
 

 

 

 

 

 

 
 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 440 casos confirmados e 14 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite deste 
sábado (15). 
 
Dos 440 casos confirmados da doença, 237 são mulheres e 203 homens, com idades que variam 
de 11 meses a 98 anos. 
 
Oito mulheres  e seis homens não resistiram às complicações do novo coronavírus. Elas eram 
naturais das cidades de Floriano (88 anos), Nossa Senhora de Nazaré (81 anos), Nossa Senhora 



dos Remédios (41 anos), Picos (69 anos), Santa Cruz do Piauí (58 anos) e Teresina (53, 54 e 89 
anos). Já eles eram de Beneditinos ( 66 anos), Lagoa do Piauí (30 anos), Picos (89 anos), e 
Teresina (36, 72 e 80 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 66.078  casos confirmados do novo coronavírus e 1.608 óbitos registrados pela 
doença, em 145 municípios. Deste total, morreram 939 homens e 669 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 642 ocupados, 
sendo 394 leitos clínicos, 238 UTIs e 10 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 2.799 
até o dia 15 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 63.828  pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

Governo divulga protocolos relativos aos 
serviços de alimentação, bebidas em geral e de 
Turismo 

 
 

O Governo do Estado do Piauí publicou o decreto que dispõe e aprova sobre os protocolos 
e medidas de prevenção para o controle da disseminação do coronavírus para os setores 
relativos aos serviços de alimentação e bebidas em geral e de Turismo. A partir do 



próximo dia 17, poderão funcionar hotéis e similares, serviços de alimentação com 
atendimento presencial e consumo no próprio estabelecimento e organização de eventos 
e turismo (exceto esportivos e culturais). 

No entanto, ficarão suspensos os serviços de alimentação e consumo presencial em 
parques, zoológico, praias, bibliotecas e cachoeiras assim como os serviços de turismo 
nessas localidades. Os serviços de turismo também não foram liberados para regiões que 
são consideradas com alto risco epidemiológico como regiões dos Cocais, Vale de Rios 
Piauí e Itaueiras, Taboleiros do Alto Parnaíba, Vale do Rio Guaribas, Chapada das 
Mangabeiras, que compreende as cidades polos de Piripiri, Floriano, Picos e Bom Jesus. 
As atividades econômicas nas regiões citadas devem seguir o cronograma de reabertura 
gradual previsto para 8 de setembro de 2020. 

Para reabrir os empresários destas áreas precisam seguir um protocolo específico e 
apresentar seu plano de segurança no Site Pro Piauí. As regras são basicamente sobre 
distanciamento dos clientes, disposição das mesas, disponibilização de tapetes 
sanitarizantes, lavatórios e álcool em gel para os clientes, alertas visuais e sonoros, uso 
obrigatório de máscaras, bem como orientações para os colaboradores. 

No Piaui, uma força tarefa tem sido feita para tentar diminuir a proliferação e contágio 
do Coronavirus e após análise de um Comitê, aos poucos, atividades econômicas estão 
voltando a funcionar, porém aulas em escolas e universidades, a maioria das atividades 
comerciais, esportivas e de serviços em geral estão suspensas por tempo indeterminado. 

Serviços essenciais como farmácias, postos de combustíveis supermercados foram 
regulamentados. Assim como o atendimento em clinicas, hospitais e laboratórios, 
escritórios de advocacia e contábeis. Todos os passos que estão sendo dados estão em 
constante avaliação. 

 

Sesapi realiza testes para Covid-19 na 
comunidade Indígena Guajajara 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), por meio da Superintendência de Atenção a 
Saúde e Municípios (Supat), está realizando ações com o objetivo de combater a 
pandemia da Covid-19 entre a população indígena piauiense. 

Como parte dos trabalhos, foi realizada, nesta sexta-feira (14), a testagem rápida da 
comunidade Indígena Ukai, da etnia Guajajara, em Teresina. Foram testados 40 índios, 
sendo três positivos para o novo coronavírus e 37 negativos. Os positivados foram para o 
anticorpo IGG, quando paciente teve infecção há pelo menos três semanas e pode estar 
imunizado, porém ainda não há evidências científicas sólidas que afirmem o tempo de 
duração dessa imunização. 

“Essa ação é extremamente importante pois a pandemia chegou até nós povos indígenas. 
Precisamos saber como está a situação dos índios de nossa aldeia, para nos isolarmos, em 
caso de positivos. Esse é um ganho para nós e estamos extremamente grato ao secretário 



Florentino Neto, que nos disponibilizou a equipe de testagem e esse acompanhamento”, 
destaca a índia Aliã Wamiri. 

 

Além da capital, indígenas dos municípios de Piripiri, Lagoa de São Francisco, Uruçuí, 
Picos, Queimada Nova, Bom Jesus e Santa Filomena também estão recebendo atenção da 
Sesapi, que vem realizando ações de informação, prevenção e combate ao coronavírus. 

“Contamos com profissionais que integram equipes multidisciplinares de saúde indígena, 
que vem prestando assistência a essa população desde o início da pandemia, pois é uma 
preocupação da Sesapi a saúde dos povos originários, que possuem um histórico de 
fragilidade epidemiológica. Hoje estamos com a Força Tarefa na zona urbana de Teresina 
“, ressalta o coordenador da ação, Epifânio Ferreira dos Reis Neto. 

 


