
 

 

 

 

 

 

 
 
 
O Piauí registrou 231 casos de pacientes infectados e 16 mortes pelo novo coronavírus nas 
últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na noite 
deste domingo (2). 
 
As seis mulheres que faleceram recentemente são de Cocal (81 anos), Teresina ( 62, 83 e 85 
anos) e Uruçuí (69 e 72 anos). 
 
Já os 10 homens são das cidades de Barras (74 anos), Campo Maior  (63 anos), Oeiras (85 
anos), Teresina (61, 66, 67, 80, 81 e 83 anos) e Uruçuí (66 anos). 
 
Segundo o boletim, dos 231 casos confirmados da doença, 125 são mulheres e 106 homens, 
com idades que variam de um mês a 88 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 744 ocupados, 
sendo 439 leitos clínicos, 288 UTIs e 17 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 
2.335 e as altas do dia, 25. 
 
Agora, são 53.224 casos confirmados e 1.385 óbitos distribuídos entre 129 municípios. Deste 
total, morreram 811 homens e 574 mulheres. 

 
Serviços de alimentação no Piauí ainda não 
estão liberados para funcionamento 

 
Os serviços de alimentação no Piauí estão com o seu funcionamento suspenso desde o 
mês de março, quando o Governo do Estado divulgou as medidas preventivas 
considerando a pandemia do novo Coronavírus, após a publicação do decreto de 
calamidade pública no Piauí. 

De acordo com o decreto, todas as atividades em bares, restaurantes e serviços de 
alimentação, exceto delivery, ficaram proibidas de funcionar por tempo indeterminado. 

Durante fiscalizações realizadas pelas vigilâncias sanitárias em todo o Estado, tem-se 
verificado o descumprindo das determinações em alguns estabelecimentos, o que 
configura infrações à Legislação Sanitária Federal, de acordo com a Lei nº 6.437, de 20 
de agosto de 1977 e o Código de Saúde do Estado do Piauí – Lei Nº 6174/2012. 



Segundo as legislações citadas, “transgredir outras normas legais e regulamentares 
destinadas à proteção da saúde, configura pena – advertência, apreensão, inutilização e/ou 
interdição do produto; suspensão de venda e/ou fabricação do produto, cancelamento do 
registro do produto; interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de 
autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do 
estabelecimento, proibição de propaganda. 

“Infelizmente, já tivemos locais que já foram multados com valor máximo das infrações 
por descumprirem a determinação dos decretos estaduais”, alertou a diretora da 
Vigilância Sanitária do Estado, Tatiana Chaves. 

De acordo com o calendário de retomada das atividades econômicas e sociais do Piauí, 
os estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas, restaurantes, bares, com 
atendimento presencial e consumo no próprio local devem voltar a normalizar os seus 
atendimentos no próximo dia 17 de agosto. “A gente entende que esses serviços estão 
passando por uma situação econômica delicada, mas nós pedimos, em prol da saúde de 
toda a população, que aguardem a data prevista para a liberação do funcionamento, pois 
assim, esses estabelecimentos com certeza poderão retornar com uma maior segurança”, 
ressaltou Tatiana Chaves. 

Todas as medidas adotadas pelo Governo do Estado têm como objetivo conter a 
disseminação da Covid-19 no Piauí. O calendário de retomada das atividades econômicas 
e sociais do Estado está disponível no site da Vigilância Sanitária 
(www.saude.pi.gov.br/divisa). 

Fundação entrega ventiladores de transporte 
para cidades do interior 

 

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


As cidades de Bocaina, Jacobina, Ribeiro Gonçalves, Palmeirais e São Pedro do Piauí 
receberam respiradores de transporte para o enfrentamento à Covid-19, através da 
Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (FEPISERH). Os equipamentos são 
oriundos do Ministério da Saúde e vão auxiliar na assistência aos pacientes que 
precisarem ser transferidos intra-hospitalar ou os hospitais referência mais próximos 
destes municípios. 

Para o presidente da Fundação Hospitalar, Pablo Santos, é um grande avanço na 
assistência médica para o interior do estado. “Os pacientes que necessitarem ser 
transferidos internamente ou para os hospitais regionais de suas regiões serão 
prontamente atendidos com estes suportes respiratórios, assegurando mais segurança e 
minimizando os riscos de complicações durante o deslocamento”, destaca Pablo. 

O gestor explica que os ventiladores de transporte são usados em pacientes que 
necessitam do suporte respiratório enquanto são deslocados de uma unidade de saúde para 
outra ou também em vítimas de acidentes ou de mal súbito, no local onde foram 
socorridas até o hospital. “Os ventiladores também são utilizados para transporte intra-
hospitalar, aquele feito dentro de um mesmo hospital, oferecendo mais proteção e 
propiciando benefícios ao processo de recuperação do paciente”, avalia Santos. 

A FEPISERH já entregou no mês de junho  cinco ventiladores de transporte ao Hospital 
Regional Justino Luz, em Picos, doados pela Philips do Brasil, para fortalecer a 
assistência na região. 

 


