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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Aperfeiçoar os serviços de tratamento precoce das crianças 

 

Os serviços de tratamento precoce das crianças envolvem diversas áreas 

profissionais. Nos últimos anos, para aproveitar bem o período dourado dos 0 aos 6 

anos, respondendo às crescentes solicitações da sociedade, o Governo tem 

melhorado a qualidade e a eficácia deste serviço, através da definição de planos 

gerais de curto, médio e longo prazo, e da colaboração e coordenação interserviços. 

Assim, com o aperfeiçoamento do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, do 

Centro da Reabilitação Pediátrica e das escolas especiais, a qualidade destes 

serviços melhorou. 

De acordo com os dados estatísticos, em média, sofrem de atrasos no 

desenvolvimento 400 recém-nascidos por ano, e em 2018, o número ultrapassou 800. 

Face ao aumento da procura de tratamento precoce, o Governo pretende encurtar o 

tempo de espera, juntando a avaliação e o tratamento terapêutico, ocupacional e 

linguístico. Alguns pais relataram que, devido à falta de terapeutas, após a avaliação, 

têm de esperar muito tempo, e mesmo querendo pagar, é difícil marcar consultas nas 

entidades privadas, e os custos são elevados. Mais, uma vez que as crianças têm de 

ir às consultas durante o horário escolar, os estudos são afectados e o tratamento é 

insuficiente, pondo em causa o seu crescimento saudável. De acordo com as 

informações disponíveis, em Macau, os transtornos da fala e o autismo são os 

principais problemas de desenvolvimento das crianças, e estes só se manifestam 
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entre os 18 meses e os 2 anos, por isso, quando os pais descobrem e marcam o 

diagnóstico e o tratamento, já perderam o período dourado. Assim, o Governo deve 

atender às particularidades e necessidades de cada caso, para dar mais apoio às 

crianças e às famílias em causa. 

Os serviços de tratamento precoce devem atender, de forma científica e 

meticulosa, a todos os tipos de necessidades, e garantir, o mais cedo possível, a 

identificação e o tratamento. O Governo deve aperfeiçoar os respectivos mecanismos, 

apostando recursos humanos e materiais, no sentido de reforçar os apoios e a 

colaboração interserviços, coordenar a afectação de recursos e melhorar a qualidade 

dos serviços. Tudo isto para elevar o nível do tratamento precoce das crianças. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. O Governo tem tentado aliviar a grave falta de terapeutas em Macau, 

através da importação de profissionais, da aquisição de serviços e do reforço da 

formação. Porém, a procura é maior do que a oferta, e muitas crianças não são 

tratadas atempadamente. Dado o impacto da pandemia, alguns terapeutas de Hong 

Kong deixaram de trabalhar nas escolas especiais de Macau, e em resultado disso, 

algumas crianças tiveram de ser reencaminhadas para instituições privadas, que são 

muito caras. Face a esta situação, o Governo deve adoptar medidas de apoio, tais 

como financiar as famílias afectadas, para garantir que as crianças e as famílias 

obtenham cuidados atempados e adequados. Vai fazê-lo? 

2. Com o aumento do número de crianças com necessidades especiais, 

precisamos prementemente de instalações para tratamento. De acordo com uma 
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resposta do Governo sobre esta questão, no âmbito dos planos de curto, médio e 

longo prazo, as instalações de tratamento vão ser realojadas ou ampliadas, para 

garantir o suficiente apoio às crianças com necessidades especiais e às suas famílias. 

Qual é então o ponto da situação? Vai ser feito um balanço? E os planos vão ser 

aperfeiçoados? 

24 de Março de 2021 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 


