Comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus,23
de Julho de 2021

Pessoas que tiveram contacto com caso de infeccção assintomática
entraram em Macau e realizaram actividades comunitárias | Apela-se à
população que se vacine rapidamente

O Médico-Adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Dr. Tai Wa
Hou anunciou na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do
Novo Tipo de Coronavírus, sexta-feira, 23 de Julho, que até à data nunca houve uma
transmissão comunitária da COVID-19 em Macau e por 481 dias consecutivos não são
registados casos locais de transmissão da COVID-19 (incluindo casos de infecção
assintomática) e não houve registo de novos casos importados do exterior.
Macau diagnosticou, até à data, cinquenta e seis (56) casos, dos quais, cinquenta e quatro
(54) são casos importados e dois (2) são relacionados com casos importados. Cinquenta e
três (53) pessoas tiveram alta. Não há registo de qualquer infecção entre os profissionais de
saúde nem casos mortais.
No Centro Clínico de Saúde Pública de Coloane estão internadas: três (3) pessoas de infecção
assintomática; uma (1) pessoa caso diagnosticado (no exterior) de recaída de infecção
assintomática; uma (1) pessoa no período de isolamento para reabilitação; seis (6) indivíduos
provenientes de áreas de alto risco com anticorpos positivos e onze (11) contactos próximos.
Entre os dias 16 e 22 de Julho de 2021 (7 dias consecutivos), foram testadas em Macau
94.129 pessoas.
Até às 16h00 de 23 de Julho foram administradas 475.063 doses da vacina num total de
274,416 pessoas vacinadas, das quais, 72.079 com a primeira dose da vacina e 202.337
pessoas completaram as duas doses da vacina.
Nas últimas 24 horas, foram registados vinte e dois (22) eventos adversos ligeiros (sendo
doze (12) casos relativos à vacina inactivada da Sinopharm e dez (10) casos relativos à
vacina de BioNTech mRNA). Desde o início da vacinação até ao presente momento, houve
2.049 notificações de eventos adversos (2.043 ligeiros; seis (6) graves).
A inoculação da vacina contra COVID-19 teve início em Macau há cerca de 6 meses, a taxa

de vacinação universal é de 40%, e a taxa de vacinação da população-alvo (ou seja, pessoas
com 12 anos ou superior) é de 45%, são principalmente pessoas com idade compreendida
entre 20 e 59 anos.
A taxa de vacinação é de 56,64% para a faixa etária 20 a 29 anos, 61,27% para 30 a 39 anos,
66,36% para 40 a 49 anos (a taxa mais alta entre todas as faixas etárias), e 44,35 para 50 a
59 anos, e apenas 17,18% para 12 a 19 anos, apenas 19,55% para 60 a 69 anos, apenas 9,16%
para 70 a 79 anos, e somente 1,84% para o grupo de idade superior a 80 anos.
Entre os vacinados, os residentes de Macau representam 55% e os não residentes de Macau
45%.
A actual taxa de vacinação para jovens e idosos em Macau é gravemente baixa, daí o
Governo tem adoptado diversas medidas, de forma dinâmica, para aumentar a mesma taxa
em todas as faixas etárias. Além de incentivar os jovens e os de meia-idade que ainda não
tenham sido vacinados, a próxima fase de tarefas será focada a vacinação em várias escolas
secundárias; ao mesmo tempo, para idosos e pessoas com doenças crónicas, estão a ser
desenvolvidas outras medidas, por exemplo: idosos com 60 anos ou mais podem ser
vacinados de imediato e sem marcação prévia; pessoas com doenças crónicas também
podem ser vacinadas localmente, sem marcação, mediante avaliação médica pelos médicos
assistentes, na consulta de seguimento da consulta externa.
O Médico-Adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Dr. Tai Wa
Hou alertou que devido à ocorrência de casos confirmados nas áreas vizinhas e devido ao
elevado fluxo de pessoas que existe entre a Província de Cantão (Guangdong) e Macau o
risco de infecção em Macau está a aumentar gradualmente.
Nos últimos dias entraram em Macau e tiveram actividades comunitária 3 contactos
próximos de casos confirmados, 3 contactos gerais e 11 contactos próximos por via
secundária pelo que há a possibilidade de ocorrer casos locais confirmados ou ser registado
um surto comunitário em Macau a qualquer momento. Face a isto o Centro de Coordenação
volta a apelar à vacinação o mais rapidamente possível, especialmente aqueles que precisam
de passar pelos postos fronteiriços com alto risco de infecção.
Quanto ao teste de ácido nucleico para toda a população de Macau, devido aos contactos
com doentes confirmados que entraram em Macau e realizaram actividades na comunidade,
o Dr. Tai Wa Hou sublinhou que o teste massivo já está preparado, incluindo vários
procedimentos, formação de pessoal e materiais e equipamentos suficientes, daí que os

