetos utilizados durante a atividade, como garrafa de água, chaves, bolsas, 
celular, óculos e equipamentos, como skate, bicicleta, bola, entre outros. Recomenda-se 
tomar banho e usar roupas limpas; 

Todas as medidas preventivas do Protocolo Específico para a realização das atividades 
físicas ao ar livre está disponível no site da Vigilância Sanitária do Piauí 
(www.saude.pi.gov.br/divisa). 

Tanque do Piauí realizou 40 notificações de 
quarentena em menos de 10 dias 
O município de Tanque do Piauí notificou 40 pessoas nas localidades rurais de São João 
de Sene e Barrigas em menos de 10 dias. De acordo com as informações da Vigilância 
Sanitária do município, essas pessoas foram notificadas a permanecer em quarentena por 
sete dias por que mantiveram contato com casos suspeitos da Covid-19 ou chegaram de 
outros estados e municípios. 

http://www.saude.pi.gov.br/divisa


Durante o monitoramento realizado pela visa municipal e os agentes comunitários de 
saúde, duas pessoas tiveram resultados positivos para o novo coronavírus e três estão 
como casos suspeitos da Covid-19. “Essas pessoas ainda se encontram em isolamento e 
estão sendo monitoradas diariamente”, disse a fiscal sanitária Vera Moraes. 

 

São João de Sene é uma localidade rural conhecida por ter predominância de idosos, com 
isso, a preocupação dos profissionais de saúde de Tanque do Piauí é ainda maior, uma 
vez que essas pessoas fazem parte do grupo de risco da Covid-19. “Já sugerimos inclusive 
que a própria comunidade fique isolada e não aceite visitas de familiares que vem passar 
finais de semana aqui, pois o risco para a comunidade é muito grande”, destacou a fiscal. 

Somente no mês de julho, o município de Tanque do Piauí já realizou mais de 80 
notificações de quarentena. Todas as pessoas que foram notificadas preencheram um 
termo de responsabilidade, se comprometendo a cumprir o período de quarentena. 
Diariamente, esses notificados são monitoradas pelos profissionais de saúde de cada 
município. 

As notificações de quarentena são de grande importância, uma vez que, por meio delas, 
os profissionais envolvidos nesses trabalhos conseguem reduzir o número de possíveis 
pacientes que chegariam aos hospitais do interior. “Não temos dúvida de que essa ação 
ajuda a impedir uma possível sobrecarga no sistema de saúde no interior do estado. Uma 
vez que essas pessoas são identificadas, nós podemos ter um controle melhor da situação 
no interior, principalmente no que diz respeito ao controle daquelas oriundas de outros 
estados”, ressaltou a diretora da Vigilância Sanitária do Piauí (Divisa), Tatiana Chaves. 

 



Programa de Aquisição de Alimentos 
beneficia 400 famílias em municípios afetados 
pela Covid19 
 

 

A Secretaria de Agricultura Familiar (Saf), por meio do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), com recursos oriundos do Ministério da Cidadania e de emenda 
parlamentar, irá beneficiar 10 municípios de três territórios, viabilizando a venda pelos 
agricultores e agricultoras e doação simultânea para instituições do Piauí. 

A superintendente Patrícia Vasconcelos, informou que a ação, está sendo executada de 
julho a setembro deste ano e o valor total da aquisição dos produtos, é de R$ 200.000,00. 
“Mais de 400 Famílias serão beneficiadas com a ação que viabiliza a comercialização dos 
produtos pelos agricultores para o programa, além da doação para mais de 14 instituições 
de Assistência Social que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar 
como o CRAS, creches, abrigos, APAE, entre outras” concluiu. 

Produtos como melancia, macaxeira, milho verde, peixes, mamão, abóbora, frutas e 
verduras serão distribuídos para instituições que atendem família com este perfil em 
Teresina e mais nove municípios do Piauí. 

O Secretário Hérbert Buenos Aires, ressalta que esta é mais uma importante ação 
desenvolvida pela Secretaria de Agricultura Familiar. “Estamos diariamente buscando 
soluções e alternativas de geração de renda para os agricultores e agricultoras familiares 
através da comercialização da sua produção, levando alimentos saudáveis e de qualidade 
para as famílias carentes de nosso estado e que neste período da pandemia estão 
necessitando de alimentos”.ressaltou o gestor. 

  


