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FIQUE EM CASA

dos casos
B Aumento
confirmados em São
Paulo fez o Estado
reforçar o pedido de
respeito à quarentena.

PANDEMIA GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANUNCIA MEDIDAS PARA ZERAR A FILA DE EXAMES E AUMENTAR A CAPACIDADE DE DIAGNÓSTICO

Medidas
anunciadas
pelo Estado

1

COREIA
Com falta de insumos no
mercado, governo vai
comprar 1,3 milhão de
testes da Coreia do Sul.

2

PLATAFORMA
Estado criou plataforma de
laboratórios que irá atuar
em mutirão para zerar fila
por exames.

3

TESTES RÁPIDOS
Governo avalia também
os testes rápidos que
apareceram no mercado,
para ver qualidade.

4

FILA
Até esta quarta-feira,
Estado tinha 16 mil exames
na fila para diagnóstico do
novo coronavírus.

Com fila, SP quer testes da Coreia
Governo estadual também anunciou plataforma de laboratórios que vai fazer mutirão para zerar fila de exames
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Sem conseguir dar conta da
fila de exames para diagnóstico do novo coronavírus (eram
16 mil até esta quarta-feira), o
governo estadual anunciou
a compra de 1,3 milhão de
testes para identificar o vírus
causador da Covid-19 da Coreia do Sul.

O país asiático é uma das
nações do mundo que mais
realizou diagnósticos de coronavírus, proporcionalmente ao
tamanho da população.
A medida fez com que a Coreia tivesse uma das menores
taxas de mortalidade pela covid-19, com 9.976 casos confirmados e 169 mortes.
Brasil registra um total de
299 mortes e 7.910 casos confirmados do novo coronavírus,
sendo que São Paulo acumula
3.506 casos e 188 mortes.

Governo do Estado de SP

Estado. Governador João Doria
durante a coletiva de imprensa

A realização de testes em
massa na população, como
mostrou a Coreia, é uma das
medidas mais eficazes para reduzir a transmissão do vírus e
achatar a curva do crescimento da infecção, evitando colapso da estrutura de saúde.
De acordo com José Henrique
Germann, secretário de Estado
da Saúde, o material importado
deve chegar até a metade do
mês de abril e irá suprir laboratórios do estado, hoje lotados
de exames.

“Temos uma ação junto ao governo da Coreia e vamos comprar 1,3 milhão de testes para
identificar o vírus”, disse o secretário, admitindo a dificuldade de encontrar insumos para
testes no exterior, em razão da
demanda global.
O governo estadual também
anunciou uma plataforma de
laboratórios para acelerar o
diagnóstico do coronavírus no
estado. Meta é fazer um mutirão para zerar a fila para a realização dos exames.
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