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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Como é que o Governo vai aperfeiçoar o mecanismo de teste de ácido nucleico, 

permitindo a sua realização por parte das clínicas privadas e reduzindo o preço 

 

Passaram-se dois anos desde o surto de COVID-19, no início de 2020, e a 

pandemia não está controlada, demonstrando mesmo indícios de agravamento. A 

variante Ómicron, recentemente surgida, veio agravar ainda mais a situação no 

mundo todo. Assim, a curto prazo, não é possível controlar a pandemia, e a 

coexistência com o vírus passou a ser uma questão incontornável. A instabilidade da 

situação está a afectar consideravelmente todos os residentes, e muitos deles têm de 

assumir encargos pesados, como as prestações ou a renda de casa, o sustento da 

família, as despesas com os manuais e as propinas, e as despesas diárias. As micro, 

pequenas e médias empresas sofreram graves prejuízos, quase a abrir falência. Em 

resultado, a taxa de desemprego dos residentes não pára de subir. 

Recentemente, o nosso gabinete recebeu pedidos de ajuda de muitos médicos e 

instituições médicas do sector privado, que afirmam que têm colaborado com o 

Governo, cumprindo estritamente todas as medidas de prevenção. Quando o 

Governo precisa, são os primeiros a assumir espontaneamente as responsabilidades 

sociais no combate à pandemia. Por exemplo, aquando da testagem em massa, 

faltavam os recursos médicos, e eles voluntariaram-se para receber a formação e 

apoiar o Governo na recolha de amostras. 
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Desde sempre, o hospital público é criticado pela população, devido à falta de 

capacidade de atendimento e à longa espera. Os médicos e instituições médicas 

privadas têm aliviado a pressão das instituições públicas, tratando e curando muitos 

doentes, mas não estão a contar com o suficiente apoio do Governo e dos serviços 

competentes, o que impede a melhoria da qualidade do serviço, e dificulta mesmo as 

suas actividades. De acordo com as orientações de prevenção epidemiológica dos 

Serviços de Saúde, emitidas em 16 de Agosto de 2021, quando recebem doentes 

com febre, tosse seca, fadiga, dor de garganta, diminuição ou perda do olfacto ou do 

paladar, ou diarreia, os médicos privados mudam a cor do seu código de saúde para 

amarelo, e a vida dos doentes é gravemente afectada, pois têm de fazer o teste numa 

das poucas instituições designadas pelo Governo e, enquanto o código está amarelo, 

não podem ir para o trabalho, nem aos espaços públicos. 

Face a esta situação, o Governo não definiu nenhuma medida, no sentido de 

permitir que a recolha de amostras seja feita pelos médicos privados nas suas 

clínicas, entregando-as aos laboratórios designados pelo Governo. Em Hong Kong, 

por exemplo, os consultórios privados podem fazer a recolha de amostras, e entregar 

ou pedir a uma empresa transportadora para ir buscar e enviar as amostras ao 

Departamento de Saúde ou a uma das clínicas da Autoridade Hospitalar. Em 

contraste, a falta duma medida semelhante em Macau leva os doentes a deslocar-se 

a vários locais, aumentando o risco de propagação de doenças infectuosas (por 

exemplo, gripe), e impossibilita os médicos e as instituições privadas de 

desempenhar o devido papel de facilitar a vida da população. 
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Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando, que me sejam dadas 

respostas, de uma forma clara, precisa, coerente, completa e em tempo útil, 

sobre o seguinte: 

1. Como foi referido, na experiência dos médicos e instituições médicas do 

sector privado, muitos doentes apresentam sintomas como febre, tosse seca, dor de 

garganta e dificuldade em respirar, devido a doenças respiratórias crónicas ou à 

vacinação contra a gripe. Assim, é desumano obrigar os doentes, que já estão a 

sofrer, a ir a outro sítio para fazer o teste à COVID-19. A fim de reforçar a prevenção e 

controlo da pandemia, e facilitar a vida dos residentes e o trabalho dos médicos do 

sector privado, o Governo deve considerar tomar como referência a medida de Hong 

Kong, isto é, realizar acções de formação global sobre o teste de ácido nucleico para 

o pessoal médico das clínicas e instituições médicas privadas, dotando-o da 

capacidade de recolha de amostras, no sentido de aliviar a pressão nos actuais 

postos de teste. Deve também definir regras e medidas complementares, para que os 

médicos privados com a referida formação realizem a recolha de amostras nos seus 

consultórios e entreguem as amostras nos laboratórios designados pelo Governo, 

para efeitos de análise, por forma a evitar as deslocações dos doentes. Como é que 

vai fazer isso? 

2. Para elevar o nível do serviço médico e reforçar o papel complementar dos 

médicos e instituições médicas privadas em relação ao hospital público, de que 

medidas de curto, médio e longo prazo é que o Governo dispõe, no sentido de apoiar 

as actividades dos mesmos? 
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3. Já se passaram quase dois anos desde o primeiro surto de COVID-19, e os 

residentes estão a enfrentar problemas como desemprego, licença sem vencimento, 

e férias com metade do vencimento. Alguns residentes perderam a fonte de 

rendimento e, como não suportam os encargos com as elevadas rendas e despesas 

diárias, tiveram de se mudar para cidades vizinhas (por exemplo, Zhuhai). O Governo 

deve tomar medidas para baixar o preço do teste de ácido nucleico, para aliviar as 

dificuldades e a pressão económica dos residentes. Como é que o vai fazer? 

 

19 de Janeiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

José Maria Pereira Coutinho 


