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Situação em Portugal 
Boletim da DGS de 10 de junho, com variação face ao dia anterior Novos casos por dia 

Casos confirmados 855 432 (+910) +0,1% 1200  
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acordo com a Estra-
:4

 a Nacional de Testes 
a Sars-CoV-2, emi-
pela Direção-Geral 

Saúde, a uriliz.‘ção 
dos autotestes não subs-
titui os testes laborato-
riais e estes não devem 
servir como forma de 
diagnóstico para pessoas 
com sintomas ou que ti-
veram contacto com ca-
sos positivos. 

Divulgar resultado 
Sempre que um auto-
teste dê positivo ou in-
conclusivo, o resultado 
deve ser comunicado à 
autoridade de saúde 
para que seja feito um 
teste em laboratório 
para confirmação. Além 
do portal online, os ci-
dadãos também podem 
comunicar estes resul-
tados ao SNS24. 
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FONTE: Das-RELATÓRIO DE SITUAÇÃO - DADOS ATÉ 9 DE JUNHO INFOGRAFIA JN 

Só 1700 pessoas reportaram 
autotestes no portal público 
Na página de Internet, a funcionar desde 20 de maio, foram registadas 156 análises positivas 
e 24 inconclusivas. Farmácias e parafarmácias já venderam mais de 500 mil dispositivos 

Ana Gaspar 
agasParWin-Pt 

SAÚDE  Até ao dia 7 de junho, ape-
nas 1739 cidadãos tinham indica-
do a realização de um autoteste à 
covid-19 no portal público, dispo-
nibilizado para o efeito (co-
vidl9.min-saude.pt) desde 20 de 
maio. Desde que os autotestes 
passaram a ser comercializados no 
país, no início de março, as farmá-
cias e parafarmácias já venderam 
mais de 500 mil dispositivos. 

Os dados, remetidos ao JN pelos 
Serviços Partilhados do Ministé-
rio da Saúde (SPMS), indicam que, 
destes 1739 registos, 156 tiveram 
resultado positivo e 24 foram in-
conclusivos. Os dados mostram 
ainda que 1491 indicaram ter rea-
lizado um autoteste. Os SPMS es-
clarecem que "o mesmo utente 
pode registar-se várias vezes com 
o mesmo número do Serviço Na-
cional de Saúde, porque pode ter 
feito mais de um autoteste e, nes-
tes casos, o registo é diferenciado 
por data/respostas". 

O número de autotestes comu-

  

nicado é largamente inferior aos 
dos dispositivos colocados à ven-
da. Até 3 de maio, segundo dados 
da Associação de Distribuidores 
Farmacêuticos, citados pelaAgên-
cia Lusa, em meados de março, fo-
ram colocados 219 mil autotestes 
à venda nas farmácias comunitá-
rias. A Well's, segundo a mesma 
fonte, já vendeu 100 mil dispositi-
vos nas suas lojas e o grupo Au-
chan, nos espaços saúde e bem-es-
tar comercializou cerca de 11 mil. 
E dados da Associação Nacional 
das Farmácias, citados pelo jornal 
ECO em maio, davam conta da 
venda de 430 mil autotestes. 

Entretanto, os números das in-
feções continuam a aumentar (ler 
texto ao lado). Os dados de ontem 
dão conta de mais 910 casos con-
firmados e seis mortes. 

"NÃO NOS DEVE DESENCORAJAR" 
Na opinião do médico de saúde 
pública Bernardo Gomes, o núme-
ro de comunicações, apesar de di-
minuto, "não nos deve desencora-
jar". Para o também investigador 
da Universidade do Porto, mais  

importante do que a comunicação 
é o acesso dos cidadãos à testagem. 
"Seja por autoteste ou por outro 
tipo de testagem acessível", que 
garanta a identificação de "pes-
soas que estejam infeciosas" e que 
as mesmas, "mediante esse co-
nhecimento, mudem as suas ati-
tudes". No entanto, considera que 
é possível melhorar a comunica-
ção para incentivar os cidadãos a 
reportarem a realização dos auto-
testes no portal online. 

De acordo com o especialista, 
"há um incentivo natural" para a 
comunicação de um resultado de 
um teste positivo, que é o acom-
panhamento médico e as indica-
ções terapêuticas, bem como o 
acesso às medidas de proteção so-
cial como a baixa por doença. 

Além disso, explica, os testes rá-
pidos (autotestes ou realizados 
por profissionais de saúde) dão 
uma "informação muito útil", que 
é a de se saber "se a pessoa tem ou 
não carga antigénica naquele pre-
ciso momento". É que, em algu-
mas situações, os testes laborato-
riais (PCR) detetam "restos bioló-

  

gicos de uma infeção que até pode 
já ter ocorrido há algum tempo". 

Bernardo Gomes considera exis-
tirem três dimensões que se têm 
de ter em conta: o acesso (preços 
mais acessíveis), a confiança 
(acreditar que as pessoas acabam 
por reportar os resultados) e a li-
berdade (para que recuperemos a 
liberdade coletiva). • 

TECNOLOGIA 

StayAway Covid 
aquem da expectativa 

A aplicação StayAway Covid, 
outra ferramenta tecnológica 
criada pala auxiliar no comba-
te à pandemia, também não al-
cançou os resultados espera-
dos. As regras da proteção de 
dados e a necessidade de serem 
os médicos a emitir os códigos 
tornaram o processo comple-
xo. Por outro lado, embora os 
cidadãos até tenham aderido à 
instalação (a aplicação teve 
mais de três milhões de descar-
gas), acabaram por não a usar. 
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Programa nacional da Cruz Vermelha faz testes rápidos, sobretudo, nas escolas 

À LUPA 

Universidade 
de Lisboa 
Desde 13 de maio 
de 2020 que a 
Universidade de 
Lisboa - a maior 
do país, com 50 
mil alunos - "tes-
ta continuamen-
te" a sua comuni-
dade. Segundo o 
vice-reitor João 
Barreiros, já fo-
ram realizados 
cerca de 50 mil 
testes, dos quais 
"mais de 20 mil 
desde 19 de abril". 
Se a taxa de ade-
são, no início, 
rondava os 90%, 
agora está num 
terço, pelo que 
apela aos estu-
dantes que adi-
ram. Em média, 
têm registado um 
a dois positivos 
por cada mil tes-
tes feitos. 

