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NOTA DE ESCLARECIMENTO 24/2020 

A Secretaria Municipal de Saúde de Pimenteiras Piauí́ vem a publico, com a transparência 
e ética de sempre, informar que: 

 Confirmamos mais três casos positivos de coronavírus, onde uma das pessoas, infelizmente, 
foi a óbito na madrugada de hoje, 29/05/2020.  

 Dois casos estão relacionados ao paciente da localidade Curral de Pedras que havia chegado 
da Bahia recentemente e que continua internado no Hospital Regional Justino Luz, Picos-PI. Um 
deles, mulher, 41 anos, residente na localidade Curral de Pedras, apresentava dor de garganta há 
08 (oito) dias. O outro, homem, 19 anos, também residente na localidade teve contato prolongado 
com o rapaz que testou positivo, porém encontra-se assintomático. Ambas as pessoas encontram-
se em isolamento domiciliar e estão sendo monitoradas pela Equipe de Estratégia de Saúde da 
Família.  

 O terceiro caso positivo, infelizmente, foi a óbito.  Residia em Pimenteiras, sexo masculino, 
74 anos, hipertenso,  realizava tratamento de neoplasia de próstata.  

Inicialmente, o paciente encontrava-se em Teresina para realizar tratamento para câncer de 
próstata, apresentou sintomas suspeitos de covid-19 e foi internado na Unidade Integrada de Saúde 
Primavera Teresina no dia 07/05/2020 aonde foi realizada coleta de Teste RT-PCR que teve 
resultado negativo. Evoluiu com piora clínica e foi encaminhado a UTI Covid do HUT em estado 
grave. No HUT realizaram teste rápido e o resultado também foi negativo. O paciente evoluiu com 
melhora clínica e recebeu alta do HUT retornando para Pimenteiras na noite do dia 19/05/2020.  

No dia 23/05/2020 ele deu entrada na Unidade Mista de Saúde Mônica Reis Dantas 
(UMSMRD) com quadro de febre, tosse produtiva, hipoxemia, desorientação, cansaço associado a 
diarreia e vômito. Na terça-feira 26/05/2020 o paciente foi regulado para o Hospital Regional 
Justino Luz em Picos-PI, porém a família recusou-se e preferiu aguardar na UMSMRD, 
contrariando orientação médica.   

Na noite de ontem, 28/05/2020, o paciente teve piora clínica e foi regulado novamente para 
o Hospital Regional Justino Luz em Picos-PI e dessa vez a família aceitou levar. No referido 
hospital realizaram teste rápido para coronavírus novamente e o teste foi positivo, o que nos leva a 
concluir pelo histórico clínico do paciente que ele adquiriu o vírus na UTI do HUT.   

Infelizmente, após complicações do quadro clínico, o Hospital Regional Justino Luz 
confirmou, nesta madrugada, o óbito do paciente.   

Neste momento externamos nossos profundos sentimentos de pesar a todos os familiares e 
amigos.  

 
Pimenteiras, 29 de maio de 2020. 
 
Atenciosamente, 
 

 


