
 

 

 

 

 

 

 
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico desta sexta-feira (12), que 
o Piauí registrou 18 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo de 24 horas e contabiliza agora 
335 mortes pela doença. As vítimas são 13 homens  e cinco  mulheres .  
 
Os do sexo masculinos são de 62 e 88 anos (Barras), 72 anos (Esperantina), 71 anos (Luzilândia), 
68 anos (Parnaíba), 65 anos (Piripiri) e 56, 61, 66, 77, 82 e dois de 87 anos (Teresina). Os homens 
de 56, 61, 71 e 87 não possuíam comorbidades. Os demais possuíam  de cardiopatias, 
hipertensão ou diabetes.  
 
Já as mulheres são todas de Teresina e tinham as idades de 47, 73, 77, 78 e 92 anos. Todas elas 
possuíam doenças pré-existentes. 
 



Dos 488  casos confirmados no boletim de hoje, 245 são homens e 243 são mulheres com idades 
que variam entre cinco meses a 91 anos. 
 
Nenhum município registrou novas infecções de Covid-19 e o número de cidades  atingidas pela 
doença  segue em 179. 
 
O Piauí possui  9825  casos confirmados e 335 mortes por Covid-19. 

 
Idoso de 85 anos com hipertensão e histórico 
de pneumonias vence a Covid-19 

 

Mais uma emocionante vitória contra a Covid-19 no Piauí. Desta vez, do idoso Manoel de Araújo 
Oliveira, de 85 anos, que é da cidade de Dom Expedito Lopes, sul do estado. Apesar de possuir 
comorbidades, como hipertensão, e ter o histórico de três pneumonias, Manoel sempre foi 
cooperativo com o tratamento e superou a doença. 

Após 13 dias internado na Enfermaria Covid do Hospital Regional Justino Luz, em Picos, ele se 
recuperou da doença e teve alta na quarta-feira (10). “Foi uma alta com muita emoção”, relatam 
os membros da equipe de Enfermagem, revelando que todos os dias ele pedia para fazer 
chamada de vídeo para ver e falar com a família. 

 



A despedida do paciente foi comemorada e o deixou emocionado. “Vou ficar com saudades de 
todo mundo que cuidou de mim. Obrigado!”, relatou Manoel Oliveira. 

 

Hospital de Picos é referência na recuperação 
de pacientes com a Covid-19 
 

 

Referência na recuperação de pacientes com Covid-19 no sul do estado, o Hospital 
Regional Justino Luz, em Picos, já registrou 27 altas de pacientes infectados pelo novo 
coronavírus que estiveram internados para tratamento da doença. 

“O sucesso na recuperação de pacientes que passaram pelo Justino Luz com Covid-19 se 
deve à estruturação do hospital, bem como, aos protocolos de atendimento”, explica a 
coordenadora da UTI Covid, Nara Laís. 

A médica avalia que, “Graças a Deus, até o momento, não tivemos um pico de casos e 
isso se deve ao isolamento social, um sinal de que está funcionando em Picos”. 

Outro fator para os bons índices de recuperação no hospital é a preparação para receber 
pacientes de toda macrorregião, pois segundo Nara Laís, a maioria das pessoas atendidas 
que passaram pela UTI não foram da cidade de Picos, mas de outros municípios. Ela 
também explica que eles já estavam, no mínimo, com oito dias de sintomas. “Temos 



muitos pontos positivos, como a estrutura do hospital, que facilita o tratamento e as 
medicações”, avalia a coordenadora. 

No mês de maio, 34 pessoas infectadas pelo novo coronavírus deram entrada no Justino 
Luz, sendo que 2,97% representam os óbitos por complicações causadas pela Covid-19. 
Nesse período, houve internação na UTI Covid em apenas quatro leitos. A quantidade de 
pacientes com alta médica para continuar o tratamento em domicílio representa 28,38% 
dos casos e apenas 1,65% seguem em internação. 

O diretor clínico do Hospital Justino Luz, médico neurologista Tércio Luz Barbosa, 
analisa os resultados nessa primeira etapa da doença e destaca que, seguindo os fluxos e 
protocolos e experiências do Brasil e de outros países, além da capacitação dos 
profissionais, os resultados vêm dando certo. “Conseguimos fornecer a assistência desde 
os casos moderados até os casos mais críticos, com suporte intensivo necessário. O 
resultado é o sucesso no enfrentamento da pandemia, expresso nas 27 altas hospitalares 
em menos de 30 dias”, destaca o gestor. 

 

O presidente da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), Pablo Santos, 
enfatiza que, com o apoio do Governo de Estado e da Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesapi), a Fundação Hospitalar já abriu 10 novos leitos de UTI em Picos e deve instalar 
mais 10 nos próximos dias, totalizando 20 unidades de terapia intensiva exclusivas para 
tratamento da Covid-19, além das 10 unidades já existentes para outras doenças. 



 

“O Justino Luz vai contar com 30 UTIs no total, além dos 35 leitos clínicos somente para 
pacientes em tratamento da Covid-19, assim como, foram implementados novos fluxos 
de atendimento e investimento em capacitação das equipes e aquisição de equipamentos 
de proteção individual (EPIs) para enfrentamento da pandemia de forma prevenida e 
aparelhada”, ressalta Pablo Santos. 

