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Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada à Assembleia 

Legislativa, Wong Kit Cheng 

 

Em cumprimento das instruções da Chefe do Executivo, apresento a 

seguinte resposta à interpelação escrita da Sr.ª Deputada Wong Kit Cheng, de 

5 de Novembro de 2021, enviada a coberto do ofício n.º 

082/E49/VII/GPAL/2021 da Assembleia Legislativa de 9 de Novembro de 

2021 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo a 10 de Novembro de 

2021: 

Os Serviços de Saúde há muito que dispõem de um mecanismo de rastreio 

do cancro da mama, os serviços de Saúde da Mulher e a consulta externa não 

marcada dos centros de saúde podem disponibilizar exames regulares aos seios 

das mulheres de Macau. Os médicos também realizam avaliações através de 

questionários e agendam a realização de exames de mamografia às mulheres 

em risco e os casos são acompanhados pelo Centro Hospitalar Conde de São 

Januário através de mecanismo de encaminhamento bidirrecional. 

O Centro Hospitalar Conde de São Januário dispõe de um Grupo de 

trabalho para o diagnóstico e tratamento do cancro da mama, que estabelece o 

diagnóstico e tratamento padrão de acordo com as orientações estabelecidas 

para doentes suspeitos ou confirmados com cancro da mama, de forma a 

garantir que estes recebem diagnóstico e tratamento adequados. Actualmente, 

a taxa de sobrevivência relativa de cinco anos para o cancro da mama em 
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Macau é de 88.5%, o que reflecte uma positiva melhoria decorrente dos 

trabalhos realizados pelos Serviços de Saúde nas áreas de prevenção, detecção 

precoce e tratamento. 

No futuro, os Serviços de Saúde vão considerar a expansão do mecanismo 

de rastreio do cancro da mama, estudando reforçar, a nível comunitário, a 

realização de um questionário de avaliação de risco do cancro da mama para 

as mulheres, através de uma estreita cooperação, em todos os níveis, entre a 

comunidade, os centros de saúde, a cuidados de saúde especializados, fazendo, 

em conjunto um bom trabalho de prevenção, detecção e tratamento do cancro 

da mama, de modo a proteger a saúde da população. Os Serviços de Saúde 

continuam a reforçar a educação para a saúde das mulheres através de palestras 

e de folhetos informativos, a fim de aumentar o conhecimento e 

consciencialização para o cancro da mama. 

 

 
 

                                            O Director dos Serviços de Saúde, 

                                            Lo Iek Long 

                                            25/11/2021 

 

  

 


