Pará recebe 15 mil testes
rápidos
para
agilizar
diagnóstico
do
novo
coronavírus
A expectativa é de que todos os estados estejam abastecidos
com essa primeira remessa dos testes rápidos até o fim da
semana(Foto:Bernardo Portella / FioCruz)
O Ministério da Saúde iniciou, nesta quarta-feira (1º), a
distribuição de 468.802 testes rápidos para diagnóstico de
coronavírus (Covid-19) no País. Destes, 14.806 serão
distribuídos pelos municípios do Estado do Pará. Os testes
irão atender os profissionais que atuam nos serviços de saúde,
além de agentes de segurança, como policiais, bombeiros e
guardas civis com sintomas de síndrome gripal. Este é o
primeiro lote de um total de 5 milhões de testes rápidos
adquiridos pela Vale e doados ao Ministério da Saúde.
A logística de distribuição dos testes para a região Nordeste
contará com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). O mesmo
avião utilizado para envio dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) para os estados da região levará também
120,2 mil testes para o Nordeste. A carga já saiu da
Coordenação de Armazenagem e Distribuição Logística de Insumos
Estratégicos para a Saúde (COADI) do Ministério da Saúde, em
Guarulhos (SP). Paralelamente, o Norte, Sudeste, Sul e CentroOeste receberão os materiais por voos comerciais, cargueiros
ou ainda por rodovias. Dos 500 mil testes rápidos, serão
enviados 204,3 mil testes para o Sudeste, 71,8 mil para o Sul,
35,5 mil para o Centro-Oeste e 36,9 mil para a região Norte. A
expectativa é de que todos os estados estejam abastecidos com
essa primeira remessa dos testes rápidos até o fim da semana.

“Os testes rápidos devem ser feitos somente após o sétimo dia
do início dos sintomas. Ele serve apenas para marcar se a
pessoa tem ou não o anticorpo que combate o vírus. Vai mostrar
se você já teve no passado, e nesse caso está imune, ou se tem
o vírus no período latente da doença”, explicou o ministro da
Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “Muita gente vai ganhar
imunidade grátis, não vão ter nem sintomas”, completou.
Os testes estão em análise pelo INCQS e o Ministério da Saúde
está ajustando as instruções e elaborando uma nota informativa
com recomendações e orientando o uso para garantir a adequada
utilização pelos Estados e Municípios. O teste rápido será
usado como uma ferramenta para auxílio complementar no
diagnóstico da COVID 19. O restante dos testes rápidos doados
pela Vale (4,5 milhões) deve chegar ao Brasil ainda no mês de
abril. A previsão é de entrega de 1 milhão de testes por
semana. Do montante de 500 mil testes já recebidos, parte vão
compor uma reserva técnica do Ministério da Saúde e os demais
estão sendo utilizados pelo INCQS na avaliação de qualidade.
Com resultado em até 20 minutos, os testes rápidos são
indicados apenas para os profissionais dos serviços de saúde e
da segurança. Os testes são feitos apenas após o sétimo dia do
início dos sintomas de síndrome respiratória, como tosse,
dificuldade para respirar, congestão nasal e dor de garganta,
para detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são
defesas produzidas pelo corpo humano contra o vírus SARSCoV-2, que causa a Covid-19. Vale lembrar, que esse é um teste
qualitativo para triagem e auxílio diagnóstico. Portanto, o
teste deve ser usado como uma ferramenta para auxílio no
diagnóstico do COVID 19. Resultados negativos não excluem a
infecção por SARS CoV 2.
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“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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