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Destaque Covid-19
MANUEL ROBERTO

Desde Novembro
que o Hospital de
São João faz rastreio
a todos os doentes
internados

Hospitais já fazem A
rastreios regulares
a doentes
internados

Ana Maia e Mariana Oliveira

As novas indicações entraram em vigor na segunda-feira.
Testes devem ser repetidos a cada cinco
ou sete dias, enquanto durar o internamento

nova norma da Direcção-Geral da Saúde veio determinar a realização de rastreios regulares à covid aos
doentes internados: um teste entre o 3.º e o 5.º dia após
o teste na admissão e periodicamente a cada cinco dias ou a cada sete dias
a partir do último teste. As novas indicações entraram em vigor na segunda-feira, mas em vários hospitais as
novas medidas, ou parte delas, já
estavam implementadas.
O Centro Hospitalar de São João, no
Porto, faz, desde 10 de Novembro,
“rastreio a todos os doentes no 5.º dia
de internamento” e um mês depois
passou a testar também “os doentes
a cada cinco dias”. “Em 25 de Janeiro
introduzimos também a testagem às
48 horas após admissão”, diz a unidade, referindo que foram detectados
95 casos de doentes infectados. O
limite da capacidade de testagem
nunca foi atingido. Nos proÆssionais,
são testados, a cada 14 dias, os que
estão em serviços de maior risco. A
norma interna está “a ser revista em
função do plano de vacinação”.
No Amadora-Sintra iniciou-se, desde Outubro, “a testagem ao 5.º dia de
internamento”. Em Janeiro, “foi adicionada a indicação para testagem de

doentes que permanecem internados
de sete em sete dias” e o serviço de
patologia clínica “tem capacidade
para realizar 700 testes à covid por
dia”. Todos os proÆssionais sintomáticos são testados, assim como os
contactos de alto e baixo risco. E nos
serviços onde sejam detectados casos
positivos com evidência de transmissão interna, o rastreio é feito semanalmente.
O Hospital Garcia de Orta, em
Almada, “efectua testes regulares aos
doentes internados desde Outubro”.
Estes “são testados aquando do início
do internamento e semanalmente até
à data de alta”, explica, referindo que
o laboratório “tem capacidade total
para assegurar toda a resposta interna”. Os testes aos proÆssionais são
feitos sempre que tenham estado em
contacto com um caso suspeito ou
conÆrmado ou quando manifestam
sintomas.

Testes ao 5.º dia
No Centro Hospitalar Lisboa Central,
desde 13 de Janeiro fazem-se “rastreios a todos os doentes, ainda que
assintomáticos, entre 3.º e o 5.º dia
de admissão hospitalar”. De 1 de Março de 2020 a 16 de Fevereiro deste
ano foram detectados 2148 casos positivos em doentes internados, onde se
incluem testes de cura para alta médi-
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Vacinas já chegaram a 170 mil pessoas dos lares e cuidados continuados

A

vacina contra a covid-19 já
chegou a cerca de 170 mil
idosos e funcionários dos
lares e das estruturas de
cuidados continuados, segundo
a Direcção-Geral da Saúde
(DGS). “Aqueles que faltam
vacinar são entidades que estão
ou estiveram com surtos
activos”, esclarece aquele
organismo, mantendo a meta de
ter a vacinação nos lares
completa até final de Fevereiro,
“exceptuando os surtos activos”
por cuja resolução terão de
continuar a aguardar.
Ainda assim, as mortes entre
os idosos institucionalizados
continuam a somar-se. No dia
em que se iniciou a vacinação
naquelas estruturas, a 4 de
Janeiro, registavam-se 2617
óbitos por covid-19 de idosos em
lares. Um mês depois, esse
número tinha disparado para os
3750 óbitos, ou seja, em apenas
um mês (aquele em que Portugal
bateu recordes em termos de
mortalidade associada à covid-19) houve 1583 mortes nos lares.
Desde que a pandemia
chegou ao país até à meia-noite
de 14 de Fevereiro, o
coronavírus foi responsável por
um total de 4264 mortes entre
os utentes dos lares (óbitos
ocorridos dentro dos lares ou