País está a 
testar mais 
Atualmente, Por-
tugal está com 
uma média diária 
a sete dias de 45 
mil testes, acima 
dos 40 mil regis-
tados em novem-
bro, quando se 
contavam quase 
seis mil novas in-
feções diárias, se-
gundo o mate-
mático Carlos 
Antunes. 

Cruz Vermelha 
já fez 450 mil testes 
rápidos à covid-19 

Programa orçado em 11 milhões chega ao fim neste verão com execução a 
100%. Só ao Ensino Superior foram distribuídos gratuitamente 295 mil kits 

Joana Amorim 
jamorim@jn.pt 

PANDEMIA  A escassos meses 
de fechar o programa de re-
forço à testagem móvel à co-
vid-19, a Cruz Vermelha 
Portuguesa fez já cerca de 
450 mil testes rápidos de 
antigénio, sobretudo em 
ambiente escolar. Só às ins-
tituições de Ensino Superior 
foram disponibilizados, a tí-
tulo gratuito, 295 mil kits, 
num valor global de 1,5 mi-
lhões de euros. Acresce a 
testagem no ensino regular 
privado, aquando da reaber-
tura das escolas. 

"Vamos atingir uma exe-
cução de 100%, numa rede 
de testagem única com co-
bertura nacional", diz, ao 
JN, o coordenador nacional 
de Emergência da Cruz Ver-
melha Portuguesa (CVP). 
Desenhado até setembro, o 
programa deverá terminar 
entre "julho e agosto", altu-
ra em que terão sido execu-
tados os 11 milhões de euros 
alocados ao programa. 

Dos 450 mil testes realiza-

  

dos desde janeiro, um quar-
to foram-no em instituições 
de Ensino Superior. O rema-
nescente dos 295 testes en-
tregues foram realizados 
por equipas internas das 
próprias universidades e po-
litécnicos. Isto porque, re-
corde-se, ficou definido que 
as instituições com cursos 
na área da Saúde seriam res-
ponsáveis pelos rastreios. 

Só os kits disponibilizados 
gratuitamente a universi-
dades e politécnicos, expli-
ca Gonçalo Órfão, rondam 
os 1,5 milhões de euros. O 
programa, implementado 
em Portugal pela Cruz Ver-
melha, faz parte de um pro-
jeto da Federação Interna-
cional financiado pela 
União Europeia. A conti-
nuação do programa não 
está descartada, diz, mas, 
até à data, não abriram ain-
da candidaturas para a sua 
prorrogação. 

Depois do pico, em abril, 
de cerca de 10 mil testes diá-
rios - que coincidiu com o 
regresso dos alunos do Se-
cundário às escolas -, atual-

  

mente, a Cruz Vermelha 
realiza, em média, cerca de 
quatro mil testes por dia. 
Com o programa na sua re-
ta final, a estratégia, agora, 
revela o coordenador, "é fo-
car junto das autoridades de 
saúde, privilegiando as si-
tuações mais importantes". 

PARCERIA EM LISBOA 
Nomeadamente em Lisboa, 
que não avançará, na próxi-
ma segunda-feira, para uma 
nova etapa de desconfina-
mento. "Temos em curso 
um projeto, com a Adminis-
tração Regional de Saúde, 
para testagem nas zonas de 
risco da cidade de Lisboa", 
afirma Gonçalo Órfão. De 
resto, mantêm-se as repeti-
ções de testes a 14 dias nas 
zonas cuja incidência assim 
o determina em escolas do 
ensino particular e em insti-
tuições do Ensino Superior. 

"Esperemos que não ve-
nha a ser necessário [pro-
longar a testagem], mas, se 
for, temos a rede formada e 
toda esta capacidade exis-
tente", conclui.• 
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Autotestes em massa não 
estão a ser comunicados 
De 500 mil dispositivos vendidos, apenas 1700 
foram registados no portal criado para o efeito 

Reportados, desde 20 de maio, 156 casos 
positivos de covid e 24 inconclusivos P. 10 

Autárquicas 
Pizarro é 
solução de 
emergência 
do PS para 
o Porto 

Líder distrital favorito 
após desistência de 
Eduardo Pinheiro P. 18 

10 de junho 
Marcelo 
contra "chuva 
de benesses 
para alguns" 

Bazuca europeia deve 
ser bem aplicada P. 12 

EUA Biden 
atiça Boris 
antes do 
cara a cara 
com Putin P.27 

Vieira enfrenta 
destituição e 
ataca Noronha 
Lopes P. 20 
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• émio da UEFA supera o d 
ampeonato de França. Federaçã 
a a 300 mil euros a cada 'o ado 

craques e as curiosidades 
e uma • rova inédita P. 4 a 9 

   

     

   

Rui Farinha, em Budapeste 

   

          

          

          

  

Ronaldo, ontem, 
à partida para 
a Hungria 

       

  

Ciclismo Moreira de amarela em .Mofado, 

   

          

Jornal de Notícias 
Fundado em 1888 

Medina cercado 
por críticas recusa 
demitir-se 

Autarca 
de Lisboa 
assume 
"erro técnico" 
na entrega 
de dados de 
ativistas russos 
ao Kremlin P. 14 e 15 
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