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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NA RAM. ATUALIZAÇÃO 18/08/2020

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM vem pelo presente atualizar a informação sobre a situação epidemiológica
da COVID-19 na Região Autónoma da Madeira (RAM):
•

Até ao dia 18 de agosto, foram contabilizadas na RAM 1594 notificações de casos suspeitos de COVID-19, dos
quais 1459 não se confirmaram.

•

Hoje há 2 novos casos positivos a reportar, pelo que a região apresenta agora um total cumulativo de 135 casos
confirmados de COVID-19.

•

Há 1 novo caso recuperado a reportar, passando a região a contabilizar um total de 106 casos recuperados e 29
os casos de infeção ativos.

•

Os 29 casos ativos consistem em 28 casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância
implementadas no Aeroporto da Madeira e 1 caso de transmissão local.

•

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 23 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira
dedicada, 3 em alojamento próprio, 2 encontram-se hospitalizadas na Unidade de Internamento Polivalente
dedicada à COVID-19 e 1 permanece na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada.

•

Nas últimas 24h, foi ainda identificada 1 situação que se encontra em análise pelas autoridades de saúde.
Tratam-se de 1 viajante identificado na operação de rastreio em curso no aeroporto da Madeira, que se
encontrava em acompanhamento pelas autoridades de saúde. Análises laboratoriais e uma investigação
epidemiológica estão em curso.

•

À data, 18732 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região,
com recurso à aplicação MadeiraSafeToDiscover, 7487 destas pessoas estão em vigilância ativa.

•

Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 11093, mais 42 chamadas nas últimas 24h.

•

O total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE, IP-RAM (291 212 399) é agora
de 1938, com 168 pessoas acompanhadas pelos profissionais deste instituto.

Relativamente aos testes para despiste de COVID-19 realizados na RAM, assinala-se que:
•

Até ao fim do dia 16/08/2020, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, foram processadas 62364
amostras para teste de PCR;

•

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a
reportar um total cumulativo de 32036 colheitas para teste à COVID-19 realizadas (até às 16h30 do dia de hoje).

Informação mais detalhada sobre a situação epidemiológica na RAM está disponível no site www.covidmadeira.pt e sobre
o projeto MadeiraSafeToDiscover e o respetivo registo de viajantes no sistema de vigilância da COVID-19 está acessível
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em madeirasafe.com.

