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A Direção-Geral da Saúde informa que no dia 20 de novembro foram diagnosticados dois casos de
Doença dos Legionários com ligação ao Hospital de São Francisco Xavier. Estes doentes foram alvo
de investigação epidemiológica para apurar toda a evolução da doença. Por este motivo, estiveram
anteriormente classificados “em investigação”.
Estes dois casos não significam o recrudescimento do surto. Referem-se a doentes cuja exposição
à fonte de infeção foi anterior à tomada de medidas que interromperam a emissão de aerossóis
com partículas contendo a bactéria Legionella.
Os doentes, com idades superiores a 80 anos, com historial de doença crónica grave e fatores de
risco, encontram-se internados em enfermaria, um no Hospital de São Francisco Xavier e outro no
Hospital Egas Moniz, com situação clínica estável.
Apesar da data de diagnóstico, ambos os doentes iniciaram sintomas em dias anteriores,
designadamente a 13 e a 16 de novembro.
Tendo em conta que a fonte emissora de aerossóis do Hospital de São Francisco Xavier foi
encerrada no dia 4 de novembro, considera-se que estes casos se encontram ainda no período de
incubação descrito na literatura médica, que pode ultrapassar os 10 dias.
Mais se informa que, apesar de baixa probabilidade, ainda poderão surgir casos isolados com
eventual ligação a este surto. Estes eventuais casos, sempre excecionais, terão de aguardar por
resultados analíticos para poder tirar-se conclusões.
As autoridades de Saúde continuam a fazer vigilância da situação e a acompanhar a investigação
e ações na vertente ambiental.
Assim, até ao momento confirmam-se 56 casos de Doença dos Legionários com ligação ao Hospital
de São Francisco Xavier (incluindo os 2 casos anteriormente classificados “em investigação”). Esta
informação será atualizada no Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde disponível em
https://www.dgs.pt/doenca-dos-legionarios/boletim-epidemiologico.aspx, fazendo notar que,
como para outros doentes, existe um desfasamento entre a data de início de sintomas e a data do
diagnóstico.
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