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 ICChina regista primeiro 
caso do vírus Zika 
As autoridades sanitárias chinesas 
confirmaram o primeiro caso de 
infecção com o vírus Zika no país, 
num homem de 34 anos que esteve 
na Venezuela e regressou à China 
a 5 de Fevereiro. O infectado está 
hospitalizado e em quarentena, 
mas encontra-se já em recuperação, 
segundo as autoridades. O homem, 
natural da província de Jiangxi, no 
sudeste da China, teve sintomas de 
febre, tonturas e dores de cabeça a 28 
de Janeiro, quando ainda estava na 
Venezuela, e regressou à terra natal, 
depois de ter feito escala em Hong 
Kong. O risco de difusão do vírus 
é “extremamente baixo” devido às 
temperaturas frias desta altura do 
ano na região, asseguraram as au-
toridades de Saúde chinesas. Num 
comunicado divulgado ontem à 
noite, os Serviços de Saúde de Ma-
cau reiteraram que irão adoptar um 
conjunto de medidas para reforçar 
a vigilância e os planos de contin-
gência relativos à doença do vírus 
Zika. Desde sexta-feira, o Centro de 
Transfusões de Sangue suspendeu 
a aceitação de doações de sangue 
por indivíduos que habitaram ou 
visitaram os países ou territórios da 
América Central e América do Sul, 
pelo período de 28 dias, contados a 
partir da data de chegada a Macau.

Lei Heong Iok lamenta 
desinteresse de jovens 
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Diocese precisa
de “sangue novo”
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Médicos lusófonos querem
contribuir para melhoria
da qualidade da Saúde
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Número de visitantes 
em alta no início do 
“reinado” do Macaco
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64 detenções após
violentos confrontos
em Hong Kong
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Projecto de David Chow
vai impulsionar turismo
de Cabo Verde
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BISPO STEPHEN LEE EM ENTREVISTA AO JORNAL TRIBUNA DE MACAU