trabalhos podem ser realizados a qualquer momento. Não há calendário específico para o
lançamento deste programa, porque o mesmo depende da situação epidémica e o princípio
de prevenção e controlo precisos em zonas divididas, bem com análise dinâmica do impacto
da epidemia e avaliação contínua de risco.
A Coordenadora do Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância de Doença do
Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde, Dr.ª Leong Iek Hou
apontou que:


Entre o dia 16 e o dia 22 de Julho de 2021, foram submetidos a observação médica
957 indivíduos, dos quais, 296 residentes de Macau e 661 não residentes de Macau.



Até ao dia 22 de Julho de 2021, foram enviados para a observação médica 43.826
indivíduos.



Há 2.069 indivíduos em observação médica, dos quais, 7 indivíduos alojados em
instalações dos Serviços de Saúde, 2.049 indivíduos em hotéis designados, e 16 em
barcos de pesca.

A médica também anunciou que a 32º plano de fornecimento de máscaras terá início na
próxima segunda-feira (dia 26) e destacou que foi vendido um total de 3,67 milhões de
máscaras em todos os planos anteriores, sendo um total de 210 milhões de máscaras vendidas.
(vide o outro comunicado https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N21GW9QInS?9）
Dados do Caso Assintomático diagnosticado em Zhongshan e contactos
- Indivíduo diagnosticado localmente em Zhongsahn é assintomático do sexo feminino, 23
anos de idade. No dia 19 de Julho, chegou ao Aeroporto Jinwan em Zhuhai da Jiangsa de
Nanjing; na tarde do dia 21 de Julho, foi Hospital da Torch Development Zone para o teste
de ácido nucleico da COVID-19; na madrugada de 22 de Julho, o resultado de teste da
despistagem preliminar e um de confirmação foram positivos sendo a mulher classificada
como infectada assintomática e transferida para isolamento. Esta mulher tinha partido do
Terminal T1 do Aeroporto Internacional de Nanjing Lukou na tarde de 19 de Julho, no vôo
CZ5846 com destino ao Aeroporto Jinwan de Zhuhai; após a chegada apanhou o autocarro
G1630 da Linha Expresso do Aeroporto até à Estação ferroviária urbana de Zhuhai; usou o
comboio para chegar a Zhongshan (D942, Estação Zhuhai 18: 15-Estação Zhongshan 18:38,
carruagem 01, lugar13C), em seguida, apanhou o autocarro K08 e 001 para voltar ao
dormitório às 20:00 do mesmo dia.

