
Testes rápidos contra a covid 19 sofrem com alta demanda
e já falta exames em alguns locais

>> Considerem a sete treze a exigência de
apresentação de resultado negativo para covid dezenove
em jogos de futebol e eventos com público superior. A
quinhentas pessoas em Belo Horizonte aumenta ainda
mais a demanda por teste de gade por testes de

diagnóstico da doença. Essa demanda já cresceu mais de quinhentos por cento em janeiro. O Saimon Nascimento
tem mais informações. >> Em alguns estabelecimentos, só estoque disponível até o final dessa semana para o
exame de antígeno chamado teste rápido. Até o próximo domingo, a capital mineira vai receber três jogos de
Cruzeiro, América e Atlético em todos os torcedores precisam levar o laudo comprovando a não infecção pelo
coronavírus. Nessa terça-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte publicou decreto que estabelece que os eventos com
público com mais de quinhentas pessoas, além do comprovante da vacina com as duas doses, vai ser exigida a
apresentação do resultado negativo para COVID em teste do tipo RT-PCR ou teste rápido de antígeno que
precisam ser realizados até setenta e duas horas antes dos eventos. Mas na capital, quem busca o exame ainda
tem dificuldades de encontrar, como conta a empresária Juliana Calixto, de quarenta anos. Só tem essa unidade
aqui no cidade Nova que eu encontrei outras não tem os estudantes de medicina. Alexandre Sales, de trinta e um
anos, que buscou procedimento para conseguir assistir ao jogo entre Cruzeiro e América no Mineirão. Reclamou
da baixa oferta do exame. Ele buscou procedimento na Araújo e não Hermes Pardini gerar o jovem só em um ano.
Já estou vendo o juiz Pardini e e as hoje eles todos faltam com dificuldade, acho o exame estava muito caro, não
tem desconto nenhum. E para ir para o jogo de feliz é o que fazer um teste por cento e vinte e quatro vezes. O
preço do ingresso começa a ser sentido e no evento, né? Em nota, Araújos, Laboratório São Marcos, São Paulo e
Hermes Pardini informaram que possuem estoques suficientes para absorver a demanda por exames. Já Lustosa
destacou que só tem estoque de exames antígenos até o final desta semana, nas unidades de testagem da
Prefeitura de Belo Horizonte, em seis faculdades da capital também é possível realizar o procedimento mediante
agendamento. Conforme a administração municipal, o teste é feito só em pacientes sintomáticos da covid
DEZENove e não pode ser feito para participação em eventos. No entanto, a reportagem da Rádio Super observou
torcedores realizando a testagem para ir ao jogo entre Brasil e Paraguai, marcado para esta terça-feira no
Mineirão, com colaboração de Manuel Marçal. Repórter saibam Nascimento
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