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 CASOS SUSPEITOS DE COVID-19. PONTO DE SITUAÇÃO 

 

 

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM informa que, durante o dia de hoje, foram validados mais 4 casos 

suspeitos de infeção por novo Coronavírus (COVID-19) na Região Autónoma da Madeira, que se descrevem de 

seguida:  

 

Dia 12/03/2020: 

Caso Suspeito N.º 8 

• Trata-se de um caso suspeito identificado ontem, 12/03/2020, correspondendo a um doente de 

nacionalidade finlandesa encaminhado de um serviço de internamento do SESARAM. E.P.E. 

•  O doente permaneceu em isolamento hospitalar na área dedicada ao COVID-19, até ser conhecido o 

resultado laboratorial, que foi negativo. 

• Este doente permanece em internamento, cumprindo com as recomendações de isolamento social. 

 

Dia 13/03/2020: 

Caso Suspeito N.º 9 

• Trata-se de uma doente de nacionalidade portuguesa, com ligação epidemiológica a uma zona com as 

cadeias de transmissão ativas, na região norte do país. 

• A doente permaneceu em isolamento hospitalar até ser conhecido o resultado laboratorial, que foi 

negativo e já teve alta clínica, cumprindo com as recomendações de isolamento social no domicílio. 

Caso Suspeito N.º 10 

• Trata-se de um doente de nacionalidade portuguesa, proveniente do Luxemburgo, com infeção 

respiratória aguda grave, requerendo hospitalização, sem outra etiologia identificada.  

• Foram realizadas colheitas de amostras biológicas para análise, que foram negativas. Este doente 

permanece em internamento hospitalar. 
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Caso Suspeito N.º 11 

• Trata-se de um doente de nacionalidade portuguesa, profissional de saúde, com infeção respiratória 

aguda, sem outra etiologia identificada.  

• Este doente foi encaminhado para o internamento dedicado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, tendo sido 

realizada colheita de amostras biológicas para análise. Aguarda o resultado.  

 

Caso Suspeito N.º 12 

• Trata-se de um doente de nacionalidade portuguesa, com ligação epidemiológica a uma zona com as 

cadeias de transmissão ativas, no Reino Unido, e internamento recente numa unidade de saúde, nesse 

país.  

• Este doente foi identificado numa unidade hospitalar privada, tendo sido transferida para o isolamento 

dedicado ao COVID-19 no no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Ainda hoje serão realizadas colheitas de 

amostras biológicas para análise.  

 

 

 

 

O Presidente do Conselho Diretivo 

 

 

 

Herberto Jesus 


