
O 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 numa 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.

 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. O estado clínico
da doente foi considerado normal.

Tratamento adequado - Prevenção prioritária



預防優先 妥善醫療

Percurso 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 futuro marido.

• 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 Emirates de Dubai para Hong Kong

(assento:31J).

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

apanhou um táxi no Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau para o seu domicilio.

Tratamento adequado - Prevenção prioritária



預防優先 妥善醫療

Percurso e actividades após o aparecimento de sintomas

Data Actividades
Data concluída
da auto-gestão

de saúde 

14/3

• Teve sintomas de tosse ligeira durante a hora de almoço.

• Às 14H10, apanhou o Shuttle Bus de One Oasis Apartments para a cidade da Taipa e almoçou num

restaurante de Shanghai perto da Prince Flower City e num restaurante vietnamita perto da Flower City.

• Nos momentos seguintes foi à farmácia, fez as compras numa loja coreana e acompanhou o seu noivo

ao local onde cortou o cabelo e usou sempre a máscara.

• Por volta das 16H20, encontrou-se com os amigos no PARKnShop e foi a um mecânico reparar o seu

carro particular. O contacto deles durou cerca de 30 minutos a uma hora período durante o qual,

afirmou, que sempre usou máscara.

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

• Não saiu de casa após isso.

28/3/2020

Tratamento adequado - Prevenção prioritária



預防優先 妥善醫療

Percurso e actividades após o aparecimento de sintomas

Data Actividades
Data concluída
da auto-gestão

de saúde 

15/3

• Por volta das 11H00 da manhã, tomou o pequeno-almoço em casa.

• A empregadora doméstica esteve a efectuar limpezas em casa e contactou com a doente a mais

de um metro de distância, conversaram durante aproximadamente 10 minutos e logo a seguir a

doente saiu de casa com o seu noivo.

• À tarde, sentiu indisposição com tontura e febre. O noivo levou-a a uma consulta na Clínica do

Centro Médico Popular II sita na Estrada Governador Albano de Oliveira da Taipa, a sua

temperatura corporal era 37,5 ℃. O médico aconselhou-a a recorrer à consulta no hospital,

logo a seguir, foi transferido para o 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.

29/3/2020

Tratamento adequado - Prevenção prioritária



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 de Emirates de Dubai para Hong Kong.
• Um (1) amigo que teve contacto com a doente após a sua incidência.
• Uma (1) empregada doméstica (part-time) da nacionalidade filipina.

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).

• O taxista que levou a doente e o seu noivo (mulher de nacionalidade
coreana e homem de nacionalidade portuguesa) do Posto Fronteiriço da
Ponte Hong Kong-Zuhai-Macau para o seu domicílio no One Oasis
Apartments, às 00H21 do dia 14 de Março.

Tratamento adequado - Prevenção prioritária
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