
 

 

 

 

 

 

 
 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 966 casos confirmados e 23 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
segunda-feira (10). 
 
Dos 966 casos confirmados da doença, 539 são mulheres e 427 homens, com idades que variam 
de um mês a 93 anos. 
 
Dez mulheres e 13 homens não resistiram às complicações do novo coronavírus. Elas eram 
naturais das cidades de Baixa Grande do Ribeiro (71 anos), Campo Maior (78 anos), Nossa 
Senhora dos Remédios (92 anos), Parnaíba (89 anos), PIcos (66, 93 anos), Piripiri (47 anos), 
Teresina (27 e 78 anos) e União (66 anos). Já eles eram de Água Branca (37 anos), Baixa Grande 
do Ribeiro (73 e 79 anos), Barras (62 e 84 anos), Canto do Buriti (59 anos), Picos (51 anos), 
Piracuruca (43 anos), Santa Cruz do Piauí (68 e 81 anos), São João da Serra (73 anos), São José 
do Divino (88 anos) e Teresina (35 anos).  



 
Dos 224 municípios do estado, apenas Arraial e Canavieira não têm casos positivos de 
coronavírus. A Covid-19 está presente em 99,1% do território piauiense. 
 
O Piauí possui 61.144 casos confirmados do novo coronavírus e 1.526 óbitos registrados pela 
doença, em 141 municípios. Deste total, morreram 886 homens e 640  mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 681 ocupados, 
sendo 398 leitos clínicos, 261 UTIs e 22 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 2.617 
até o dia 10 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 58.937 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registrados nos últimos 14 dias), mas que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Vigilância Sanitária reforça necessidade de 
cadastro das empresas no site Pro Piauí 

 
O Pacto de Retomada Organizada das Atividades Econômicas no Piauí – Pro Piauí tem 
como um dos objetivos primordiais a adequação higienicossanitária das empresas com 
vistas à mitigação dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Para tanto, criou-
se o site  Pro Piauí (propiaui.pi.gov.br), com o objetivo de realizar o monitoramento das 
empresas por meio dos seus Planos de Segurança Sanitária e Contenção à Covid-19. 

As atividades econômicas previstas nos decretos que liberam seu funcionamento devem 
estar alinhadas aos Protocolos Geral e Específicos de cada setor produtivo. As empresas 

http://propiaui.pi.gov.br/


relacionadas aos serviços deverão realizar seus cadastros no site previamente, inserindo 
informações referentes ao proprietário, responsável técnico, trabalhadores, situação de 
saúde dos trabalhadores e preencher dados referente às ações do seu Plano de Segurança 
Sanitária e Contenção da Covid-19 e anexar evidências que comprovem a execução das 
ações para iniciar as atividades, mas, infelizmente, isso não vem acontecendo como o 
esperado. 

As primeiras empresas realizaram seus cadastros no dia 22 de junho, com o objetivo de 
atender as exigências do decreto estadual nº 19.040 de 19 de junho de 2020, que aprova 
o Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com enfoque ocupacional 
frente à pandemia e exige a apresentação dos Planos de Segurança Sanitária e Contenção 
da Covid-19 no sistema Pro Piauí. 

“Além do cadastro, as empresas precisam preencher os Planos de Segurança Sanitária e 
Contenção da Covid-19 e nos enviar as suas evidências, pois a partir delas é que podemos 
fazer o monitoramento das ações de cada local”, destacou a diretora da Vigilância 
Sanitária do Piauí, Tatiana Chaves. 

A situação de saúde dos trabalhadores também deve ser apresentada pelas empresas no 
sistema a cada três dias. “Esses dados são essenciais para que temos um maior controle 
da saúde dos trabalhadores e avaliarmos se as ações estão sendo efetivas dentro das 
empresas durante as suas rotinas de trabalho”, ressaltou a diretora. 

Neste momento de flexibilização das atividades econômicas, o foco do monitoramento 
das Vigilâncias Sanitárias é o cumprimento das medidas higienicossanitárias definidas 
nos protocolos de retomada dos setores. 

