
Vários laboratórios particulares em BH registram falta de
testes de covid-19

+++ Transcrição +++ >> Vários laboratórios
particulares de Belo Horizonte estão registrando falta de
testes para diagnóstico da covid dezenove. E a alta
demanda provocada por um crescimento intenso de
casos em janeiro tem ocasionado essa escassez dos

insumos. Essa dificuldade é vista, principalmente em relação aos testes rápidos, são aqueles mais baratos e que
ficam prontos em menos tempo. É o caso do laboratório Lustosa, que suspendeu a aplicação de exames de
antígeno por falta de insumos. Um novo lote de que tem previsão de ser entregue nos próximos dias. Já os testes
PCR permanecem disponíveis. O laboratório São Marcos também registrou um aumento expressivo do número de
casos da covid DEZENove nos últimos dias. Por causa dessa situação, o São Marcos está realizando o exame rt-
pcr apenas com agendamento. Para evitar problemas aos usuários. A profissional de relações públicas, Poliana
Ornelas, enfrentou vários problemas para conseguir um teste para o pai de setenta e oito anos, que está com
sintomas gripais. Ela conta que precisou madrugar nesta terça-feira para que ele pudesse fazer o exame. >> Tem
quatro, diz que ele está com sintomas desde sábado, tentando desde quando ele começou o a ter os sintomas.
Estamos tentando junto ao plano de saúde, uma consulta on-line, o que a gente não conseguiu fomos a um
laboratório, é um grande laboratório aqui de Belo Horizonte tentar fazer o teste particular. Ontem, esses testes
estavam esgotados, não consegui fazer. Foi nessa mesma drogaria ontem à noite, a fila estava enorme e hoje eu
precisei chegar lá seis e meia da manhã e ficar na fila para o meu pai, para que ele pudesse fazer o teste. >> A
Drogaria Araújo, que é uma das farmácias com maior número de unidades em Belo Horizonte, afirmou que não está
com falta de testes neste momento. A empresa, porém, disse que assim um aumento na procura, principalmente
nas lojas em que é possível fazer o exame dentro do carro. O Laboratório São Paulo tem realizado é de seiscentos
exames rt-pcr e duzentos exames a tiros por dia. Nessa rede não houve desabastecimento. Outra questão que
preocupa em relação a positividade dos exames. A rede Hermes tarde informou que só na última semana realizou
mais de cem mil testes rt-pcr em todo o país. A positividade dos exames vem aumentando de forma expressiva,
chegando agora a quarenta e oito por cento, o maior índice de toda a pandemia. A rede pública, segundo a
Prefeitura de Belo Horizonte, está abastecida com testes de covid dezenove e não há falta em nenhuma unidade.
Todos os pacientes que procuraram as UPAs e centros de saúde com sintomas gripais podem ser testados por
meio de teste rápido para covid DEZENove. Na primeira semana de dois mil e vinte e dois, foram vinte e oito mil e
oitocentos testes realizados. Já na segunda semana foram mais de sessenta e cinco mil testes, mais que o dobro
da demanda. Reportagem, Pedro Marin, BR
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