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S. João  Hospital com maior número de despistes Covid-19 
e casos tratados adaptou-se para responder à pandemia. 
Escalada súbita de sintomas afeta cada vez mais doentes 
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Helena Norte 
helena@ja.pt 

Chegou de carro, com a família. En-
trou na tenda onde é feita a primei-
ra triagem no Hospital de S. João. 
Tosse e alguma falta de ar eram os 
sintomas que a octogenária apre-
sentava. Às 11.29 horas de ontem. 
Uma hora depois, soavam os alar-
mes na zona laranja (doentes gra-
ves). Os níveis de oxigénio baixa-
ram drasticamente. Era preciso fa-
zer uma TAC. E transferir rapida-
mente a paciente para a Sala de 
Emergência, onde estão disponí-
veis todos os recursos de Medicina 
Intensiva para salvar vidas. 

Situações como esta, em que o 
doente entra "razoável" e rapida-
mente descompensa, são muito 
frequentes em casos Covid-19 po-
sitivos, explica Cristina Marujo. A 
diretora do Serviço de Urgência 
(SU) do Centro Hospitalar e Uni-
versitário de S. João revela que mui-
tas vezes o doente não apresenta 
queixas graves de falta de ar, mas a 
nível sanguíneo já é notória uma 
grande privação, pelo que a escala-
da de sintomas é muito mais súbi-
ta do que naqueles que não estão 
infetados como novo coronavírus. 

um dos comportamentos do ví-
rus que está a surpreender a comu-
nidade médica a nível mundial e 
constitui um desafio adicional no 
combate a esta epidemia de contor-
nos ainda tão desconhecidos, des-
taca Nelson Pereira, chefe de equi-
pa do SU. 

Os resultados do teste desta 
doente em concreto ainda não 
eram conhecidos, mas "as imagens 
da TAC mostram um padrão muito  

típico de Covid", nota a médica. O 
recurso a imagiologia no despiste 
da Covid, de que o S. João é pionei-
ro, confirma-se como uma mais-
-valia. Da sala da TAC a doente é 
imediatamente transferida para a 
Sala de Emergência, destinada aos 
casos mais críticos. A situação é 
complexa. Era urgente suplemen-
tar oxigénio com ventilador não in-
vasiVo para estabilizar as funções 
vitais . 

UNIDADE COM MAIS CASOS 

Com cerca de 150 doentes interna-
dos - dos quais mais de 40 na Uni-
dade de Cuidados Intensivos (UCI) 
-, o S. João é, de longe, a unidade 
hospitalar, a nível nacional, com 
mais casuística: mais de 7500 tes-
tes realizados (mais de1400 positi-
vas) e 820 a serem seguidos em 
casa. E com a entrada da fase de mi-
tigação e o incremento dos testes 
realizados, inevitavelmente, o nú-
mero de infetados disparou. Só no 
último fim de semana, foram testa-
das cerca de duas mil pessoas - 300  

deram positivas para Covid. A rápi-
da disseminação do vírus, que em 
menos de um mês já mina na co-
munidade, obrigou a uma reorga-
nização dos serviços de saúde, e da 
sociedade. O S. João adaptou rapi-
damente os espaços e as equipas 
para responder à nova ameaça, ex-
plica Nelson Pereira. 

ERA ANTES COVID E PÓS-COVID 

O internista de 49 anos não tem 
dúvidas de que a sua vida está irre-
mediavelmente fraturada: há a era 
pré-Covid e a pós-Covid. O entre-
tanto é um terreno pantanoso se-
meado de incógnitas e dúvidas. 
"Foi preciso redefinir espaços, 

equipamentos e circuitos", suma-
riza. A Área Dedicada à Covid na 
Urgência, completamente isolada 
dos restantes espaços do SU, tem 
quatro poios distintos e uma sepa-
ração muito clara entre áreas sujas 
(com maior risco de contaminação 
e em que os níveis de equipamen-
to individual assemelham-se a de 
um astronauta) e limpas (onde o  

risco é menor e só as máscaras são 
omnipresentes). 

