Número
Data

12/2020
12/03/2020

CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 NA RAM. PONTO DE SITUAÇÃO

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM informa que, conforme comunicado ontem, nos últimos dois
dias, foram validados mais 3 casos suspeitos de infeção por novo Coronavírus (COVID-19) na Região Autónoma
da Madeira, que se descrevem de seguida:

Dia 10/03/2020
•

O quinto e o sexto caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (COVID-19) na Região Autónoma da
Madeira, após avaliação clínica e epidemiológica pelas autoridades de saúde.

•

Tratam-se de dois doentes de nacionalidade alemã, com ligação epidemiológica a uma zona com cadeias
de transmissão ativas no país de origem, identificados numa unidade de saúde privada da Região.

•

Foram realizadas colheitas de amostras biológicas para análise e os doentes permaneceram em
isolamento hospitalar, na referida unidade de saúde privada, tendo sido conhecido hoje o resultado
laboratorial, que foi negativo.

•

Estes doentes permanecerão em internamento na mesma unidade, cumprindo com as recomendações das
autoridades de saúde até ao final do período de incubação.

Dia 11/03/2020
•

Sétimo caso suspeito validado.

•

Considerando a nova definição de caso suspeito, trata-se de um doente com infeção respiratória aguda
grave, requerendo hospitalização, sem outra etiologia identificada.

•

Este doente foi encaminhado de outro serviço de internamento para o isolamento dedicado ao COVID19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça, tendo sido realizada colheita de amostras biológicas para análise,
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cujo resultado foi negativo.
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•

Oitavo caso validado.

•

Trata-se de um doente com infeção respiratória aguda grave, requerendo hospitalização, sem outra
etiologia identificada.

•

Este doente foi encaminhado de outro serviço de internamento para o isolamento dedicado ao COVID19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça, tendo sido realizada colheita de amostras biológicas para análise.
Aguarda o resultado.

O Presidente do Conselho Diretivo

Herberto Jesus
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