Presidente cubano exorta a
aprimorar luta contra pandemia a
partir da ciência

Decisivo sigue siendo aporte de la ciencia en la lucha contra la covid en Cuba

Havana, 4 de setembro (RHC).- O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, chamou a aprimorar o
enfrentamento à Covid-19 a partir dos avanços da ciência, que devem influir na hora de tomar decisões.
Na reunião com cientistas e especialistas engajados nessa tarefa, ressaltou o valor das pesquisas no
momento atual.
Díaz-Canel disse que apesar do ressurgimento da enfermidade no país nas últimas semanas,
principalmente em Havana, a capital, o sistema de saúde não colapsou em nenhum instante, e exortou a
incrementar o rigor na prevenção, diagnóstico e tratamento para reduzir o número de contágios e os
óbitos. O pico anterior da pandemia em Cuba ocorreu em abril passado.
Destacou a importância de continuar elevando a percepção de risco na população, isolar imediatamente
os contatos e suspeitos, encontrar a fonte de infecção, agir com maior precisão na atenção às pessoas

vulneráveis e facilitar o acesso a alimentos e produtos básicos para diminuir filas e aglomerações.
O mandatário cubano também participou da reunião diária sobre o comportamento da pandemia no país,
e ratificou a necessidade de agir com rapidez no diagnóstico e internamento dos casos positivos para
evitar que cheguem ao estado grave ou crítico.
Nesta sexta-feira, o doutor Francisco Durán, diretor nacional de Epidemiologia do ministério da Saúde
Pública, informou que 52 pessoas deram positivo no teste PCR ontem. Delas, 24 são casos “importados”,
ou seja, viajantes procedentes do exterior.
Outros 14 foram diagnosticados em Havana, seis na província de Ciego de Ávila e os demais em
Artemisa, Matanzas e Pinar del Rio. Não se registraram óbitos pela doença. Do total de 4.266
contagiados em Cuba desde o começo da pandemia, 81,8% já tiveram alta hospitalar e epidemiológica.
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