
11.o caso confirmado



預防優先 妥善醫療

Apresentação do caso

 A doente é uma mulher, 26 anos, trabalhadora não residente de Macau de nacionalidade coreana, hospedeira de

bordo da“Air Macau”, mora na Estrada de Seac Pai Wan, One Oasis Apartments, BL 5.

 Em 14 de Março, apresentou sintomas de tosse ligeira e às 13H00 do dia 15 de Março, indisposição, tonturas e

febre e acabou por recorrer à consulta na instituição médica acompanhada com o seu noivo que conduziu a

viatura.

 A doente recorreu em primeiro lugar a uma consulta na Clínica Popular da Taipa, a temperatura corporal era de

37,5 ℃, logo a seguir, foi transferida para a consulta no Posto de Urgência das Ilhas dos Serviços de Saúde, onde

foi registada temperatura corporal de 37,7 ℃. Esta mulher após o diagnóstico, tratamento e recolha de

amostras, saiu do Posto de Urgência em viatura própria com o seu noivo.

 Na mesma noite, foi internada na enfermaria de isolamento do CHCSJ na sequência de ter sido confirmada a

infecção por novo tipo de coronavírus, após o teste de ácido nucleico. Por enquanto, o estado clínico da doente

é considerado normal.

Tratamento adequado - Prevenção prioritária



預防優先 妥善醫療

Itinerários e actividades registadas 14 dias antes do aparecimento de sintomas
Data Actividades

28/1 • Foi o último dia do trabalho antes das suas férias.

30/1-12/3 • Partiu de Macau e deslocou-se com o seu noivo à cidade do Porto de Portugal para visitar os

parentes. Esteve em casa do noivo onde moram também os pais dele. Durante a estadia em

Portugal, conviveu com vários amigos e parentes do noivo.

• Negou que entre os contactos existissem sintomas semelhantes entre essas pessoas.

• Entre os dias 10 e 11 de Março, deslocou-se de Lisboa de comboio tendo lá permanecido

uma noite.

12/3-13/3 • Em 12 de Março, apanhou o voo EK 198 da Companhia aérea Emirates do Porto para Dubai 

(assento: 17B) e o voo EK 380 da Companhia aérea de Emirates de Dubai para Hong Kong 

(assento:31J).

• Em 14 de Março, às 00H21, chegou a Macau através da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, 

apanhou um táxi matrícula MW-77-XX no Posto Fronteiriço às 00: 51, foi buscar o carro no 

auto-silo do Hotel Mandarim Oriental, pelas 01: 28 horas, regressou à sua residência “One

Oasis” de táxi com matrícula MW-93-XX.



預防優先 妥善醫療

Itinerários e actividades registadas 14 dias 

antes do aparecimento de sintomas

Data Actividades
Data concluída da auto-

gestão de saúde 

14/3

• Manifestou sintomas de tosse ligeira durante meio dia.

• Às 14:10, apanhou o Shuttle Bus de One Oasis Apartments para a cidade da Taipa, foi 

almoçar no Restaurante Beco 15 Shanghai perto da Prince Flower City e em Asian Food

perto da Flower City

• Após o almoço, acompanhou o seu noivo para cortar o cabelo na Salão de Beleza Mei 

Keng, foi realizar actividades nas proximidades, fez compras na empresa coreana de 

alimentos, cerca das 17: 00 horas, encontrou-se com o amigo na porta do supermercado 

Parking Shop, levando os dois e ajudando a reparar o seu carro, usava a máscara durante 

todo o percurso.

• Logo a seguir, voltou ao domicílio com o seu noivo que conduziu até casa onde jantou.

• Não saiu de casa à noite.

28/3/2020



預防優先 妥善醫療

Itinerários e actividades registadas 14 dias 

antes do aparecimento de sintomas
Data Actividades

Data concluída da auto-
gestão de saúde 

15/3

• Após a refeição tomada em casa no meio dia, a empregada doméstica esteve a efectuar 

limpezas em casa e contactou com a doente a mais de um metro de distância, 

conversaram durante aproximadamente de 10 minutos, naquela altura as duas não tinham 

usado mascara, e logo a seguir, a doente saiu com o seu noivo

• A paciente saiu por volta das duas horas com o noivo. Naquele momento, a paciente havia

sentido tonturas, febre e outros desconfortos, foi transportada pelo noivo por veículo

para Centro Médico-Diagnóstico Popular II e tendo permanecido cerca de 2 minutos, e

depois recorreu à consulta no Posto de Urgência das Ilhas dos Serviços de Saúde. Saiu do

Posto após o diagnóstico, tratamento e recolha de amostras e voltou para o domicílio sob

a condução do seu noivo.

2020年3月29日
29/03/2020



預防優先 妥善醫療

Acompahamento de contacto

Classificação N. o de pessoas

Contacto próximo • Noivo , companhia permanente e mora com a doente.

• Quatro (4) passageiros nos assentos dianteiros e traseiros das 3 filas no
voo EK 380 da Companhia aérea Emirates de Dubai para Hong Kong.

• Um (1) amigo que teve contacto com a doente após a sua incidência.

• Uma (1) empregada doméstica.

Contacto geral • Outros passageiros do voo EK 380 da Companhia aérea Emirates de Dubai
para Hong Kong: Provisoriamente 28 passageiros.

• Voo EK 198 da Companhia aérea de Emirates do Porto para Dubai
(aguarda-se a lista fornecida pela Companhia aérea).

Tratamento adequado - Prevenção prioritária