- Quatro indivíduos tiveram contacto com a pessoa infectada assintomática.
i) indivíduo do sexo masculino, trabalhador não residente de Macau, 32 anos de idade,
trabalhador na manutenção de elevadores da Companhia de Elevadores Ng Chao, Limitada.
Na noite de 19 de Julho, apanhou de comboio D942 de Zhuhai para a estação de Zhongshan,
e conduziu o seu carro até casa em Zhongshan; na manhã de 20 de Julho, conduziu o seu
carro até Zhuhai. Entrou em Macau pelo posto fronteiriço das Portas do Cerco pelas 7:30
onde apanhou o autocarro n.º MT4 para Ponte e Horta e mudou para o nº 16 para a empresa.
Em seguida, conduziu com os colegas para o estaleiro de obras. Após o trabalho naquela
noite, conduziu o seu carro de Zhuhai para a casa de Zhongshan; No dia seguinte, 21 de
Julho voltou a fazer o mesmo percurso, mas não saiu de Macau, onde dormiu. No 22 de
Julho, voltou à empresa e apanhou o autocarro nº 32 para estaleiro de obras. Ao meio-dia,
foi notificado pela Autoridade de Saúde de Zhuhai que tinha sido considerado como contacto
próximo tendo regressado a Macau onde esperou pelo aviso de Serviço de Saúde de Macau.
Nos dias 20-22 de Julho este homem trabalhou no Praia Park na Taipa (20,21), na tarde do
dia 21 no Centro de Finanças de Macau e na manhã do dia 22 no Restaurante The Plaza.
ii) indivíduo do sexo feminino, residente de Macau, 64 anos de idade, empregada de
limpeza do Wynn. Na noite de 19 de Julho, apanhou o comboio D942 de Zhuhai para a
estação de Zhongshan, e depois apanhou o autocarro para visitar o seu marido, na casa,
situada na zona Leste de Baishawan de Zhongshan; permaneceu em Zhongshan no dia 20 de
Julho; na manhã do dia 21 de Julho, apanhou o comboio para Zhuhai e voltou a Macau
através do Cerco cerca do meio dia; em seguida, caminhou para casa, em Macau, para
descansar; cerca das 17h30 apanhou o autocarro nº 33 na paragem do Mercado Tamagnini
Barbosa de Macau para paragem do Regency do Esparteiro na Taipa. Foi visitar o filho e o
neto na casa destes, onde permaneceu por alguns minutos. Às 18h00 apanhou o autocarro nº
22, na paragem Lou Lim Ieok do Esparteiro da Taipa, para a paragem de Escola Secundária
Pui Cheng, tendo caminhado até casa. Às 7h30 da manhã de 22 de Julho, apanhou o
autocarro nº 18A na paragem de Edificio Tong Wa San Chun para a paragem de Rua do
Campo, onde apanhou o autocarro nº 7 para o Wynn Macau, onde trabalhou até 15h30, tendo
depois caminhado até casa. Nessa tarde, foi notificada pelo Corpo de Polícia do Distrito
Leste da Cidade de Zhongshan que tinha sido classificada como infectada como contacto
próximo e que devia aguardar notificação dos Serviços de Saúde de Macau.

