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Pelo menos 43% dos
municípios do Piauí
podem sofrer com a falta
de medicamentos e de
oxigênio para os pacientes
internados, já nos próxi-
mos dias. É o que aponta
nova pesquisa semanal da
Confederação Nacional
dos Municípios (CNM),
divulgada nesta sexta-
feira (16), que verificou,
ainda, que pouco mais de
38% das cidades no esta-
do também alegaram que
podem ficar sem oxigênio
em seus hospitais e cen-
tros clínicos voltados para
o tratamento de pacientes
com a doença.

Trata-se de uma situ-
ação que ainda preocupa
a todos, ainda mais
porque a taxa de ocu-
pação de leitos de UTIs no
Piauí continua acima de
90%. De acordo com a
entidade, a pesquisa
desta semana, realizada
entre os dias 12 e 15 de
abril, englobou quase 3
mil municípios, sendo 42
deles piauienses. Desse
total, quase mil infor-
maram o risco de
desabastecimento do kit.
Ressaltando, que o ques-
tionário é feito por meio
de um call center próprio
da CNM, que possui con-
tato com os gestores
municipais de todo o país.

“Dessa forma, os

resultados apresentados
podem se constituir em
um bom cenário da situ-
ação em todas as regiões
do país”, destacou o presi-
dente da CNM, Glademir
Arold, destacando que a
entidade também analisa
as respostas das questões
que se repetiram no
mesmo grupo de municí-
pios participantes das
pesquisas com o objetivo
de ter uma análise compar-
ativa da evolução destas
questões ao longo das
semanas.“Quatro pesquisas
nesse sentido já foram real-
izadas”, acrescentou.

Porém, mesmo apre-
sentando esses dados
preocupantes, o levanta-
mento não divulga quais
cidades participaram da
pesquisa. Conforme a
assessoria da CNM, a
entidade não cita as
cidades, apenas informa a
quantidade ouvida. No

Piauí, por exemplo, exatos
42 municípios, dos 224
existentes, foram procu-
rados e questionados. E
no quesito risco de ficar
sem os medicamentos do
kit intubação o resultado
foi o seguinte: 18 infor-
maram que sim (42,9%);
20 que não (47,6%) e out-
ros quatro municípios
não responderam.

Uma dessas cidades
piauienses que corre o
risco de ficar sem os
medicamentos é Teresina,
pelo menos foi o que con-
firmou o presidente da
Fundação Municipal de
Saúde (FMS), Gilberto
Albuquerque. Segundo
ele, o estoque do kit
intubação da capital deve
durar no máximo 15 dias.
“Temos ainda uma reser-
va no HUT, que suspendeu
as cirurgias eletivas, e
assim vamos contornan-
do”, destacou o gestor.

43% dos municípios podem
ficar sem kit intubação 
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COVID-19

Piauí registra 38
óbitos em 24 horas 

Os casos confirmados no estado somam 225.796
distribuídos em todos os municípios piauienses.
Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 4.731 

EFRÉM RIBEIRO
DO THERESINA

Foram registrados, no
Piauí, 1.007 casos confir-
mados e 38 mortes por
Covid-19 nas últimas 24
horas, segundo os dados
divulgados pela Secretaria
de Estado da Saúde, na
noite de sexta-feira (16).

Dos 1.007 casos con-
firmados da doença, 582
são mulheres e 425 são
homens, com idades que
variam de um a 106 anos.

Vinte e três homens e
quinze mulheres não re-
sistiram às complicações
da Covid-19. Elas eram de
Anísio de Abreu (66 anos),
Caracol (88 anos), Campo
Maior (49 e 84 anos), Cris-
talandia do Piauí (56 a-
nos),Curral Novo do Piauí
(83 anos), Floriano (78
anos), José de Freitas ( 79
anos), Luis Correia (89
anos), Parnaíba (72 anos),
Piracuruca ( 62 anos), Piri-
piri (52 e 89 anos) e Tere-
sina ( 76 e 83 anos). Os do
sexo masculino eram na-
turais de Barras (67 e 77
anos), Batalha (69 anos),
Beneditinos (95 anos),

Campo Maior (67 e 74
anos), José de Freitas (52
anos), Júlio Borges (52 ano-
s), Morro Cabeça no Tempo
(63 anos), Parnaíba (74 e
89 anos), Pedro II (66 ano-
s), Picos (45 anos),Piripiri
(72, dois de 75 anos, 78 e
82 anos), São João do Piauí
(81 anos),Teresina (52, 54
e 73 anos) e União (66
anos). Doze vítimas não
possuíam comorbidades.

Os casos confirmados
no estado somam 225.796
distribuídos em todos os
municípios piauienses. Já
os óbitos pelo novo coro-
navírus chegam a 4.731
e foram registrados em
219 municípios.

Dos leitos existentes
na rede de saúde do Piauí
para atendimento a casos
de Covid-19, há 1.360 o-

cupados, sendo 877 leitos
clínicos, 437 UTIs e 46 em
leitos de estabilização. As
altas acumuladas somam
13.428 até o dia 16 de a-
bril de 2021.

A Sesapi estima que
221.065 pessoas já estão
recuperadas ou seguem
em acompanhamento (ca-
sos registradas nos últi-
mos 14 dias) que não ne-
cessitaram de internação
ou evoluíram para morte.

Campanha de vacina-
ção Até o momento, o vaci-
nômetro, ferramenta para
acompanhar a evolução da
campanha de vacinação
contra a Covid-19 no Piauí,
aponta que 350.018 pes-
soas já receberam a primei-
ra dose de vacina no estado
e 100.765 a segunda dose.

Os dados são atualiza-
dos a cada 15 minutos a
partir da inserção de re-
gistros no sistema de in-
formação da campanha
pelos estabelecimentos
de saúde. O Painel de
Monitoramento da Vacina-
ção contra a Covid-19 po-
de ser acessado através do
site www.saude.pi.gov.br.

Dos leitos na re-
de de saúde do
Piauí para aten-
dimento a casos
de Covid-19, há
1.360 ocupados
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