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Em BH aumenta a demanda para os exames de dengue
>> Sim, quanto cai. A procura de testes para COVID
na capital mineira aumenta a demanda para os exames
de dengue. Chama a atenção dos laboratórios, o número
1.0x
de casos positivos. >> Em uma semana entre os dias seis
e doze de fevereiro, o laboratório Hermes Pardini, por
exemplo, registrou um aumento no número de testes positivos para dengue, de cinco para nove por cento. A
situação não é alarmante. >> Mas a infectologista Melissa Valentini, do Hermes Pardini, destaca que a população
deve sim, ficar atenta nesse período chuvoso. Nós temos picos de de dengue a cada dois, três anos, o último pico
foi dois mil e dezenove. Este ano foi um ano muito chuvoso, então precisamos ficar realmente atentos a circulação
do vírus da dengue. No momento que ainda temos a circulação do vírus que causa a covid dezenove ter sintomas
iniciais, as duas doenças podem ser eles Cyrus, dor de cabeça, mal-estar geral, dor muscular, cansaço, mas a
COVID é uma doença respiratória, então você tem além desses sintomas, num quadro de nariz escorrendo, tosse,
espirro que não acontece na dengue, dengue é uma doença aqui precisa ser avaliada, principal tratamento dela é
hidratação e isso está direto. Ação é feita de uma maneira adequada no momento adequado. >> A dengue pode
evoluir para formas graves. Já Adriano Basques, diretor técnico do laboratório Lustosa, destaca que as pessoas
não devem demorar a realizar o exame de sangue quando perceberem sintomas da dengue. >> Em relação aos
sintomas, as pessoas relatam febre alta, dor de cabeça, dor no corpo e também água para esse evento de manchas
vermelhas na pele, o tempo para realização do exame é extremamente importante. Até o quinto dia do sintoma é
importante realizar o exame de sangue para a pesquisa do Antígeno MS um que é uma proteína viral que circula
no sangue na fase inicial da infecção. Passado esse período a partir do sexto dia, recomendamos a pesquisa de
anticorpos. Há também um exame de sangue que é indicador do combate do nosso organismo, a dois repórter aí o
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