iii) Indivíduo do sexo feminino, com 53 anos de idade, residente de Macau, que
trabalha como agente de segurança no Galaxy Casino na Taipa, Macau, é responsável pela
medição da temperatura corporal na entrada do estabelecimento. Em 19 de Julho, apanhou
o autocarro G1630 do aeroporto de Zhuhai para o porto fronteiriço de Gongbei, em seguida,
foi comer no mercado do Posto fronteiriço. Às 18h00, caminhou até casa via Posto
fronteiriço das Portas do Cerco, onde permaneceu. No dia 20 de Julho garantiu que
permaneceu em casa. No dia 21 de Julho, caminhou até o mercado Iao Hon para comprar
comida, ficou em casa o resto do tempo. Às 22h35 apanhou veículo da empresa até Casino
Galaxy da Taipa onde prestou serviço. Às 8h do dia 22 de Julho, regressou a casa no veículo
da empresa e foi fazer compras ao Mercado Iao Hon. Às 14h, foi notificada pela empresa de
autocarro do Aeroporto da obrigação de fazer autogestão de saúde, e aguardar notificação
dos Serviços de Saúde de Macau.
iv) Indivíduo do sexo masculino, com 28 anos de idade, residente local de Macau,
assistente de investigação na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau
e está actualmente a ser submetido a observação médica em Zhuhai. Às 16h30 do dia 19 de
Julho, apanhou o autocarro G1630 do aeroporto para Estação ferroviária urbana de Zhuhai,
onde passou a noite. Regressou a Macau por volta das 12h00 do dia 20 de Julho onde
apanhou o shuttle para Hotel Venetian, tendo depois apanhado o autocarro nº 72 para
regressar à Universidade de Macau. Ficou no local de trabalho entre as 13h30 e as 18h00; à
noite, foi jantar com um colega no Restaurante Azucar, na universidade. Por volta das 21h,
apanhou o autocarro nº 71 para Praça de Ferreira do Amaral, onde transferiu para um
autocarro (não se lembra do número do autocarro) até ao porto fronteiro das Portas do Cerco,
donde saiu a fronteira de Macau. Em 21 de Julho, permaneceu em Zhuhai todo o dia, na
manhã de 22 de Julho, foi notificado pelo serviço competente de saúde de Zhuhai que foi
classificado como indivíduo de contacto próximo. À noite, foi-lhe providenciado pelo
serviço competente de saúde de Zhuhai observação médica em instalação designada em
Zhuhai.
Sobre a capacidade de transmissão do vírus destes contactos a Coordenadora do Núcleo de
Prevenção de Doenças Infeciosas e Vigilância de Doença do Centro de Prevenção e Controlo
da Doença dos Serviços de Saúde, Dr.ª Leong Iek Hou explicou que há 3 contactos próximos,
3 contactos gerais e 11 contactos próximos por via secundária em Macau que tiveram
contacto com a pessoa infectada assintomática de Zhongshan, num total de 17 pessoas.
Todas concluído o 1.º teste de ácido nucleico e teste de anticorpos. Todos os resultados deram

o negativo e sem capacidade de transmissão. Caso o público tenha estado com esses
contactos nos mesmos autocarros, elevadores ou tenha passado com eles, só é necessário
prestar atenção à sua saúde pessoal. Mas se manifestarem indisposição, devem sujeitar ao
teste eventual, mediante investigação médica pelos médicos.
O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, de acordo com a
investigação epidemiológica, encontrou os residentes que estiveram em contacto estreito
com os contactos próximos, e foram classificados como contactos próximos por via
secundária. A Todos foi aplicada a medidas preventiva de observação médica, pelo que o
público não deve estar preocupado.
Os contactos acima mencionados usaram máscara no transporte público e mantiveram
distância com condutor, pelo que não foram divulgadas as informações relacionadas ao
transporte público; a maioria dos 4 contactos próximos vivem sozinhos, excepto o
trabalhador de manutenção de elevadores que mora num dormitório. Os contactos próximos
já foram classificados como contactos próximos por via secundária e o resultado do teste de
ácido nucleico deu o negativo, mediante avaliação de baixo risco de infecção.
Apela-se a outras pessoas que tenha efectuado o mesmo percurso do infectado
assintomático, devem contactar imediatamente o Centro de Coordenação de
Contingência através da linha de aberta n.º 28700800 ou por email: info.cdc＠
ssm.gov.mo.
A Chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo, Dr.ª Lau
Fong Chi, reportou o número de pessoas em observação médica em hotéis designados; o
Chefe da Divisão de Operações e Comunicações do Corpo de Polícia de Segurança Pública,
Dr. Ma Chio Hong, relatou a actual situação da cidade e a situação de entradas e saídas de
Macau.
Estiveram presentes na conferência de imprensa: o Médico-Adjunto da Direcção do CHCSJ,
Dr. Tai Wa Hou, a Chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de
Turismo, Dr.ª Lau Fong Chi, o Chefe da Divisão de Operações e Comunicações da PSP, Ma
Chio Hong e a Coordenadora do Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância
de Doença do Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde, Dr.ª Leong
Iek Hou.

Foto em anexo: Conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do
Novo Tipo de Coronavírus

