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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NA RAM. ATUALIZAÇÃO 24/10/2020

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 24 de outubro, foram contabilizadas na RAM 1818 notificações de casos suspeitos de COVID-19, dos
quais 1460 não se confirmaram.

•

Hoje há 15 novos casos positivos a reportar, pelo que a RAM passa a contabilizar 373 casos confirmados de
COVID-19 no território regional. Trata-se de 13 casos importados (8 provenientes do Reino Unido, 3 de França
e 2 da Região Norte de Portugal) e 2 casos de transmissão local, com ligação a casos recentemente
diagnosticados.

•

Há 2 novos casos recuperados a reportar. A região passa a contabilizar 249 casos recuperados de COVID-19.

•

São 124 os casos ativos, dos quais 114 são casos importados identificados no contexto das atividades de
vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 10 são casos de transmissão local.

•

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 65 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira
dedicada e 59 em alojamento próprio.

•

No total, há 9 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas provenientes
da operação de rastreio do aeroporto. Investigações epidemiológicas estão em curso.

•

A assinalar que, em 2 dos casos importados confirmados no final desta semana, está identificada uma ligação a
um clube desportivo. Todos os outros praticantes envolvidos e a respetiva equipa técnica, num total de 54
contactos, foram avaliados e apresentaram um teste de PCR negativo para COVID-19.

•

À data, 17867 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região,
com recurso à aplicação MadeiraSafe, 8128 destas pessoas estão em vigilância ativa.

•

Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 14128, mais 39 chamadas nas últimas 24h.

•

O total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE, IP-RAM (291 212 399) é agora
de 2350, com 193 pessoas acompanhadas pelos profissionais deste instituto.

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

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 92027 colheitas para teste à COVID-19 realizadas (até às 19h00 de hoje);

•

No total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM ascendem a

Mod. IASAÚDE 394.01

142416.

