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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Funcionamento do Centro Hong Neng do Hospital Kiang Wu 

 

O Centro Hong Neng do Hospital Kiang Wu, que está em funcionamento desde 

2000, há mais de 20 anos, é o único centro médico local que proporciona serviços de 

internamento e cuidados paliativos aos doentes terminais que sofrem de cancro. De 

acordo com os dados da comunicação social, a taxa de ocupação do Centro Hong 

Neng tem vindo a ser bastante elevada, tendo atingido, ao longo do tempo, 90 por 

cento ou mais, com os internamentos a ultrapassarem os 400 por ano. 

Mais ainda, segundo os dados disponíveis, desde 2000, ano em que o Centro 

Hong Neng começou a prestar os respectivos serviços, foram registadas em Macau 

370 mortes por cancro e, em 2019, esse número aumentou para 819, registando-se 

um aumento de mais do dobro. No entanto, o número de camas no Centro Hong Neng 

aumentou de 30 no início para as actuais 35, situação que não acompanha o aumento 

da procura. Assim sendo, podemos concluir que o actual número de camas no Centro 

Hong Neng já não consegue satisfazer as necessidades da sociedade. 

Para além da falta de camas, segundo alguns familiares de doentes, o Centro 

Hong Neng, que entrou em funcionamento há 20 anos, tem instalações relativamente 

velhas, o espaço de manipulação para os cuidadores é reduzido e os equipamentos 

dentro das enfermarias também estão envelhecidos. Como é sabido, o Centro Hong 

Neng proporciona serviços e cuidados aos doentes terminais que sofrem de cancro, 
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mas é também um local de encontro e convívio, pela última vez, entre os pacientes e 

os seus familiares, por isso há que dar a devida atenção à vida e aos cuidados a 

prestar aos utentes, disponibilizando-lhes instalações com uma disposição 

habitacional mais humana e ainda aumentando racionalmente as instalações de 

dormidas para quem acompanha os doentes, o que não é, pois, uma exigência fora 

do vulgar. Creio que não vai ser grande a repercussão na sociedade, uma vez que o 

Governo vai investir mais recursos para cuidar dos residentes que estão perto do fim 

da sua vida, não é verdade? Se esses serviços de cuidados paliativos forem prestados 

com maior esmero e características mais humanas aos doentes terminais, não seria 

melhor? 

Face ao exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Tendo em conta a escassez de camas no Centro Hong Neng, constata-se que 

de certa forma a oferta não consegue satisfazer as necessidades da sociedade. O 

Governo vai aumentar o apoio financeiro ao Centro Hong Neng e adquirir mais 

serviços deste tipo? 

2. O Centro Hong Neng recebe subsídios do Governo há mais de 20 anos. Para 

além dos subsídios de montante fixo e da auditoria financeira, foi criado algum grupo 

especializado para convocar, periodicamente, reuniões com o Centro Hong Neng do 

Hospital Kiang Wu, para actualização atempada das instalações e dos equipamentos 

envelhecidos? Recentemente, dispõe-se de algum plano para remodelar as antigas 

enfermarias e aumentar as instalações de dormidas para quem acompanha os 

doentes? 
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O Centro Hong Neng do Hospital Kiang Wu, financiado pelo Governo, entrou em 

funcionamento há mais de 20 anos. Com o progresso da sociedade, a qualidade de 

vida da população tem vindo a melhorar. Os serviços de cuidados paliativos do Centro 

Hong Neng devem ser prestados com maior esmero e de forma mais humana. O 

Governo vai fazê-lo? 

 

16 de Novembro de 2020 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Chan Iek Lap 


