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RIBEIRAO E FRANCA

HC começa a testar 12 mil profissionais para Covid-19 em
Ribeirão Preto, SP
Equipes de saúde, administração e funcionários terceirizados do hospital e de instituições ligadas à fundação
passarão por exames. Desde março, 93 servidores foram infectados, diz direção.
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Hospital das Clínicas vai testar 12 mil funcionários em Ribeirão Preto, SP
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Pro ssionais do HC de Ribeirão Preto são testados para Covid-19 — Foto: HC Ribeirão Preto/Divulgação

Na primeira etapa, vão ser feitos testes com amostras de sangue. Depois, os funcionários que testarem positivo
deverão repetir o exame, mas com a coleta de material da mucosa da garganta.
Durante o primeiro dia da operação, os profissionais demonstraram alívio com a iniciativa. Parte deles se preocupa
com o risco de levar o vírus para dentro das casas e infectar as famílias.
“Pelo menos vai amenizar um pouco a dor de cabeça de ficar todo mundo pensando se contraiu, se não contraiu, se
ainda vai pegar. Foi uma decisão ótima”, diz o encarregado Leandro Ribeiro.
Segundo Maciel, a testagem em massa é importante e acontece em um momento de crescimento no número de
casos na região. Antes, apenas os servidores com sintomas eram monitorados.

Trabalhadores da saúde, de setores administrativos e terceirizados do HC de Ribeirão Preto são testados para Covid-19 — Foto: HC Ribeirão Preto/Divulgação
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vamos nos
Reconectar
Logo

https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2020/06/04/hc-comeca-a-testar-12-mil-profissionais-para-covid-19-em-ribeirao-preto-sp.ghtml

3/8

30/06/2020

HC começa a testar 12 mil profissionais para Covid-19 em Ribeirão Preto, SP | Ribeirão Preto e Franca | G1

Na quarta-feira, o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto apontou que 1.325 moradores
foram diagnosticados com o novo coronavírus. O número de mortes chega a 29.
Ainda de acordo com o superintende do HC, além de ser uma ferramenta para o controle da infecção, os exames
também ajudam a amenizar o estresse vivido diariamente por todos os profissionais.
“É uma doença grave, de fácil contágio. A gente procura tomar um cuidado grande, oferecendo os equipamentos de
proteção individual. Essas pessoas são treinadas, são orientadas, mas, às vezes, pode acontecer contaminação”,
afirma.
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Funcionários que trabalham no Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto (SP) e nos hospitais vinculados à
fundação começaram a ser colocados nesta quarta-feira (3) no lugar dos pacientes. A troca de posição se fez
necessária porque os 12 mil profissionais da saúde passaram a ser submetidos a testes de Covid-19.
Desde a confirmação dos primeiros casos da doença na região, em março, 93 funcionários foram diagnosticados
com o novo coronavírus. Atualmente, 18 estão afastados, mas todos os que foram infectados evoluem bem, sem
complicações.
Os resultados devem ser concluídos até o dia 12 de junho. Os exames devem ser repetidos em um mês.

Diagnóstico
Os exames são feitos por meio de uma parceria com o Instituto Butantã. As amostras coletadas durante seis dias
vão ser analisadas nos laboratórios do próprio HC e do Hemocentro de Ribeirão Preto.
“Nós vamos ter um mapeamento para saber qual a porcentagem de funcionários do hospital, que estão na linha de
frente ou não, de alguma forma já tiveram contato e mostram sorologia positiva para a Covid-19. Isso dá uma ideia
para a gente de como a gente pode encaminhar a nossa abordagem de funcionários daqui para frente”, diz o
superintendente do HC, Benedito Carlos Maciel.
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