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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Trabalhos de prevenção e rastreio do cancro  

   

Segundo os dados divulgados recentemente pela Agência Internacional para a 

Investigação do Cancro da Organização Mundial de Saúde, uma em cada cinco 

pessoas tem cancro durante a sua vida, e o cancro da mama já ultrapassou o do 

pulmão, tornando-se no cancro mais diagnosticado nas mulheres, seguindo-se o 

cancro do recto e o cancro do pulmão. O cancro é a doença que mais afecta a saúde 

das pessoas em todo o mundo. Em Macau, segundo as informações do relatório 

anual sobre as estatísticas do cancro, divulgado pelos Serviços de Saúde, o cancro 

pulmonar, o cancro colo-rectal, o cancro da mama nas mulheres, o cancro hepático e 

o cancro prostático são os cancros principais e mais diagnosticados em Macau, 

portanto, o rastreio, a prevenção e o tratamento precoces são algo bem importante 

para salvaguardar a saúde da população e para reduzir as despesas médicas no 

futuro.       

Os Serviços de Saúde adoptam a política de tratamento adequado com 

prioridade para a prevenção, e realizam o rastreio dos cancros do colo do útero, do 

pulmão e do cólon, em colaboração com as instituições privadas. Como o exame de 

Papanicolau já está vulgarizado em Macau há algum tempo, e o número dos casos 

de incidência e de morte por cancro do colo do útero registou uma diminuição 

significativa nos últimos anos, o rastreio deste tipo de cancro conseguiu alcançar os 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2020‐12‐31‐Wong Kit Cheng (P) – BF‐APN  2 

efeitos da prevenção e tratamento precoces.     

No entanto, há que salientar que se registou um aumento do número de novos 

casos de outros tipos de cancro, por exemplo, de cancro da mama, que em 2018 foi o 

cancro mais diagnosticado nas mulheres, e, nos últimos anos, o número das pessoas 

anualmente diagnosticadas foi superior a 100. Na opinião de algumas pessoas, é 

possível a ocorrência de “falsos positivos” no rastreio do cancro da mama, segundo 

os dados de uma instituição médica privada, que ofereceu exames gratuitos da 

mama a 23 mil mulheres locais, as pessoas diagnosticadas foram encaminhadas 

para tratamento médico, e através de um inquérito, verificou-se que as mulheres com 

mais de 50 anos têm mais riscos de vir a ter cancro da mama. Assim sendo, a 

sociedade espera que as autoridades realizem o rastreio a este cancro, com vista a 

reforçar as garantias de saúde dos residentes.                                        

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. No relatório anual sobre as estatísticas do cancro, o Governo refere que 

algumas causas dos cancros da mama, do ovário e do cólon e recto estão 

relacionadas com a genética, por isso, quem tem familiares com esses 

cancros deve informar o seu médico de família, e deve, de acordo com as 

suas recomendações, sujeitar-se, o mais cedo possível, ao rastreio 

adequado. Assim sendo, de que planos dispõem as autoridades para realizar 

mais rastreios do cancro e mais acções de sensibilização no futuro?  

2. O cancro da mama já é o cancro mais diagnosticado nas mulheres, 

especialmente naquelas com mais de 50 anos, que têm mais riscos de vir a 
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contrair a doença, portanto, as autoridades devem reforçar o apoio ao 

rastreio deste cancro, lançando um programa-piloto de rastreio. Vão fazê-lo? 

3. A idade para participar no programa de rastreio do cancro colo-rectal é entre 

55 e 69 anos, mas, segundo uma investigação, as pessoas diagnosticadas 

com cancro do recto são cada vez mais jovens, por isso, as autoridades 

devem alargar as idades para a participação no referido programa de rastreio. 

Vão fazê-lo? Além disso, em 2019, as autoridades lançaram um 

programa-piloto de rastreio do cancro do pulmão, e sortearam 100 residentes 

qualificados para participar no programa. As autoridades devem alargar a 

participação neste programa a outros grupos de pessoas. Já o fizeram?      
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