Mesmo com a liberação das atividades econômicas, a Vigilância Sanitária ressalta que, 
para não haver a disseminação do contágio da Covid-19, é importante que a população só 
saia de casa se realmente necessitarem desses serviços. “Se for necessário ir até os locais 
que já retomaram as atividades, a gente orienta a obediência aos limites do distanciamento 
social de, no mínimo, dois metros entre as pessoas, manter a higienização frequente das 
mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% e fazer uso obrigatório de máscara de 
proteção facial”, acrescentou Tatiana Chaves. 

Todas essas ações elencadas, dentre outras, compõem os Protocolos Geral e Específicos 
de Medidas Higienicossanitárias com enfoque ocupacional frente à pandemia do novo 
coronavírus. 

Bares e restaurantes de praias e balneários só 
funcionarão em setembro 
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. 



Na próxima segunda-feira (17), esses serviços serão liberados para normalizar o seu 
funcionamento presencial e consumo no próprio estabelecimento, com exceção daqueles 
que estiverem localizados em praias e balneários, que deverão ter a normalização do seu 
serviço somente no dia 8 de setembro, quando serão liberadas as atividades ligadas ao 
patrimônio cultural e ambiental. 

“Os serviços serão liberados para o funcionamento presencial, mas eles deverão seguir as 
recomendações com as medidas higienicossanitárias contidas no Protocolo Geral e 
Específico para o setor, para que tenhamos um retorno mais seguro”, ressaltou a diretora 
da Vigilância Sanitária do Piauí, Tatiana Chaves. 

 

Todas as medidas adotadas pelo Governo do Estado têm como objetivo conter a 
disseminação da Covid-19 no Piauí. 

A liberação das atividades econômicas no Piauí é avaliada pelo Comitê de Operações 
Emergenciais (COE) e pelo Comitê PRO Piauí, de acordo com o seu risco epidemiológico 
e, por isso, os bares e restaurantes localizados em praias e balneários do Estado não foram 
incluídos no grupo que retornará no próximo dia 17. 

“Cada atividade é avaliada baseada nos riscos epidemiológicos que elas representam. 
Liberar esses serviços para funcionamento agora nas praias, por exemplo, seria um grande 
risco para o aumento da disseminação da Covid-19 no Piauí. Entendemos a ansiedade e 
necessidade para o retorno desses setores, 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”, 
finalizou Tatiana Chaves. 

 

 

 



Hospital de Corrente passa por ampliação e 
recebe EPIs 
 

Desde o início da pandemia do novo coronavírus o Governo do Piauí, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), já entregou 92.496 mil equipamentos de proteção 
individual (EPIs) para o Hospital Regional Dr João Pacheco Cavalcante, em Corrente, e 
as equipes do Programa Busca Ativa do município. 

“Estamos atentos à cada município do Piauí, disponibilizando EPIs, testes rápidos, além 
de melhorias aos hospitais, desde o início da pandemia. Como foi o caso do Hospital 
Regional Dr João Pacheco Cavalcante, que está passando por reforma no setor Covid-19, 
que contará com 20 leitos para o tratamento da doença”, ressalta o secretário de Estado 
da Saúde, Florentino Neto. 

 

A unidade de saúde dispõe atualmente de cinco leitos clínicos e dois de estabilização, 
exclusivos para o tratamento da Covid-19. O Hospital Regional Dr João Pacheco 
Cavalcante também está passando por uma ampliação do setor, que vai receber a 
instalação de cinco leitos de unidade de terapia intensiva (UTIs). 

“Contamos com o apoio da Sesapi desde o começo da pandemia, que já nos disponibilizou 
EPIs, ambulância com UTI móvel e agora está realizando esta ampliação do setor Covid-
19, que vai funcionar com 12 leitos clínicos, três de estabilização e cinco UTIs, a previsão 
de entrega é a segunda quinzena de agosto”, lembra o diretor do hospital, Daniel 

Entre os 92.496 mil EPIs entregues, tanto para o hospital como para o município de 
Corrente, estão máscaras N95, máscaras cirúrgicas, álcool em gel, luvas de 
procedimentos, óculos de proteção, protetor facial, toucas, propés e aventais, além de 
testes rápidos para a detecção do novo coronavírus. 



Segundo o boletim epidemiológico do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância 
em Saúde (Cievs), da Sesapi, a cidade de Corrente já registrou 95 casos de coronavírus e 
dois óbitos pela doença. 

 


