
100 dias de pandemia com dois casos ativos 

"O caso positivo foi detetado 

numa cidadã holandesa que 

entrou na Região no dia 12 de 

março", conforme anunciou o 

presidente do Governo 

Regional, Miguel Albuquerque, 

logo ao início do dia 17 de 

março. 

Foi o primeiro caso positivo de 

covid-19 na Madeira, 

reportando-se a uma turista que 

havia chegado ao arquipélago a 12 de março e que no dia 16, pelas 22h14 viu confirmada a sua patologia. Deixou 

então a unidade hoteleira onde estava hospedada, no Funchal, sendo internada no espaço do Serviço de Saúde da 

Madeira, já previamente preparados para isolamentos derivados desta fatalidade. 

Desde então, passaram-se 100 dias, de avanços e recuos, com um saldo de 90 casos, sendo que por estas alturas 

apenas dois se mantêm ativos, exaltando uma cadência (quase) exemplar, sobretudo se comparada com os 

números nacionais e internacionais que foram sendo debitados.  

E mesmo com temores adicionais para o que aí vem, mormente após a plena reabertura do aeroporto, a capacidade 

de resposta das autoridades regionais vai ficado para a história.  

Ontem, ao 100.º dia, o balanço continua a ser reconhecidamente satisfatório, até porque não há registo de qualquer 

óbito no arquipélago. De resto, os números de ontem transitam inalteráveis da véspera. Assim, até esta altura foram 

contabilizadas na RAM 1.546 notificações de casos suspeitos, das quais, 92 foram casos de confirmados; 

Entre os casos confirmados, a Região regista um total de 90 casos recuperados e dois casos ativos. 

Os casos ativos, diagnosticados na terceira semana de junho, no contexto das atividades de vigilância 

implementadas no Aeroporto da Madeira, permanecem em unida de hoteleira dedicada a confinamento, sem 

necessidade de cuidados hospitalares; No total, nesta altura são 1167 as pessoas acompanhadas pelas autoridades 

de saúde dos vários concelhos da Região, 377 pessoas em vigilância ativa e 790 em autovigilância. Já o total de 

atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 1.439, com 145 

pessoas acompanhadas pelos profissionais deste Instituto. 

Relativamente a outros testes para despiste de covid-19 realizados, o total de amostras processadas no Laboratório 

de Patologia Clínica do SESARAM é, até à data, de 21.415.  

Temos ainda que número de utentes alvo de teste à covid-19 na Região está fixado no 19.124. Por último, no balanço 

aos contactos efetuados através da ‘Linha SRS24’ (800 24 24 20) totalizam, até ontem, os 8.788. 

54 mulheres e 38 homens nos casos confirmados 

Por género, entre os 92 casos confirmados na Região, 54 são do sexo feminino e 38 masculino. A faixa etária mais 

atingida está entre os 20 e os 29 anos, com 23 casos, dos quais 11 mulheres. Segue-se o espaço entre 50 e os 59 

anos, com 16 casos, entre estes, nove mulheres. Dos 70 aos 79 anos, foram ‘atingidas 10 pessoas, outra vez com 

predominância feminina: sete casos. Há ainda cinco crianças até aos nove anos e seis dos 10 aos 19 anos, num 

total de oito raparigas. E há um caso superior aos 80 anos, um homem. 
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