
 

 

 

 

 

 

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico deste domingo (12), que o 
Piauí registrou 396 casos e 24 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo de 24 horas e 
contabiliza agora 960 mortes distribuídas entre 100 municípios. 
 
Os municípios que registraram óbitos são Jaicós. Joca Marques, Lagoa do Piauí. Oeiras, Parnaiba, 
Passagem Franca, Teresina e União. 
 
Entre os pacientes que não resistiram ao coronavírus estão 24 pessoas, sendo 13 do sexo 
masculino e 11 do sexo feminino.     
 
Os homens são naturais de Jaicós (48 anos), Joca Marques  (62 anos), Oeiras ( 60 anos), Parnaíba 
(79, 83 e 87 anos), Passagem Franca (70 anos), Teresina (49, 73, 75, 82, 83 e 84 anos). 
 
E as mulheres são de Lagoa do Piauí (72 ando), Parnaíba (90 anos), Teresina (48, 59, 62, 68, 72, 
75, 79 e 96 anos) e União (88 anos). 



 
Segundo o boletim, dos 396 casos confirmados da doença,  226  são mulheres e 170 homens, 
com idades que variam de dois meses a 98 anos. 
 
O número de  cidades piauienses atingidas pela pandemia permanece 216, o que representa 
96,43% dos municípios com casos confirmados. 
 
No total, o Piauí possui 33.359 casos confirmados e 960 mortes pela Covid-19.  
 
São 879 pacientes internadas, sendo 545 pacientes em leitos clínicos, 308 em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e 26 em leitos de estabilização. As altas acumuladas são 1.463 as altas 
do dia, 34. 

 
Picos: equipes médicas e estrutura são 
diferenciais no tratamento da Covid-19 
Mais quatro pacientes com a Covid-19 em tratamento no Hospital Regional Justino Luz- 
Picos, de Picos, receberam alta. Dois deles são de Picos e os outros dois das cidades de 
Jaicós e Sussuapara. 

 

O diretor técnico do hospital, médico neurologista Tércio Luz, enfatiza que os êxitos na 
recuperação dos pacientes se devem ao empenho contínuo da equipe multiprofissional 
que está na linha de frente de combate a doença. Ele destaca o trabalho de médicos, 



enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas e auxiliares de higiene e limpeza 
que fazem plantões diários, levando assistência segura aos internados. “São profissionais 
que trabalham incansavelmente, com agilidade e competência sempre com foco na 
resolutividade e humanização”, ressalta. 

 

Tércio avalia que, além da dedicação dos profissionais da saúde, a suspeita precoce dos 
casos da doença e a disponibilização de uma estrutura adequada para o atendimento 
colaboram para os bons resultados. 

“Os pacientes que recebemos, primeiro recebem atendimentos no Centro de 
Especialidades Médicas (CIEM), que após a detecção dos sintomas e da gravidade, são 
devidamente encaminhados para o Justino Luz e imediatamente recebem a assistência de 
nossas equipes. A suspeita precoce é um dos grandes diferenciais para alcançarmos a 
recuperação dos pacientes, mas a estrutura, o seguimento dos protocolos do Ministério da 
Saúde e a competência dos nossos profissionais contribuem muito para a excelência e a 
recuperação”, destaca o diretor técnico. 

O Hospital Justino Luz é administrado pela Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares 
(Fepiserh) e tem apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde 
do Piauí (SESAPI), prestando atendimento 100% gratuito a uma população de 600 mil 
pessoas da macrorregião de Picos, que abrande 42 municípios. 

 

 

 



 

Piauí reduz em 32% número de óbitos por 
Covid-19 
 
O número de mortes por coronavírus no Piauí teve queda de 32%. Segundo registros da 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), ocorreram na última semana 130 óbitos contra 
192 na semana anterior. O comparativo revela 62 vidas poupadas em 7 dias. O anúncio 
foi feito pelo governador Wellington Dias, que avaliou os números. 

“Ficamos tristes pelas vidas que perdemos, mas temos um sinal de condições para 
controlar o coronavírus” declarou. 

 
A queda ocorre após a adoção de medidas restritivas nas atividades econômicas 
implementadas na semana passada em todo o território piauiense, que se repetem neste 



final de semana, aumentando o isolamento social. Dias atribui também às outras várias 
medidas que o governo vem adotando no enfrentamento à pandemia, como as barreiras 
sanitárias, a atividade da segurança pública, dos profissionais de saúde e as ações de 
diagnóstico e tratamento precoce através do programa Busca Ativa e do aplicativo 
Monitora Covid-19. 

 

A estratégia de identificar os doentes mais cedo e tratá-los na fase inicial da doença, 
desenvolvida no Piauí desde o início da pandemia por recomendação do Comitê de 
Operações Emergenciais (COE), acaba de ser adotada como uma diretriz em nível 
nacional. O Ministério da Saúde anunciou a alteração do protocolo médico para pessoas 
que sentirem sintomas leves da doença, passando a solicitar que tais pacientes procurem 
um médico. Antes, a diretriz indicava a busca por ajuda profissional apenas em caso de 
sintomas mais graves. 

O governador Wellington Dias chamou atenção para um alerta emitido pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), destacando a necessidade de se aprender a conviver com o 
coronavírus, que deve seguir em transmissão mesmo após a descoberta da vacina. 

“A parte do poder público de garantir estrutura para atendimento, medicamentos, testes e 
exames, o Piauí está preparado. Mas tem uma parte que depende de cada pessoa: garantir 
os cuidados, o distanciamento, o uso da máscara, a higiene das mãos, o isolamento 
adequado para evitar pegar o coronavírus” finalizou. 

 


