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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

 O HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ – PICOS vem, por meio desta, prestar 

esclarecimentos à população piauiense com relação às declarações contidas em 

“Comunicado” assinado pelas então Coordenadoras das Enfermarias e UTIs COVID-19 deste 

hospital, amplamente divulgado nas redes sociais e imprensa, mas que não observou o 

correto fluxo hospitalar, inobservando a rotina de documentos oficiais do Hospital Regional 

Justino Luz:  

 

1. O Hospital Regional Justino Luz respeita a autonomia do exercício dos profissionais de 

saúde, jamais impondo restrições que impeçam a liberdade para execução com eficiência 

do trabalho destes, ao mesmo tempo em que coordena de forma ética o bom 

funcionamento de todos os setores para que não haja nenhum dano aos pacientes 

internados na instituição;  

 

2. O documento apresentado não foi protocolado junto à direção do hospital, que reitera à 

sociedade o cuidado com a assistência correta a todos pacientes que nesta instituição são 

internados, desde a primeira avaliação até a execução correta de todos os tratamentos 

necessários para a boa evolução dos doentes, prova disso são os bons resultados na 

condução de pacientes críticos, o que se reflete na grande quantidade de altas, 

principalmente em um setor de uma doença tão grave como a infecção pelo Coronavírus; 

 

3. Como se trata de uma situação insólita para a instituição, todos os fatos serão 

devidamente apurados pelos setores responsáveis do hospital e órgão afins, de forma que 

a transparência e a ética dessa instituição, que tantas vidas salva todos os dias na região 

de Picos e microrregião, não seja maculada, dada à importância do Hospital Regional 

Justino Luz para toda região; 

 

4. A expectativa do HRJL é que o incidente tenha a mais célere resolução, de forma a arredar 

dúvidas e remover desconfortos. 

 

Picos-PI, 04 de setembro de 2020. 
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