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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre o programa-piloto de próteses dentárias para idosos e as 

condições médicas dos idosos 

 

 Devido à falta de cuidados odontológicos a longo prazo, muitos idosos 

sofrem de problemas dentários, tais como, perda de dentes, o que perturba 

muito a vida deles. A prótese dentária ou o tratamento dentário implicam custos 

elevados, por isso são um grande encargo para os idosos, especialmente para 

as famílias com dificuldades económicas, a que se acresce o longo tempo de 

espera para consulta no hospital público, o que os perturba bastante.  

 Em 2013, a minha equipa manifestou a esperança de que o Governo 

pudesse ter em conta a situação real dos idosos, atribuindo-lhes subsídios ou 

vales específicos de saúde para fazer uma prótese dentária ou a respectiva 

restauração dentária, de modo a aliviar os seus encargos económicos. Após 

anos de exigência, o Governo da RAEM lançou em 2019, como resultado do 

carinho manifestado aos idosos, o programa-piloto de próteses dentárias para 

idosos, para permitir que os idosos carenciados com dificuldades financeiras 

fossem equipados com próteses dentárias removíveis, para melhorar a sua 

qualidade de vida. 

 De acordo com as informações disponibilizadas pelo Governo, na fase 

inicial desse programa, apenas os idosos com idade igual ou superior a 80 

anos eram beneficiários, pelo que apenas 99 pessoas se candidataram, em 
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2019, ao referido programa, a quem foram providenciadas, com sucesso, 

próteses dentárias. Porém, na realidade ainda há um grande número de idosos 

que sofre de doenças odontológicas mas não pode beneficiar do programa, 

uma vez que ainda não atingiu a idade exigida. Embora o Governo tenha 

abrandado, no ano passado, o requisito etário para requerimento do subsídio, 

passando de 80 para 75 anos, muitos idosos esperam que o Governo possa 

abrandar ainda mais o respectivo requisito etário, para que mais pessoas se 

tornem beneficiárias. 

 Por seu turno, o Governo também proporciona aos residentes serviços de 

saúde básicos, tais como obturações dentárias gratuitas, descamação e 

selagem de sulcos. Ademais, o Governo recorre também às instituições 

médicas sem fins lucrativos para prestar aos idosos serviços ambulatoriais de 

odontologia. No entanto, como muitos idosos não conseguem aguentar o longo 

tempo de espera para consulta no hospital público, nem as taxas elevadas 

cobradas pelas clínicas privadas de odontologia de Macau, os mesmos 

decidem ir ao Interior da China para tratamento e sofrem uma grande pressão 

financeira. 

 

  Interpelo, então, o Governo, sobre o seguinte:  

1. Em 2019, as autoridades lançaram o programa-piloto de próteses 

dentárias para idosos. Quais foram os resultados desse programa? Que 

aspectos de avaliação são necessários? Que medidas de optimização 

vão ser adoptadas? Espera-se que o Governo possa avançar com o 
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abrandamento dos requisitos fixados, para que os idosos com 65 anos 

de idade venham a ser abrangidos por esse programa, a fim de mais 

idosos se tornarem beneficiários. Qual é a opção do Governo quanto a 

isto? 

2. O Governo está a proporcionar aos residentes, de forma gratuita, serviços 

odontológicos básicos, porém, há opiniões de que o tempo de espera é 

ainda longo. Como diz o ditado popular, “a dor de dentes não é uma 

doença, mas mata”. Face ao exposto, o Governo deve, tendo em conta o 

longo tempo de espera por serviços odontológicos básicos, atribuir vales 

de cuidados odontológicos ou subsídios especificamente para os idosos, 

para que estes possam ir a clínicas privadas de odontologia para 

tratamento em tempo útil, encurtando assim o seu tempo de espera. Vai 

fazê-lo? 

 

19 de Fevereiro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 


