
10º Caso confirmado



預防優先 妥善醫療

Apresentação do caso
 O doente tem 56 anos, residente de Macau, é um condutor da Sociedade de Jogos de Macau, S. A., 

vivem no Edf . TAI Hong do Edf. Pat Tat Sun Chun. 

 Em 25 de Janeiro, foi a Huadu de Guangzhou com a sua famíla para visitar a mãe e irmão dele. Depois do jantar na 

casa de familiares naquela noite, voltou a Macau de carro via posto fronteiriço  das Portas do Cerco, através dum 

carro alugado. 

 Em 26 de Janeiro, apresentou  febre e fadiga, acompanhado com tosse leve, no mesmo dia, às 19h00, foi de mota 

por si próprio ao Hospital Kiang Wu para a consulta, mas o estado de saúde não melhorou；

 Em 28 ou 29 de Janeiro, cerca das 19:00, o doente  foi a uma clínica situada na Rua do Almirante Costa Cabral para 

consulta（O paciente não consegue dizer a designação de instituição médica ）

 Em 1 de Fevererio, de manhã, foi a pé  sozinho ao Dr Tang Hoi Seong para consulta；

 Em 3 de Fevereiro , dado que os sintomas ainda não tinham diminuido foi de mota ao Hospital Kiang Wu para a 

consulta, foi encaminhado ao CHCSJ após a triagem.



預防優先 妥善醫療

Percurso e actividades ocorridas 14 dias antes do 
aparecimento de sintomas

Data Actividades

12/1-16/1 • Alegou que não se deslocou aos outros locais, excepto o trabalho.  
• Condutor de Shuttle bus da Sociedade de Jogos de Macau, S. A., tinha conduzido   o Shuttle bus n.º MW519 dos

14 dias antes do início se sintomas  até a aparência de sintomas
a. Horários de funcionamento: 10:00-20:00, trabalhou todos os dias
b. Às 10h00 de manhã, andou de mota ao Terminal Marítimo do Porto Exterior para buscar o Shuttle bus, e 

foi ao Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa
c. Das 10h00-16h45, percurso:Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa-→Aeroporto Internacional de 

Macau→Casino Oceanus→Hotel Grand Lisboa →Hotel Lisboa→Terminal Marítimo de Passageiros da 
Taipa

d. Das 17h00-20h00, percurso: Posto de Shuttle bus nas Portas do Cerco→Casino Oceanus→Hotel Grand 
Lisboa →Hotel Lisboa→Posto de Shuttle bus nas Portas do Cerco

17/1 • Descanso, o doente alegou que ele não saiu de casa naquele dia

18/1-24/1 • Continuação de trabalho, trabalhou como foi referido acima

25/1 • Às 9h00 de manhã, alugou um carro e foi  a Huadu de Guangzhou com a sua famíla para visitar a sua mãe e 
irmão , via o Posto Fronteiriço das Portas do Cerco. Depois do jantar na casa de familiares naquela noite, voltou 
a Macau do mesmo carro via posto fronteiriço das Portas do Cerco. 



預防優先 妥善醫療

Percurso e actividades após o aparecimento de sintomas

Data Actividades Contacto geral
Data de terminação de auto-gestão de 

saúde

26/1 • Apresentação de febre e fadiga, acompanhado com tosse leve
• Trabalhou no Shuttle bus de casino
• Cerca das 20:27, andou de mota por si próprio ao Hospital Kiang Wu 

para a consulta

8 de Fevereiro de 2020

27/1 • Trabalhou no Shuttle bus de casino 11 de Fevereiro de 2020

28 ou 29/1
（O paciente não consegue dizer 

a data concreta ）

• Trabalhou no Shuttle bus de casino
• Cerca das 19h00, o doente foi de mota a uma clínica situada na Rua do 

Almirante Costa Cabral para a consulta（O doente não consegue dizer a 
designação de instituição médica ）

13 de Fevereiro de 2020

30/1 • Trabalhou no Shuttle bus de casino 14 de Fevereiro de 2020

1/2 • De manhã, foi a pé  sozinho ao Dr Tang Hoi Seong (o doente não esperou
dentro da clínica)

• Depois, ficou em casa para o descanso , sem saída

15 de Fevereiro de 2020

2/2 • Trabalhou no Shuttle bus de casino 16 de Fevereiro de 2020

3/2 • Trabalhou no Shuttle bus de casino
• Foi de mota ao Hospital Kiang Wu para a consulta, foi encaminhado ao 

CHCSJ após a triagem

16 de Fevereiro de 2020



預防優先 妥善醫療

Acompahamento de contacto 
Categoria N.º de pessoa 

Contacto próximo • Mulher, filha e filho:  total 3 pessoas

• 9 familiares que jantaram com o paciente antes de apresentação de sintomas

Contacto geral • 1 pessoa que esteve na mesma sala de espera na Urgência do Hospital Kiang 
Wu, em 26 de Janeiro 

A. 57 pessoas na area de espera da Urgência do Hospital Kiang Wu

B. 19 trabalhadores do Hospital Kiang Wu

• Pessoas que estiveram na mesma sala de espera duma clínca situada na Rua 
do Almirante Costa Cabral

• Pessoas que já acompanharam  o Shutte bus n.º MW5197 da Sociedade de 
Jogos de Macau, S. A., de 26 de Janeiro a 3 de Fevereiro 


