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A Coréia do Sul tem sido citada como um caso de sucesso total na contenção da pandemia pelo
coronavírus 19 só com inteligência e prevenção.
De fato, assim que saíram os primeiros artigos de pesquisadores chineses - aos quais todos os cientistas
tiveram acesso -, a Coréia do Sul investiu massivamente na produção de kits para a detecção de pessoas
contaminadas antes mesmo de que elas apresentassem os primeiros sintomas.
Nenhuma empresa - grande ou pequena - foi fechada, nenhuma atividade paralisada, não houve essa
quarentena generalizada e nem pânico. Apenas amostragens estatísticas bem feitas e rápido isolamento
das pessoas cujos testes eram positivos.
Assim, a Coréia chegou a aplicar em dois dias mais testes do que os EUA aplicaram em um mês inteiro.
E continua. Vencerá a pandemia sem prejuízos sociais e econômicos, com grande aumento da confiança
da população em suas instituições.03
Aqui os dados da evolução d disseminação do vírus até o dia 20/3/2020.
Já é sabido, nos meios médicos, que 85% ou mais das ocorrências resultam da transmissão por pessoas
ainda assintomáticas.
Já é hora do governo brasileiro - incluindo os estados - e a iniciativa privada dar início a um verdadeiro
esforço de guerra, pedir apoio à iniciativa privada que perderá imensamente com o adiamento das
soluções, e usar, por exemplo, os laboratórios das universidades federais ou os próprios laboratórios
privados para produzir os kits de detecção e aplicá-los antes mesmo que os pacientes se dirijam aos
sistema de saúde. A iniciativa privada pode e deve contribuir com recursos financeiros e humanos, desde
a produção até a utilização dos kits.
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