A equipa que já estava dedicada ao 
SU é a artilharia, está na linha da 
frente no combate ao coronavírus. 
A retaguarda é assegurada nas en-
fermarias e na UCI, onde são cuida-
dos os casos mais complexos. Dos 
restantes departamentos (a maio-
ria com a atividade programada 
suspensa) foram deslocados profis-
sionais que agora asseguram a ur-

  

gència geral. A separação de doen-
tes é uma estratégia para minorar o 
risco e que levanta dúvidas diaria-
mente. Se um doente potencial-
mente Covid precisa de um proce-
dimento cirúrgico, por exemplo, 
para onde deve ser direcionado? 
Ontem, essa questão levantou-se. 
Uma mulher da zona de doentes 
urgentes padecia de pneumotórax 
e era preciso drenar o ar da pleura 
(película que envolve os pulmões). 
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Nelson Pereira 
Chefe de equipa 

"Depois disto, 
não vamos olhar 
para a vida humana e o 
Serviço de Urgência da 
mesma forma. Todos os 
dias estamos a aprender 
e a mudar processos" 

CJ 
Doente, de 83 
anos, chega 
estável e pelos 
próprios meios 
à Urgência do 
S. João 

( ) 
Apresenta 
sintomas 
de falência 
respiratória e é 
levada à Sala 
de Emergência 

Na zona 
destinada aos 
casos críticos, 
é ventilada e 
estabiliza 
FOTOS, PEDRO CORREIA 

doentes 
intermédios 

(contento-
res) 

Zona de 
doentes 
graves 

(Urgência) 

Sala de 
Emergência 
(Urgência) 

Urgência está organizada 
em quatro áreas por onde 
passam 200 doentes/dia 

Zona de • 
triagem 
(tenda) 

É aqui que tudo começa. Os 
doentes encaminhados pela li-
nha SNS 24 ou outros serviços 
de saúde dirigem-se à zona de 
triagem, na tenda instalada 
junto à Urgência. Um enfer-
meiro faz o primeiro rastreio. 
Numa das 12 boxes (todas se-
paradas) é feito o teste à Co-
vid-19 com duas zaragatoas. Se 
os sintomas forem ligeiros, o 
doente vai para casa, onde es-
pera, no prazo máximo de 24 
horas, o resultado. Os negati-
vos chegam por SMS. Os casos 
positivos recebem uma cha-
mada do médico. 

  

  

Zona de • Os doentes com sintomas mo-

 

derados passam para a segunda 
área do circuito, onde são ob-
servados por um médico e po-
dem fazer raio-X e análises clí-
nicas. Esta área tem 16 boxes e 
12 cadeiras para os doentes es-
perarem. 

Os doentes considerados gra-
ves, que são de risco pela si-
tuação clínica prévia ou pela 
sintomatologia que apresen-
tam, são encaminhados para 
esta zona, com capacidade 
para 23 camas e dotada de eco-
grafo e TAC. Nesta área são 
também recebidos os doentes 
que, estando a ser seguidos em 
casa, revelam um agravamen-
to do quadro. Por dia, passam 
por aqui 30 a 40 doentes. Me-
tade fica no internamento 
(enfermaria ou Cuidados In-
tensivos). 

Exclusiva para casos críticos, 
esta área está dotada de recur-
sos de Medicina Intensiva. 
Aqui podem ser executadas to-
das as manobras de suporte de 
vida, incluindo entubação e 
ventilação. Dispõe de cinco 
postos de tratamento. Daqui 
os doentes vão geralmente 
para Cuidados Intensivos 

Daqui a um mês? 
"Temo que vá 
ser muito pior" 
Serviço prepara-se para pico de afluência Há 
médicos sem folgar e ver a família há um mês 

Um ato que poderia ser realizado na 
designada Pequena Cirurgia da Ur-
gência, mas que, como se trava de 
uma suspeita de Covid, obrigaria os 
profissionais fora da ADC a adotar 
medidas de proteção. Discutido o 
caso, o procedimento foi feito na 
zona Covid. 

Mais uma vida oxigenada - como 
a da doente octogenária que se 
mantinha, ao fim do dia, estável 
nos Cuidados Intensivos.. 

