COMUNICADO
A Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira, no cumprimento do dever de
informação de que se incumbiu, dando reporte do evoluir da situação epidemiológica
nos seus equipamentos residenciais, divulga os eventos da primeira semana de março
de 2021.
Confirma-se o levantamento de restrições pela “Autoridade de Saúde – Unidade de
Saúde Pública – ACES Aveiro Norte”, na totalidade dos seis equipamentos residenciais
da instituição.
Prosseguiu o processo de rastreio semanal coordenado pelo Centro Distrital de Aveiro
do Instituto de Segurança Social IP, sendo nesta semana testados 27 trabalhadores, de
três estabelecimentos residenciais, não sendo diagnosticado qualquer caso positivo. Na
semana que se inicia a 8 de março, estes rastreios estender-se-ão ao Lar de Idosos Dra.
Leonilda Matos. Cumulativamente, desde a retoma destes rastreios, há 15 dias, temos:
testes

positivos negativos

resp social

30

0

30

LAR DE IDOSOS S. MANUEL

16

0

16

CASA REPOUSO

12

0

12

LAR RESIDENCIAL DO PISÃO

58

0

58

Prosseguiu, também, o processo de vacinação, com a inoculação da 2.ª dose aos utentes
e trabalhadores do Lar Residencial do Pisão, no dia 5 de março. Pelo que, o número de
vacinas administradas é o seguinte:
08/mar/21
Vacinas
Utentes

137

Trabalhadores

139

total

276

Das 276 vacinas, 64 correspondem à 2.ª dose. Dois equipamentos residenciais já
completaram o processo de vacinação, e os outros três deverão concluí-lo esta semana.
Deste processo ficaram excluídos utentes e trabalhadores que contraíram a infeção
SARS CoV-2 há menos de 90 dias. E excluíram-se 4 utentes e 7 trabalhadores, que
usaram a faculdade de recusar a toma da vacina.
…
Com a vacina, utentes e trabalhadores adquirem maior proteção contra a infeção, mas
não têm imunidade absoluta. Mantém-se a possibilidade de contraírem COVID-19,
embora se admita que o estado clínico será menos severo, caso a infeção aconteça. Mas

continuam a poder ser transmissores. Condição que justifica a continuação das medidas
de proteção individual, distanciamento social e isolamento profilático. Principalmente em
equipamentos residenciais de pessoas idosas, pela especial vulnerabilidade dos seus
utentes. Entre essas medidas listam-se as restrições às visitas externas e ao livre acesso
ao exterior do perímetro da instituição. Para estas limitações, agradece-se a melhor
compreensão das famílias e amigos dos utentes residentes.
A Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira agradece à Autoridade de Saúde
– Unidade de Saúde Pública do ACES Aveiro Norte e à Proteção Civil de São João da
Madeira a disponibilidade que revelaram em reunião do passado dia 5 de março de 2021,
para acompanharem a execução de procedimentos preventivos e profiláticos da infeção
na instituição. Apoiando a avaliação de processos e a melhoria contínua das operações.

São João da Madeira, 8 de março de 2021