ca, repetições de testes de doentes
positivos, doentes que no internamento iniciaram sintomatologia
sugestiva de infecção e rastreios.
Quanto aos proÆssionais, são testados
quinzenalmente e “foram detectados
1157 proÆssionais infectados”.
No Hospital de Braga, o teste é
repetido ao 5.º e ao 14.º dia de internamento. A política de testagem está
a ser revista, estando prevista “a antecipação dos testes periódicos aos
doentes internados a partir do 3.º dia
de internamento, e a realização de
teste semanal, a partir dessa data,
enquanto permanecerem internados”. Os proÆssionais “são testados

em hospitais). Parece muito. E é.
Mas, se atendermos ao total
acumulado de óbitos (15.649,
ontem), as mortes em lares
correspondem a 27%. Noutras
fases da pandemia, sobretudo
entre Março e Abril do ano
passado, as mortes em lares
chegaram a representar 40% do
total de óbitos. Do total de
mortes entre os idosos em
instituições, 1749 ocorreram na
região de Lisboa e Vale do Tejo,
1168 no Centro, seguindo-se a
região Norte, com 763 (Alentejo
e Algarve registaram 488 e 96
mortes, respectivamente).
Os dados mais actuais da
DGS, que reportam a 15 de
Fevereiro, dão ainda conta de
403 surtos activos: 381 em lares
e 22 nas estruturas da Rede
Nacional de Cuidados
Continuados Integrados. E é um
surto activo que impede o
provedor da Santa Casa da
Misericórdia do Porto,
António Tavares, de
declarar que todos os
idosos das três institui-ções tuteladas por
aquele organismo têm a
vacinação concluída: “Em
dois dos nossos lares, de
a de
São Lázaro e de Pereira
sos,
Lima, com 80 e 27 idosos,
respectivamente, a

vacinação já está completa,
com as duas doses
administradas, mas continua a
faltar a estrutura residencial de
Nossa Senhora da Misericórdia,
que continua com casos de
infecção activos.”
Com ou sem vacina, as
medidas de isolamento mantêm-se intocadas, ou seja, as “visitas
digitais” dos familiares
continuam a ser a norma, com
direito a raras excepções.
António Tavares acredita que “só
depois da Páscoa será possível
iniciar um desconfinamento
controlado nos lares”.
Do lado dos privados, o
mesmo diagnóstico, porquanto,
como adianta João Ferreira de
Almeida, da ALI — Associação
de Apoio domiciliário de Lares e
Casas de Repouso de Idosos,
“há versões contraditórias
quanto ao risco de as pessoas
poderem ser reinfectadas após
a primeira e mesmo após a
segunda dose da vacina”.
“Por out
outro lado, não se
sabe se as pessoas
vacin
vacinadas são
tran
transmissoras ou não
do v
vírus. E, enquanto
não houver certezas,
não haverá visitas
com direito a toque e
a ab
abraços.” N.F.

sempre que necessário, de acordo
com a avaliação do contexto epidemiológico de cada caso”, seguindo os
critérios deÆnidos pela saúde ocupacional e do grupo de controlo de
infecções.
Também a Unidade Local de Saúde
de Matosinhos “está a fazer a revisão
da estratégia de testagem para a adequar à nova norma”. Já tinham, desde
13 de Novembro, regras de testagem
ao 5.º dia de internamento em caso
de existência de surto comunitário.
Os proÆssionais são testados “em caso
de sintomas, em situação de contacto
familiar positivo, de surto na enfermaria onde trabalham e sempre que

pensem estar em risco”, explica a
unidade, que identiÆcou 498 proÆssionais infectados desde o início da
pandemia. No Centro Hospitalar Lisboa Norte também “estão a proceder
às devidas adequações de procedimentos à norma agora publicada”,
havendo “capacidade para responder
ao aumento de testagem”. Dos perto
de 150 mil testes à covid, 9000 foram
a proÆssionais.
Nos últimos dias não lhe têm chegado relatos “de contactos de risco
que não foram contactados”, mas isso
não signiÆca que a pressão tenha passado, alerta Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos
de Saúde Pública. “Basta ver as estimativas que apresentamos com a
Associação dos Administradores Hospitalares. Só para inquérito e primeiro contacto seriam precisos mais de
2000 rastreadores”, lembra. O país
tem 1121 rastreadores e havia, no Ænal
da semana passada, cerca de 4200
inquéritos em atraso. “Os processos
colaborativos e outros expeditos
[emails enviados aos infectados,
pedindo informação sobre o estado
de saúde e de contactos de risco] são
soluções complementares, mas não
são inquéritos. Um inquérito implica
uma avaliação de risco e para isso é
preciso falar com a pessoa”, aponta.
com Nuno Ribeiro

