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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Verificação da curvatura da coluna vertebral das crianças e respectivo 

financiamento 

 

Nos últimos anos, devido ao excesso de peso e ao uso precoce e excessivo de 

produtos electrónicos, os problemas com a coluna vertebral despertaram a atenção 

da sociedade. As autoridades lançaram instruções para a redução do peso das 

mochilas dos alunos, no sentido do peso não ser superior a 15% do peso do aluno, 

contudo, alguns pais expressaram preocupação com a coluna vertebral dos seus 

filhos, uma vez que as instruções não são obrigatórias e é difícil reduzir o peso das 

mochilas para um peso desejável quando a carga de trabalho escolar e a pressão das 

actividades extracurriculares não são significativamente reduzidas. 

Segundo alguns encarregados de educação, como não têm conhecimentos sobre 

a saúde da coluna vertebral, não examinam cuidadosamente a situação das suas 

crianças, sobretudo as menos graves, e quando já há evidências ou dor, a situação já 

é de nível médio ou grave, e a recuperação total das situações de nível médio e grave 

pode demorar vários anos. Actualmente, o tempo de espera para tratamento no 

hospital público é relativamente longo, o que afecta o ritmo de aprendizagem e o 

planeamento da vida das crianças, e a opção por instituições médicas privadas é 

insuportável para algumas famílias, que não conseguem suportar os elevados 

encargos decorrentes dum tratamento que se prolonga no tempo. Por fim, devido a 

factores quer económicos quer de tempo, alguns alunos vêem-se obrigados a desistir 

de receber tratamento médico.  
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Recentemente, uma associação cívica colaborou com várias escolas na realização 

de exames aos alunos, o que foi muito bem acolhido quer por estas quer pelos 

encarregados de educação, mas o âmbito da cobertura destes exames foi limitado. 

Segundo algumas opiniões profissionais, quando a inclinação da coluna vertebral é 

ligeira, a influência não é grande, mas quando a curvatura é moderada ou grave, as 

crianças, depois de crescerem, podem ter problemas pulmonares e cardiopulmonares. 

Para garantir o crescimento saudável das crianças de Macau e os interesses a longo 

prazo do desenvolvimento da RAEM, sugiro às autoridades que, no que respeita à 

coluna vertebral das crianças, avancem com a prevenção, detecção e tratamento 

precoces, bem como que proporcionem às crianças de Macau facilidades médicas e 

apoio financeiro para o tratamento da deflexão da coluna vertebral. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. Em 1995, o território vizinho iniciou o programa de censos transversal da 

coluna vertebral, integrando-o na avaliação anual de saúde integrada das 

crianças do ensino primário e secundário. O Governo vai ponderar sobre a 

disponibilização, de forma gratuita e regular, de um inquérito sobre a coluna 

vertebral e proceder à respectiva avaliação e acompanhamento a longo 

prazo? 

2. O Governo deve considerar colaborar com as instituições médicas privadas 

de Macau, com vista a proporcionar às crianças com problemas na coluna 

vertebral tratamento gratuito e mais rápido. Vai fazê-lo? 

3. Segundo algumas opiniões profissionais, a curva lateral da coluna vertebral, 

sobretudo a flexão cervical, pode estar directamente relacionada com o uso 

demasiado precoce de produtos electrónicos por parte das crianças. O 
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Governo dispõe de dados sobre a situação das crianças de Macau e dispõe 

de soluções? 

 

19 de Novembro de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Zheng Anting 


