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Laboratórios não temem escassez de exames em BH
>> Apesar da exigência da prefeitura de Belo
Horizonte de testes negativos para covid dezenove como
passaporte em qualquer evento na cidade, laboratórios
1.0x
não temem escassez de exames. Mesmo com a
possibilidade de uma maior demanda já a partir da
próxima segunda-feira. Na capital será obrigatória a apresentação de cartão de vacina com esquema de imunização
completo, além de teste negativo para covid dezenove, a decisão foi tomada diante da alta de casos da doença em
todo o Estado e das taxas de ocupação de leitos de enfermaria e de UTI da capital estaria no vermelho com mais
de oitenta por cento da capacidade ocupada. A reportagem da CBN entrou em contato com três laboratórios
particulares que afirmaram que os estoques são suficientes para atender a possível alta de demanda. Um dos
laboratórios pesquisados, o Geraldo Lustosa. Houve um aumento de quarenta e quatro por cento de realização do
teste por antígeno. O diretor técnico do laboratório, Adriano basques apontou o motivo da alta exponencial de
busca por testes. >> Estamos acompanhando recordes diários no número de pessoas infectadas pelo vírus
causador da covid dezenove, os laboratórios tiveram uma grande demanda pelos testes para covid no mês de
janeiro, que quando comparado com o mês de dezembro, houve um aumento de quinhentos por cento na
solicitação dos exames. Grande parte das pessoas que realizam teste neste momento, são pessoas que
necessitam do diagnóstico para uma condução médica mais apropriada em relação aos testes laboratoriais. O
exame de referência que é o padrão ouro no diagnóstico da doença. Pela metodologia do PCR encontra-se
disponível e com o fornecimento de reagentes sem nenhuma alteração. >> O laboratório Hermes Pardini informou
que o tempo de entrega de resultados que estava chegando até cinco dias úteis já foi reduzido em que o
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laboratório ampliou sua capacidade. O vice-presidente do laboratório Alessando de Ferreiro, disse que diante da
decisão da prefeitura foi feita uma nova decoração no laboratório. >> Essa nova escalada da pandemia
impulsionada pela cepa ômicron, ela tem números que impressionam até mesmo os profissionais de saúde mais
experientes. Os estudos estão mostrando que se trata do vírus como taxa de transmissão com maior
transmissibilidade que se tem notícia da história. Com isso, a decisão da prefeitura, ela está cem por cento acertada
de ser exigido testes de covid esquema vacinal completo para se adentrar nos eventos. O laboratório ele ampliou
mais ainda a sua capacidade produtiva de teste de PCR também já estamos abastecidos de teste rápido, reduzimos
os prazos que chegaram a ser de cinco dias. >> Já o laboratório são Marcos informou que o exame de rt-pcr está
disponível nas unidades sem necessidade de agendamento e o de antígeno no momento está disponível em quatro
locais específicos. Belvedere centro de Contagem padrão. Estar aqui na nova unidade da Pampulha que está com
horário estendido até sete horas da noite. De acordo com o laboratório, o tempo de espera pode estar mais
elevado do que o normal devido ao aumento expressivo na busca por esses testes diagnósticos da região. A partir
da medida adotada pela prefeitura. Na capital, a CDL também entrou em contato com as prefeituras de Contagem,
Betim, nova Lima, na Região metropolitana contagem Betim informaram que por enquanto não vão adotar novas
medidas para o controle de casos de covid dezenove, essa cidade disseram que já estão adotando protocolos
validados contra a doença e que possíveis mudanças podem ser adequadas, caso seja necessário. Já a prefeitura
de Nova Lima disse que o comitê de enfrentamento à doença decidiu suspender eventos na cidade do primeiro dia
de fevereiro até quatro de março. Além disso, será adiado o início do ano letivo de todas as redes e níveis de ensino
para o dia catorze de fevereiro, assim como em Belo Horizonte, o decreto será publicado nesta sexta-feira,
reportagem. >> Bruna Bentes e só que nova Lima acabou de ano toda a rede de educação para o dia catorze. Belo
Horizonte está fazendo isso apenas com crianças de cinco a onze anos, que são a faixa etária que essa faixa
etária que ainda não tomou nem mesmo uma primeira dose. Os onze anos já começar a tomar de dez também,
mas a imunização até cinco anos ainda não estar totalmente completa. Então a esse recorte aqui para Belo
Horizonte, os demais começando até segunda ordem, né, a gente até não ter nenhuma outra mudança,
começando normalmente o período letivo. A cidade vizinha, então de Nova Lima, que já adotou essa medida e com
relação aos eventos e com relação ao ano letivo. Começando no dia catorze.