Situação em Portugal
Em 17 de Fevereiro de 2021, às 14h30
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Total de casos

790.885 +2324

17000
12750
8500
4250
0
M

A

Fontes: DGS

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F
PÚBLICO

Estudo da Ordem dos Médicos

Só 48% dos doentes
ligeiros estavam imunes
ao fim de dez meses
Patrícia Carvalho

O

s resultados preliminares de
um estudo promovido pela
Ordem dos Médicos, e que
contou com a participação
de diferentes instituições,
indicam que a imunidade ao
SARS-CoV-2 em casos de doença ligeira ou assintomática não abrange
todos os infectados e mantém-se, ao
Æm de dez meses, em menos de metade daqueles que desenvolveram
algum tipo de anticorpos no período
inicial da infecção. Os dados estão a
ser tratados pela Universidade Nova
de Lisboa (UNL), mas já motivam
alguns alertas, como o deixado pelo
infecciologista Francisco Antunes:
“Um passaporte de imunidade é de
grande risco.”
O estudo envolveu 608 participantes, de norte a sul do país, infectados
nos primeiros meses da pandemia, e
que foram acompanhados nos últimos dez, com testes periódicos para
veriÆcar como evoluía a sua imunidade à primeira variante do SARS-CoV-2.
Do grupo total de participantes, 19%
eram assintomáticos e 80% tiveram
sintomas, mas estes revelaram-se
leves ou moderados, levando a que
apenas 6% destes doentes necessitassem de internamento hospitalar,
explicou o médico Álvaro Carvalho,
da fundação que leva o seu nome e a
quem coube apresentar os resultados
preliminares do estudo. “Um quarto
dos participantes não tinha anticorpos na primeira análise, e dos 76%
que, à partida, tinham imunidade,
alguns foram-na perdendo ao longo
do estudo, da 2.ª para a 4.ª análise”,
disse, acrescentando: “Dos 460 participantes que, à partida, tinham imunidade, pudemos comprovar a existência de anticorpos em 225 deles, ou
48% deste grupo, ao Æm de dez meses
[ou seja, 32% do total].”
O representante da Fundação Álvaro Carvalho precisou que 103 participantes não compareceram à última
análise, frisando que esta se realizou
na altura de maior gravidade da pandemia. “Estamos a pensar recuperar
estes 103 participantes, fazendo uma
nova análise em Abril, quando tiver
transcorrido um ano sobre a doença,
e, na mesma altura, também fazer
uma 5.ª análise aos 225 que ainda
mantinham a imunidade [no Ænal
desta fase do estudo], para ver se esta
ainda continua”, disse.
Os dados recolhidos estão agora a
ser tratados por uma equipa da UNL.
Algumas das questões em cima da

mesa foram já lançadas por Francisco
Antunes, que diz que se pode ter
aberto “uma caixa de Pandora” com
este trabalho, centrado em doentes
menos graves da covid-19. “A percentagem de doentes sem imunidade ou
que a perderam muito precocemente
é superior à encontrada nos doentes
hospitalizados. Sabemos, por outros
estudos, que, nos doentes hospitalizados, menos de 10% se apresentam
sem imunidade. Aqui, temos cerca de
25%. E sabemos que os doentes hospitalizados têm, em regra, uma imunidade mais robusta e que pode ser
mais duradoura”, disse.
Por isso, defende, dever-se-ia tentar perceber se esta população de
infectados (assintomáticos ou com
sintomas ligeiros) está mais sujeita a
reinfecções e se isto também será
verdade para as novas variantes. A
tudo isto, explicou a professora Helena Canhão, da UNL, vai procurar
agora dar-se resposta na análise mais
detalhada dos dados. E também a
outras questões levantadas pelo
estudo, como a que foi realçada por
Álvaro Carvalho: “A imunidade nas
pessoas acima dos 50 e 70 anos é
maior do que no grupo etário dos 30
aos 50. Dúvida: será porque a doença foi menos grave no grupo etário
mais baixo e as pessoas mais idosas
tiveram uma doença moderada? Será
por isso?”
“É sobre todos estes aspectos que
nos estamos a debruçar. Quando a
pessoa desenvolve anticorpos, é preciso perceber se depende do hospedeiro, da virulência do agente ou do
ambiente em si”, respondeu-lhe a
investigadora da Faculdade de Ciências Médicas da UNL.

Infecção não garante imunidade
em casos de doença ligeira

