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Testes de Covid-19 estão em falta nas farmácias do Brasil
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+++ Transcrição +++ >> Os testes de COVID está
em falta em algumas partes do país. Especialistas
apontam entre as causas do aumento da procura pela
testagem após as festas e viagens de fim de ano e
também devido ao avanço da gripe, que tem sintomas
parecidos com a COVID reportagem estar Minas. >>
A dificuldade em conseguir agendar o teste, a longa
espera para conseguir fazer o exame tem sido
recorrentes em várias partes do Brasil. Segundo a
Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de
Farmácias e Drogarias, a explicação está no aumento
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da procura pelos testes que detectam a covid
dezenove após as festas de fim de ano. Uma vez
tinha uma demanda. >> Não prevista para esse
1.0x
período, é óbvio que a gente tem que fazer sua
situação com os fornecedores e todo o coração
lojistas de reabastecimento dos centros de distribuição e das próprias farmácias. >> De acordo com a Abrafarma,
cerca de duzentas e oitenta e quatro mil testagens foram feitas entre vinte sete de Dezembro e dois de Janeiro, o
dobro da quantidade feito entre vinte e vinte seis de dezembro. Já o volume de resultados positivos para COVID
colou de cerca de vinte e dois mil para pouco mais de noventa e quatro mil. No mesmo período, a demanda pelos
testes também subiu em laboratórios. A procura aumentou, principalmente após o Natal, assim como o número de
resultados positivos para COVID. >> Importante ressaltar que antes a testar as pessoas que buscavam Fest para
esses eventos e ideais para pessoas assintomáticas, não é apenas para a declaração, mas agora após as
festividades, as pessoas apresentam sintomas importantes como febre, dor de garganta, principalmente que é uma
característica da ômicron a e a exposição do