Idoso de 85 anos com hipertensão e histórico de pneumonias vence a Covid-19 

Mais uma emocionante vitória contra a Covid-19 no Piauí. Desta vez, do idoso Manoel 
de Araújo Oliveira, de 85 anos, que é da cidade de Dom Expedito Lopes, sul do estado. 
Apesar de possuir comorbidades, como hipertensão, e ter o histórico de três pneumonias, 
Manoel sempre foi cooperativo com o tratamento e superou a doença. 

Após 13 dias internado na Enfermaria Covid do Hospital Regional Justino Luz, em Picos, 
ele se recuperou da doença e teve alta na quarta-feira (10). “Foi uma alta com muita 
emoção”, relatam os membros da equipe de Enfermagem, revelando que todos os dias ele 
pedia para fazer chamada de vídeo para ver e falar com a família. 

A despedida do paciente foi comemorada e o deixou emocionado. “Vou ficar com 
saudades de todo mundo que cuidou de mim. Obrigado!”, relatou Manoel Oliveira. 

 

 

 

 



Confira os serviços que podem funcionar no 
fim de semana 

 
O Governo do Piauí mais uma vez estabeleceu, por meio do decreto nº 19.027, medidas mais 
rígidas para este fim de semana, nos dias 13 (sábado) e 14 de junho (domingo) para todo o 
estado. Elas se somam ao decreto nº 19.024, que estabeleceu ponto facultativo na quinta-feira 
(11), por conta da data religiosa de Corpus Christi, e na sexta-feira (12). As medidas visam 
fortalecer o isolamento social e ações de enfrentamento à Covid-19 no estado. 

Pelo novo decreto do Estado, no sábado (13), fica garantido o funcionamento de: 

– farmácias e drogarias; 
– serviços de saúde; 
– mercados e supermercados; 
– panificadoras e padarias; 
– atividades de distribuição e comercialização de combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito 
de petróleo e demais derivados de petróleo; 
– borracharias; 
–serviços de delivery; 
– serviços de segurança e vigilância; 
– pontos de alimentação localizados às margens de rodovias; 
– serviços de transporte de cargas; 
– serviços bancários exclusivamente para pagamento de auxílio emergencial e benefícios 
sociais e autoatendimento; 
– atividades agrícolas e agroindustriais, incluindo colheita, ordenha, armazenagem e secagem, 
entre outras atividades sob risco de perecimento; 
– atividades de obras de infraestrutura de transportes e para a produção de energia realizadas 
em parques situados na zona rural; 
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– casas lotéricas; 
– concessionárias de veículos, exclusivamente o setor de oficina, para serviços de manutenção 
e conserto de veículos. 

Domingo (14), poderão funcionar apenas: 

– farmácias e drogarias; 
– serviços de saúde; 
– imprensa; 
– serviços de segurança e vigilância; 
– serviços de delivery exclusivamente para alimentação; 
– serviços de autoatendimento bancário; 
– borracharias, postos de combustíveis e pontos de alimentação localizados às margens de 
rodovias e serviços de transporte de cargas; 
– atividades agrícolas e agroindustriais, incluindo colheita, ordenha, armazenagem e secagem, 
entre outras atividades sob risco de perecimento. 

Serviços Públicos 

Os serviços públicos tais como energia elétrica, saneamento básico, funerários, segurança 
pública, telecomunicações e radiodifusão, deverão funcionar entre os dias 13 e 14 de junho 
respeitando as determinações sanitárias expedidas para a contenção do novo coronavírus, 
inclusive quanto aos atendimentos emergenciais. 

Transportes 

Ficarão suspensos, a partir das 24 horas do dia 12 de maio até as 24 horas do dia 14 de junho, 
os serviços de transporte intermunicipal de passageiros na modalidade rodoviário, classificados 
como serviço convencional, alternativo, semiurbano ou fretado. 

Fica ressalvado da suspensão, o serviço de transporte intermunicipal fretado de pacientes para 
realização de serviços de saúde. O descumprimento da suspensão determinada sujeitará o 
infrator à penalidade de retenção do veículo pelo período que durar a suspensão. 

Fiscalização 

Os órgãos envolvidos na fiscalização deverão solicitar a colaboração da Polícia Federal (PF), 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Guarda Municipal de Teresina (GCM) e devem reforçar a 
fiscalização em relação à aglomeração de pessoas ou consumo de bebidas em locais públicos e 
direção sob efeito de bebida alcoólica. 

Outros 

Os pontos de alimentação localizados nas rodovias destinam-se exclusivamente para 
atendimento de motoristas em trânsito e só funcionarão se devidamente autorizados pelos 
municípios. Nos escritórios vinculados às transportadoras, só funcionarão as atividades 
indispensáveis ao transporte de cargas, carga e recarga. 

As casas lotéricas poderão funcionar, respeitando o controle do fluxo de pessoas, 
distanciamento mínimo, uso de máscaras de proteção facial, higienização. Nenhuma atividade 
ou estabelecimento poderá funcionar desrespeitando as medidas sanitárias de combate à 
Covid-19. 



O objetivo é alcançar novamente um índice de isolamento social na casa dos 55%, o que reduz 
a propagação do novo coronavírus e, por consequência, evita o colapso do sistema de saúde do 
Piauí. 

 
 


