
Laboratórios particulares começam a sentir queda na
procura pelo exame de covid

>> Após dias difíceis pela alta procura de testes por
covid em Belo Horizonte, laboratórios particulares já
começam a sentir uma queda, tanto na procura pelo
exame quanto no resultado positivo dos testados. A
prefeitura também já havia relatado essa percepção.

Esses resultados trazem um alívio para moradores da capital. >> Queda na procura por testes na rede privada, com
diminuição também da taxa de positividade. Entre os testados, o cenário no sistema público já explicado aqui na
Itatiaia pela prefeitura de Belo Horizonte, se repete em laboratórios privados. Diretor técnico do laboratório
Lustosa, Adriano basques, analisa. >> Observamos na primeira semana de fevereiro, uma queda na procura pelos
testes que identificam o vírus causador da covid dezenove. Quando comparamos esta primeira semana de fevereiro
com a última semana de Janeiro, temos uma queda na procura em torno de vinte cinco por cento em relação a
positividade dos testes. O pico da positividade identificado foi na última semana de Janeiro que atingiu índice em
torno de cinquenta e dois por cento. E quando comparamos com essa primeira semana de fevereiro já temos uma
positividade próximo a quarenta por cento. Esses dados estão em consonância aos índices de monitoramento
reportados pela prefeitura de Belo Horizonte. >> Situação semelhante na rede Hermes Pardini, conforme revela
infectologista do grupo Melissa Valentini. >> O percentual de testes positivos está em cinquenta e três por cento,
com uma redução de nove pontos percentuais em relação à média móvel dos últimos catorze dias, Minas Gerais e
São Paulo continua demonstrando redução no volume de testes e também queda no percentual de testes positivos,
confirmando a nossa avaliação da semana anterior de que nós atingimos o pico. Estamos neste momento de queda
dos números de covid dezenove que ainda estão bastante altos, né. Cerca de cinquenta por cento dos testes
positivos, nós já em produção. >> Repórter João Felipe lá, ó ali. >> Lembrando que a taxa de transmissão do
coronavírus em BH teve o melhor resultado dos últimos quarenta e nove dias. De acordo com o boletim
epidemiológico da prefeitura, o RT caiu para um, porém permanece no nível amarelo. Isso significa que cada
pessoa contaminada transmite a doença para uma outra pessoa. Os outros dois indicadores monitorados pelo
município também estão em queda. A taxa de ocupação das UTIs para pacientes com covid está em oitenta e três
vírgula seis por cento, nível vermelho e as enfermarias, índice de sessenta e cinco vírgula oito por cento. Nível
amarelo.
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