
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 411 casos confirmados e 11 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
sábado (8). 
 
Dos 411 casos confirmados da doença, 241 são mulheres e 170 homens, com idades que variam 
de dois a 92 anos.  
 
Seis mulheres e cinco homens não resistiram às complicações do novo coronavírus. Elas eram 
naturais das cidades de Itaueira (73 anos), Picos (56 anos), Parnaíba (57 anos), Santa Cruz do 
Piauí (73 anos) e Teresina (29 e 68 anos). Já eles eram de Novo Oriente (96 anos), Parnaíba (41 
anos) e Teresina (78 , 82 e 84 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 59.982 casos confirmados do novo coronavírus e 1.480 óbitos registrados pela 
doença, em 139 municípios. Deste total, morreram 861 homens e 619 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 707 ocupados, 
sendo 414 leitos clínicos, 274 UTIs e 19 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 2.557 
até o dia 08 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 57.795 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registrados nos últimos 14 dias), mas que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Espaços da Cidadania atenderão por 
agendamento em Teresina, Parnaíba, Picos e 
Floriano 

 

O atendimento ao público nos Espaços da Cidadania e nos Centros Integrados de 
Atendimento ao Cidadão (CIACs) será retomado a partir da próxima segunda-feira (10). 
Para reduzir o tempo de espera nos locais, eliminar as filas e garantir que todas as pessoas 
sejam recebidas, os atendimentos em Teresina, Picos, Parnaíba e Floriano deverão ser 
feitos por agendamento via telefone ou por e-mail. A medida visa evitar aglomerações e 
resguardar a saúde da população que necessita dos serviços do Estado e dos servidores 
que estão recebendo essas pessoas. 
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“O acesso a serviços como expedição de carteira de identidade, segunda via de contas de 
água e luz, emissão de guias de pagamento, serviços relativos à habilitação, dentre outros, 
será com data e horário marcados. O objetivo é reduzir a quantidade de pessoas dentro 
dos espaços, que em sua maioria são locais fechados, com pouca ventilação natural”, 
explicou a secretária de Administração e Previdência, Ariane Benigno. 

A gestora ressaltou que a população carente, que não tem acesso a telefone e e-mail não 
ficará desassistida. “Os casos serão analisados individualmente, mas todos que nos 
procurarem serão atendidos”, frisou a secretária. 

Preparação 

A Secretaria de Administração e Previdência (SeadPrev) providenciou toda a 
readequação dos espaços para garantir o distanciamento mínimo de 2 metros. “Isolamos 
assentos, fizemos marcações no chão, afixamos cartazes com orientações sobre as 
medidas de prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus, disponibilizamos 
dispensadores de álcool 70% e fornecemos EPIs para os nossos profissionais, tudo para 
garantir a saúde das pessoas que frequentam os locais”, informou Ariane Benigno. 

  

Atendimento 

Em Teresina, funcionam dois espaços da cidadania: um no Shopping Rio Poty, na zona 
norte, e outro no Show Auto Mall, zona leste. No shopping, o atendimento será de terça 
à quinta-feira, das 14h às 19h. Já o espaço Auto Mall atenderá de segunda à sexta-feira, 
das 9h às 14h. 

Em Picos, o atendimento será no turno da tarde, das 12h às 17h. Nas demais cidades, a 
população pode procurar os espaços da cidadania e CIACs no turno da manhã, das 8h às 
12h. Todos os municípios atenderão de segunda à sexta-feira. 

  

Veja os canais de atendimento 

Espaço da Cidadania Shopping Rio Poty 

E-mail: espacopoty@seadprev.pi.gov.br 

Telefone: (86) 99407-7886 

Espaço da Cidadania Show Auto Mall 

E-mail: espacoautomall@seadprev.pi.gov.br 

Telefone: (86) 99406-9821 

Espaço da Cidadania Floriano 

E-mail: espacociacsfloriano@seadprev.pi.gov.br 

Telefone: (86) 99587-4854 

Espaço da Cidadania Picos 



E-mail: espacopicos@seadprev.pi.gov.br 

Telefone: (86) 99552-9799 

CIAC Picos 

E-mail: espacociacspicos@seadprev.pi.gov.br 

Telefone: (86) 99556-4676 

Espaço da Cidadania Parnaíba 

E-mail: espacociacsparnaiba@seadprev.pi.gov,br 

Telefone: (86) 99424-5794 

Os agendamentos por telefone deverão ser feitos no horário de funcionamento dos locais. 

 

Campanha de Vacinação contra Sarampo é 
prorrogada até 31 de agosto 

 

Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) 
prorroga até o dia 31 de agosto de 2020 a quarta fase da Campanha Nacional de Vacinação 
contra o Sarampo. O prazo final seria dia 30 de junho, mas foi adiado por causa da baixa 
cobertura vacinal alcançada em todo o país. O público-alvo dessa quarta fase são as 
pessoas com idade entre 20 a 49 anos. 

Assim, como a Covid-19, o sarampo também é uma doença causada por um vírus que 
pode resultar em casos graves e levar à morte. A diferença entre os dois é que já existe 
uma vacina para a prevenção do sarampo, chamada de tríplice viral e aplicada, de graça, 
em todos os postos de saúde. 



Segundo a coordenadora de Imunização da Sesapi, Kássia Barros, a baixa cobertura 
vacinal é muito preocupante. “O sarampo é uma doença que pode ser bem grave e estamos 
com um número crescente de infectados em todo o país”, alerta Barros. 

A campanha começou em 2019, quando voltou um surto do vírus no país. As duas 
primeiras etapas foram realizadas no ano passado para vacinar crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos de idade e, depois pessoas de 20 a 29 anos de idade. O terceiro estágio 
teve como público-alvo as pessoas de 5 a 19 anos e agora, a ideia é proteger os brasileiros 
de 20 a 49 anos. 

Segundo dados do Ministério da Saúde, houve um alto número de infectados nessas faixas 
etárias e uma baixa adesão à campanha. 

 