Cristina Marujo 
Diretora do Serviço de Urgência 

"Neste momento, 
estamos preparados 
para a atual situação. 
O que espero é que 
daqui a um mês 
estejamos preparados 
para um cenário pior" 

URGÊNCIA  Com o aumento 
da área dedicada à Covid-19 
e a separação entre doentes 
ligeiros, moderados e gra-
ves, o Serviço de Urgência 
(SU) do S. João vive uma 
aparente tranquilidade, 
principalmente de manhã. 

Mas como estará daqui a 
um mês? "Temo que estará 
muito pior. O hospital tem 
dado uma resposta fenome-
nal, a todos os níveis, mas 
vai chegar o momento em 
que o internamento e os 
Cuidados Intensivos esta-
rão próximos da sua capaci-
dade final. E o SU é que vai 
ter de esticar", antecipa 
Nelson Soares. Nessa altura, 
vai haver mais doentes, 
mais casos graves e, prova-
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análises realizadas 
Do total, 6118 deram 

negativo e 1426 positi-
vo. Quase mil dos posi-

tivos eram utentes do S. 
João. No fim de semana 

foram feitas 2000. 

o 
médicos 

Com reforço de médi-
cos de outros serviços e 

intuindo internos, a Ur-
gência tem cerca de 50 
profissionais, mais de 
20 dedicados à Covid.  

velmente, menos profissio-
nais e mais cansados. 

"Estamos a preparar-nos, 
mas só daqui a um mês sa-
beremos se estaremos capa-
zes de responder." A expec-
tativa de Cristina Marujo é 
que a experiência acumula-
da ajude na fase mais crítica 
e que, até lá, a equipa aguen-
te a enorme pressão. 

Na sala de coordenação, 
onde ninguém tira folgas há 
um mês, há uma dispensa 
improvisada. É lá que fazem 
muitas refeições. Casa é só 
mesmo para dormir. "Estou 
a viver na cave. Não abraço 
os meus filhos há três sema-
nas. E não sei quando vai ser 
possível", confessa Nelson 
Pereira. •  BUENA NORTE 
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recuperados 
Do total de doentes re-
cuperados a nível nacio-
nal (43), quase metade 
são do S. João. Nenhum 
dos considerados cura-
dos voltou a ter infeção. 
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/// 
níveis de ativação 
Os Cuidados Intensivos 
têm 7 níveis de ativação. 
No S. João, estão no 5, o 
que significa que a capa-
cidade instalada já esgo-
tou e foi preciso reforçar. 
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Vigilância 
a - 

armas e tenta 

I

prevenir 
violência 
doméstica 

Recolhidas pistolas, 
caçadeiras e catanas 

três suspeitos P. 24 
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REPORTAGEM NO S. JOAO 
DO TESTE AO VENTILADOR 
EM APENAS UMA HORA 

Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Ines Cardoso. Manuel Motins e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Sinistralidad 
eâ na 

eslr ada caem 
para mínimos 

p  da década 
em fevereiro P.22 
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Jornal de Notícias 
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POLÍCIAS EM ALERTA 
COM BURLAS E ATAQUES 
INFORMÁTICOS 
Crime Multiplicam-se os esquemas fraudulentos que usam a pandemia 
como pretexto Estado de emergência Governo admite maior controlo à 
circulação sem endurecer medidas Contabilidade DGS corrige erro e Porto 
passa de 941 para 462 CASOS Emprego Pedidos de lay-off duplicam num dia 
Reformados Correios vão pagar vales em casa a mais 100 mil pensionistas 
Saúde mental Médicos e enfermeiros são as primeiras vítimas P.4a2le 44 

BALANÇO160 MORTOS 7443 INFETADOS 43 CURADOS 

Frio e neve 
Primavera 
pintou-se 
de branco P.26 

Futebo. 
Campeonato 
de Portugal 
em risco P.41 

Quer vender os 
seus artigos de 

OURO  ou PRATA 
SEM SAIR DE 

CASA? 

ala  
256 737 808 
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MANTENHA-SE INFORMADO 
SEM SAIR DE CASA. 

CONTACTOS NO INTERIOR 
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NESTES DIAS, LEVAMOS-LHE 
AS NOTÍCIAS À PORTA! 

ASSINE O JORNAL DE NOTÍCIAS 
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