
Anvisa aprova mais 2 autotestes para o diagnostico da
Covid-19

+++ Transcrição +++ >> Agora a Anvisa aprova mais
dois autotestes para o diagnóstico da covid dezenove e a
repórter Laura Marques da TV Band Minas tem mais
informações sobre as vantagens deste tipo de teste. Diga
lá. Laura. >> Liberados pela Anvisa no dia dezessete de

fevereiro deste ano, os autor testes para a covid dezenove já estão disponíveis nas farmácias há semanas, porém,
ainda é difícil encontrar quem já tenha feito, além da falta de informação, um dos motivos do Auto teste estar
esquecido nas prateleiras. Foi a queda na procura por testes de covid, em geral. Se em janeiro a demanda do
laboratório Lustosa, um dos maiores de Belo Horizonte aumentou sessenta e cinco por cento. Em março, houve
queda de quase setenta e oito por cento na procura é que hoje a média diária de casos é de cinco mil. Em janeiro,
os casos tinham média diária de quarenta mil no estado. Segundo o sindicato do Comércio Varejista de produtos
farmacêuticos. Atualmente em Minas Gerais, as farmácias realizam apenas cinco por cento do volume habitual de
testes do ano passado. Agora sobre a segurança do teste, pesquisadores afirmam que a população pode ficar
tranquila, principalmente nos casos de alta carga viral. Um estudo feito pela Universidade Federal de Ouro Preto
mostra que os autotestes podem chegar a noventa e quatro por cento de acerto no diagnóstico. Nós conversamos
com a pesquisadora do Laboratório de Imunopatologia da Ufop, Jamile Meireles de Oliveira Castro. Uma grande
vantagem da rota. Testagem, né. >> E a possibilidade de de Vido poder se testar de forma espontânea, cobertura
da sociedade. Agora é um evento em poder alguma viagem. É uma reunião importante de se testar e prevenir a
disseminação do vírus. Outra grande vantagem numa exposição, né, aos profissionais de saúde por e queria não.
Quem já fez a coleta não saem de sabe que o que o profissional de saúde de resposta. Então são as principais
vantagens do ar. Está alta intensidade. Laura França para a Rádio BandNews FM.
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