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S. João lança teste 
pioneiro e realiza 
TAC a infetados 
Exemplo pode ser seguido por mais hospitais do 
país. "Mais-valia é clara", diz o diretor do serviço 

ratória da nova estirpe do 
coronavírus. 

"É um serviço pioneiro do 
Porto que poderá, se assim o 
entenderem, ser estendido 
a outras unidades hospitala-
res do país que queiram se-
guir o nosso exemplo", con-
firmou ao JN o médico An-
tónio Madureira. 

"Uma TAC torácica tem 
mais sensibilidade e avalia 
melhor a extensão da doen-
ça, dando-nos informação 
imagiológica bastante exi-

 

E,  gente nos casos complexos 
nos doentes em estudo por 
casos respiratórios", conti-
nua o diretor de radiologia 
do Hospital de S. João. 

Nova máquina fará "dezenas de exames por dia" 

PORTO  "Mais rápido, mais 
eficaz, mais abrangente, é 
uma clara mais-valia no 
combate à pandemia SARS-
-CoV-2". António Madurei-
ra, diretor da unidade de ra-
diologia do Hospital de S. 
João, no Porto, lança assim 
o novo serviço que já come-

  

çou a funcionar: uma má-
quina extra para exames 
TAC (tomografia axial com-
putorizada), montada desde 
ontem no complexo exte-
rior de contentores daquela 
unidade hospitalar, exclusi-
vamente dedicada a casos 
de Covid-19, a doença respi-

 

GANHOS SÃO EVIDENTES 
Os benefício são bastante 
evidentes, vinca António 
Madureira em declarações 
ao JN: "É melhor para a tria-
gem e ajuda-nos a fazer uma 
melhor seriação no encami-
nhamento dos doentes e na 
abordagem ao tratamento". 

"Claro que o teste primor-
dial da Covid-19 continua a 
ser o da zaragatoa, mas uma 
TAC dá-nos agora dados 
complementares que per-
mitem fazer avançar me-
lhor e com mais rapidez a te-
rapia aplicada a cada pacien-
te", concluiu o diretor do  

serviço de radiologia do 
Hospital de S. João. 

A nova máquina de TAC 
pode efetuar dezenas de 
exames por dia e estará ope-
racional das 8 horas da ma-
nhã à meia-noite. 

TESTAR TODOS INTERNADOS 
Entretanto, o Hospital de S. 
João decidiu começar a "rea-
lizar rastreio sistemático ["à 
Covid-19] a todos os doen-
tes com internamento pro-
gramado ou urgente" na-
quele centro hospitalar. 

Esta nova medida tem 
efeitos a partir das 8 horas 
deste domingo e estende-se 
a todos os serviços. Os inter-
nados passam a apresentar-
-se no hospital com 24 ho-
ras de antecedência para fa-
zerem o teste de Covid-19, 
cumprindo isolamento nos 
serviços enquanto aguar-
dam resultados do exame. 

A decisão do centro hospi-
talar do Porto "foi tomada 
dado o risco associado ao 
eventual contágio de doen-
tes e profissionais por uten-
tes eventualmente infeta-
dos, embora assintomáti-
cos". A nova medida "tem 
caráter excecional" e vai 
vigorar "enquanto a situa-
ção epidemiológica o justi-
ficar". • rosÉ IIIGUKL GASPAR 
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