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MG registra pela primeira vez 20 mil novos casos de Covid
em 24 horas
+++ Transcrição +++ [MUSIC] >> Vamos abrir o CBM
Belo Horizonte de hoje falando do aumento do número de
casos de covid em Minas Gerais, fenômeno que já ocorre
1.0x
em outros estados, como é o caso de São Paulo e aqui
Minas, pela primeira vez, a registrando vinte mil casos da
covid. Isso a gente apenas um dia Pedro. Bom, no inverno. Bom dia. >> Shirley, bom dia para você, bom dia para
os ouvintes. Primeiramente bem-vinda de volta neste ano e CBN. Muito obrigado o suco. E como diz importante, viu
China. Já voltamos aqui com notícia importante, porque é isso que você trouxe para nós DIU é a primeira vez desde
o início da pandemia, Minas Gerais registra mais de vinte mil casos em vinte e quatro horas, né. Ou seja de ontem
para hoje, entre segunda e terça foram vinte mil oitocentos e dez e casos confirmados aqui no estado. E nós
tivemos também uma morte de ontem para hoje, causadas pela covid. A gente vê ainda essa tendência de queda
neste lei do número de mortes por causa da vacinação, mas ao mesmo tempo, a gente tem batido recorde atrás de
recorde em relação a confirmação dos casos, né, para se ter uma ideia só, os quatro maiores e número de casos da
questão da pandemia foram registrados na última semana esteve vinte mil casos hoje de mais de vinte mil e
dezenove mil no dia quinze foram dezoito mil no dia, catorze dia doze de Janeiro, dezoito mil casos também o seja
uma sequência, né, de casos, número números muito altos que é chamou a atenção e já fazem esse alerta para a
circulação do vírus que tem se tornado cada vez mais intensa neste começo de ano, principalmente devido as
festas de final de ano. De acordo com os especialistas. E aí Chile, com esse crescimento da transmissão,
crescimento de casos é claro que também tem crescido a procura, né, pelos testes da covid dezenove, inclusive
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vários laboratórios particulares aqui da capital tem registrado falta de testes e aumento na demanda não é
provocada aí um crescimento intenso de casos em janeiro, isso tem causado que a escassez dos insumos, essa
dificuldade que é vista e principalmente em relação aos testes rápidos, aqueles testes que são mais baratos e
também aqueles que ficam prontos em menos tempo. É o caso, por exemplo, do laboratório Lustosa suspendeu a
aplicação de exames de antígeno. Esse teste rápido por falta de insumos. Um novo lote de kits tem previsão de ser
entregue nos próximos dias. Já aqueles testes rt-pcr permanecem disponíveis. A rede Hermes Pardini informou
também que só na última semana realizou mais de cem mil testes rt-pcr todo o país. A positividade dos exames
também. Realmente tendo já chega a quarenta e oito por cento, ou seja, quase metade dos testes feitos testaram
positivo aqui na capital mineira. O laboratório afirmou que ainda não houve falta do rt-pcr e de acordo com a
empresa, é os testes rápidos, estão sendo repostos nas unidades ao longo dos dias. O laboratório são Marcos
também registrou um aumento expressivo do número de casos da covid dezenove. Nos últimos dias, a rede
classificou o cenário atual como um bico nacional de procura por testes rt-pcr e testes para doenças respiratórias, o
que tem impactado e claro, diariamente a operação. Por causa dessa situação. Shirley, o São Marcos estar
realizando esse exame rt-pcr somente com agendamento para evitar justamente problemas aos usuários. A
drogaria Araújo, que é uma das farmácias com maior número de unidades aqui na capital também afirmou que não
está com falta de testes neste momento. A empresa, porém, diz que há sim um aumento na procura, principalmente
naquelas lojas em que é possível fazer o exame dentro do carro e aquele modelo drive-in. A rede de farmácias
disse ainda que está remanejando mais profissionais para atender melhor os clientes da empresa e o laboratório
são Marcos, por sua vez, tem realizado uma média de seiscentos exames PCR na capital por dia e duzentos
exames do tipo antígeno diariamente. Nessa rede ainda não houve desabastecimento, só que a empresa, porém,
disse que a cada dia a demanda aumenta e aí não é possível dizer por quanto tempo os estoques vão durar na
rede pública. Segundo a prefeitura da capital, está, a rede está abastecida com testes da covid dezenove e não há
falta em nenhuma unidade. Lembrando que a política pública atual é de que todos os pacientes com sintomas da
covid. Os sintomas gripais, né, sejam testados, é por meio daquele teste rápido para covid dezenove, só que aí
olha, se dá também cheguem na primeira semana aqui na capital. Semana deste ano foram vinte e oito mil
oitocentos testes realizados na segunda semana. Então, essa que a gente estar e terminou agora no dia catorze
tem dia catorze foram sessenta e cinco mil duzentos e trinta e seis exames estão mais que o dobro da demanda, ou
seja, testes com alta procura número de casos e batendo recordes e aí é ligar esse alerta realmente para a
transmissão do vírus e para os cuidados preventivos que a gente a conhece. Este ano. >> O Pedro e nesses
laboratórios particulares há uma previsão com com um prazo mais correto de quando que esse atendimento volta a
fluir normalmente. Com relação aos testes de covid. >> Olha é Shirley, é difícil precisar essa esse prazo, porque
todos os laboratórios, eles compram esses insumos, né. E com a alta demanda que é gerada por todos, né,
inclusive para os pelo setor público, como a gente viu que no caso da prefeitura, né, então setor público,
precisamos comprar muito mais insumos, muito mais testes, assim como os atores particulares. Então fica essa
corrida, realmente os fornecedores. Então essa essa demanda só vai ser normalizada, medida que a pandemia

fazendo uma trégua em relação aos casos diários, né, a gente tá vendo os reflexos ainda das festas de final de ano.
Então é acompanhar realmente nas próximas semanas, principalmente, como vai ser no mês de fevereiro, para a
gente ter essa noção em relação a normalização da demanda. Chile sobre.

