
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 1.197 casos confirmados e 19 óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta quarta-feira (12). 
 
Dos 1.197 casos confirmados da doença, 636 são mulheres e 561 homens, com idades 
que variam de um mês a 96 anos.  
 
Oito mulheres e 11 homens não resistiram às complicações do novo coronavírus. Elas 
eram naturais das cidades de Buriti dos Lopes (82 anos), Campo Maior (67 anos), 
Monsenhor Gil (85 anos), Parnaíba (90 anos), São Miguel do Tapuio (83 anos) e Teresina 
(76, 77 e 83 anos). Já eles eram de Bom Jesus (85 anos), Lagoa Alegre (73 anos), 



Paulistana (33 anos) São João do Arraial (80 anos) e Teresina (60, 70, 71, 74, 85, 87 e 88 
anos).  
 
Foi excluído do boletim desta quarta-feira um óbito da cidade de Cocal dos Alves que foi 
registrado em duplicidade, permanecendo o município com três óbitos por Covid-19. 
 
O Piauí possui 63.662 casos confirmados do novo coronavírus e 1.566 óbitos registrados 
pela doença, em 145 municípios. Deste total, morreram 914 homens e 652 mulheres.  
 
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. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 663 
ocupados, sendo 398 leitos clínicos, 246 UTIs e 19 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 2.688 até o dia 12 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 61.433 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registrados nos últimos 14 dias), mas que não necessitaram de internação ou 
evoluíram para morte. 
 

Salões de beleza se adequam para retorno de 
atividades 

 

A Diretoria de Vigilância Sanitária do Piauí (Divisa) e a Gerência de Vigilância Sanitária 
de Teresina (Gevisa) reuniram-se, na manhã desta quarta-feira (12), com proprietários de 
salão de beleza, para orientar os serviços sobre o cadastro no site do Pacto pela Retomada 
Organizada (PRO Piauí), orientar e tirar dúvidas desse setor sobre as medidas 
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higienicossanitárias que deverão ser adotadas para o retorno das atividades, de acordo 
com o Protocolo Geral e Específico para a atividade. 

A reunião foi realizada por meio de videoconferência e contou com a participação de 
representantes do Sebrae e do Sindicato de Salões de Beleza de Teresina. “Foi uma 
reunião bastante produtiva, onde os serviços se comprometeram em atender as 
recomendações de saúde, entendendo que este é um momento importante para que eles 
consigam realizar os seus trabalhos com os cuidados necessários para a redução de 
contaminação pela Covid-19”, destacou a diretora da Divisa, Tatiana Chaves. 

Os salões de beleza foram liberados para normalizar os seus atendimentos desde a ultima 
segunda-feira (10). Assim como todos os outros setores que já estão com o funcionamento 
presencial liberados, esses serviços também terão que se adequar a nova realidade de 
atendimento com a pandemia do novo Coronavírus. 

Durante a reunião, os proprietários dos salões de beleza foram alertados pela Divisa e 
Gevisa, sobre a importância do cadastro no site PRO Piauí e também das informações 
sobre a saúde dos seus trabalhadores, que devem ser repassadas no sistema a cada três 
dias. “A partir desses dados, nós podemos monitorar as ações da empresa, bem como a 
saúde dos trabalhadores, sendo possível identificar se algum local tem o aumento de 
trabalhadores adoecendo pelo Coronavírus e com isso, vamos buscar as medidas 
necessárias para que haja o reforço nos cuidados e com isso, a gente pode evitar que seja 
necessário o fechamento do serviço”, destacou a diretora. 

Tatiana Chaves ressalta ainda, que o objetivo do monitoramento e da importância do 
recebimento dessas informações é exclusivamente para que o Estado consiga evitar a 
disseminação da Covid-19 no Piauí. “Nós estamos em um momento de retomada das 
nossas atividades. A nossa intenção não é punir nenhuma empresa, não é fechar nenhum 
estabelecimento, pelo contrário, queremos de toda forma cooperar com cada uma, para 
que elas continuem com o seu funcionamento normalizado, mas é claro que para isso, 
precisamos também da cooperação dessas empresas, no que diz respeito ao atendimento 
as medidas preventivas contra o coronavírus”, finalizou. 

Wellington Dias e representantes do 
Consórcio Nordeste debatem sobre saúde e 
economia 
O governador Wellington Dias participou de reunião com a subsecretária do consórcio 
Nordeste, Maria Fernanda Ramos Coelho, e o secretário-executivo do Consórcio 
Nordeste, Carlos Eduardo Gabas. Na pauta, temas como a busca de soluções para 
problemas em comum aos estados nordestinos em áreas como saúde, agricultura familiar, 
infraestrutura, entre outras. 

Um dos assuntos discutidos foi a reabilitação de pacientes que contraíram o coronavírus 
e apresentam alguma sequela em função da doença como também a decisão que o 
Ministério da Saúde vai tomar em relação à vacina contra a Covid-19. “Temos pelo menos 
seis pesquisas em estágio avançado. Qual será a opção do Brasil? A Anvisa, alinhada com 



estados, municípios, precisa nos dar garantias para aplicação dessas vacinas, cujo custo é 
bastante elevado”, pontuou Dias. 

 

A reunião tratou da ampliação de financiamentos de organismos internacionais, como o 
Fida, na área de agricultura familiar. Discutiu-se também a necessidade de construir um 
projeto na direção da desburocratização e maximização de recursos para municípios e 
estados, fomentando a geração de emprego e renda. 

Outro tema de interesse comum do Consórcio Nordeste é o pacto federativo. Os 
governadores devem buscar entendimento com o Congresso Nacional para avançar na 
discussão que busca um maior equilíbrio entre os entes federados, especialmente na área 
fiscal. “Interessa aos 27 estados da federação, independente de quem é governo ou 
oposição, podermos cuidar do interesse maior da população”, finalizou Wellington Dias. 

 

Ambulatório do HGV será reaberto na 
segunda-feira (17) 
O Ambulatório Integrado (Prédio Azul) do Hospital Getúlio Vargas (HGV) retoma os 
atendimentos de consultas eletivas especializadas na segunda-feira (17). A medida foi 
tomada, nesta quarta-feira (12), durante reunião com todos os coordenadores médicos do 
hospital. 

O diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque, destacou que, na primeira etapa de 
reabertura, serão atendidos os pacientes já agendados, no horário de 7 às 14 
horas.  “Inicialmente nós vamos atender aqueles pacientes que haviam marcado, mas que 
devido à pandemia, não deu tempo de serem atendidos”, explica o gestor. 
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Ele informa que, em seguida, o ambulatório será aberto para o público em geral. “Após a 
primeira etapa, nós teremos a abertura para o público em geral. O agendamento das 
consultas seguirá a mesma rotina anterior, o paciente procura o Posto de Saúde, marca 
sua consulta e vem para o HGV para ser atendido”, diz o diretor. 

 

 

Gilberto Albuquerque disse ainda que, durante esse período de pandemia, o ambulatório 
será reaberto gradativamente. “No primeiro momento somente 30% da capacidade e 
depois 50%.  Logo que seja liberado para a sua capacidade máxima, nós o faremos”, 
explica o gestor. 

 



Para o presidente da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (FEPISERH), Pablo 
Santos, as atividades na rede hospitalar precisam ser retomadas de forma gradual e com 
segurança. “Vamos voltando gradualmente com os atendimentos ambulatoriais e 
posteriormente com as cirurgias eletivas. Durante a pandemia, ocorreu uma demanda 
reprimida, mas com segurança para os profissionais e pacientes, estaremos retornando os 
serviços”, avalia o gestor. 

Medidas adotadas para segurança de colaboradores e pacientes 

Segundo o diretor-geral do HGV, para o retorno das atividades, o ambulatório adotou um 
protocolo com medidas sanitárias para atender a todos com mais segurança e qualidade. 
Para isso, foram feitas reformas e adequações na estrutura física da unidade. 

“Instalamos pias na entrada e também disponibilizaremos álcool em gel para reforçar a 
higienização das mãos. Outra preocupação é o controle da entrada de pessoas para evitar 
aglomeração, bem como o acesso somente mediante o uso de máscara. Os assentos foram 
demarcados para manter o distanciamento social”, acrescenta Gilberto Albuquerque. 

 


