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INTERPELAÇÃO ESCRITA   

 

Optimização dos serviços de tratamento precoce de crianças em Macau 

 

 O Governo tem-se preocupado com o desenvolvimento saudável das crianças e 

tem investido recursos no desenvolvimento dos serviços de tratamento precoce de 

crianças, a fim de proporcionar uma avaliação especializada e serviços de tratamento 

adequados às crianças necessitadas. A par disso, o Governo investiu muitos recursos 

no desenvolvimento de serviços de avaliação e tratamento, na formação e introdução 

dos respectivos profissionais (terapeuta ocupacional, terapeuta da fala e 

fisioterapeuta), bem como de serviços de promoção e generalização de 

conhecimentos sobre o tratamento precoce. Segundo a Base de Dados das Crianças 

de Macau, o número de alunos abrangidos passou de 90, no ano lectivo de 2000/2001, 

a 2031, em 2020/2021. [1] De acordo com as estimativas da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a taxa de incidência de crianças com atraso no desenvolvimento é de 

6 a 8 por cento. [2] Calculando com base no número médio de 6500 recém-nascidos 

nos últimos 10 anos [3], e com referência à percentagem acima sugerida pela OMS, 

o número de novos casos em Macau deveria ser de 400 a 500 por ano, o que é um 

pouco diferente do número do aumento de estudantes do ensino especial divulgado 

pelo Governo, reflectindo uma eventual deficiência no actual mecanismo de 

identificação e avaliação de crianças com atraso no desenvolvimento, pois existirão 
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ainda alguns casos potenciais.  

 Na resposta à interpelação de uma Deputada, dada no ano passado, os Serviços 

de Saúde (SS) afirmaram que iam dar apoio às instituições privadas na prestação de 

serviços de tratamento precoce, a par de aumentar, gradualmente, o número de vagas 

nos serviços. No quarto trimestre de 2021, estará previsto um total de 336 vagas para 

as crianças com dificuldades no desenvolvimento, com idade igual ou inferior a 3 anos. 

[4] Mais, segundo informações dos encarregados de educação, a necessidade de 

tratamento precoce das crianças é geralmente identificada depois de as mesmas 

terem sido admitidas na escola, e ainda há um longo tempo de espera para 

diagnóstico, encaminhamento e avaliação antes de receber o tratamento, entretanto, 

o tratamento dura apenas algumas dezenas de minutos. Perante a pressão decorrente 

do longo tempo de espera e da insuficiência dos respectivos serviços de tratamento, 

não é difícil compreender a ansiedade e o descontentamento dos encarregados de 

educação.  

 Para além disso, os terapeutas qualificados em Macau ainda não são suficientes. 

Ora, os SS implementaram já, em 2019, o “Programa provisório de apoio aos 

terapeutas da fala subsidiados que exercem funções em equipamentos prestadores 

dos serviços de intervenção precoce”, a par de terem atribuído um “subsídio de vida” 

aos terapeutas da fala não residentes, contudo, devido ao impacto da pandemia e à 

falta de terapeutas, também, nas regiões vizinhas, mantêm-se em Macau ainda 

factores que impossibilitam a prestação estável de serviços de tratamento precoce.    
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Interpelo, então, as autoridades sobre o seguinte:   

1. Nos últimos anos, os Serviços de Saúde (SS), o Instituto de Acção Social e a 

Direcção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude têm vindo 

a desenvolver trabalhos da sua própria responsabilidade, com vista a aumentar 

a capacidade de identificação das crianças com atraso no desenvolvimento. 

Contudo, existe ainda uma discrepância entre o número anual de novos casos 

de crianças com atraso no desenvolvimento em Macau e a taxa de incidência 

estimada da OMS. Isto reflecte a possibilidade de que alguns casos potenciais 

não tenham sido tratados dentro do “período dourado de tratamento”, ou mesmo 

não tenham sido devidamente identificados. Segundo afirmações das 

autoridades, um programa-piloto de rastreio das creches iria ser implementado 

no quarto trimestre do ano passado (2021).[5] Qual é o seu ponto de situação? 

Para além das actuais medidas, as autoridades devem dispor de planos e 

desenvolver trabalhos para reforçar a identificação das crianças com atraso no 

desenvolvimento. De que planos dispõem e que trabalhos foram desenvolvidos 

pelas autoridades para o efeito? 

2. Com base nos progressos actuais na formação de terapeutas especialistas em 

tratamento precoce, quando prevêem as autoridades que a procura desse 

pessoal em Macau seja satisfeita? Atendendo à insuficiência de vagas de 

serviços para crianças com atraso no desenvolvimento, e à necessidade de 
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acabar com o longo tempo de espera para serviços de tratamento, as 

autoridades devem subsidiar mais associações de serviços sociais para 

prestação dos referidos serviços. Vão fazê-lo? 

3. Os SS e a equipa de desenvolvimento da Universidade de Jinan estão a 

trabalhar em conjunto para desenvolver um sistema de inteligência artificial, ao 

nível de facilitar a reabilitação linguística de crianças. A plataforma em nuvem, 

assinalada por conhecimento e reabilitação linguísticos assistidos por 

inteligência artificial, foi também lançada em 30 de Dezembro de 2021.[6] No 

futuro, as autoridades devem desenvolver mais sistemas e plataformas de 

inteligência artificial, nomeadamente no âmbito da reabilitação, no sentido do 

aproveitamento das vantagens da “inteligência+”, para que os encarregados de 

educação e as crianças com atraso no desenvolvimento possam seguir uma 

formação normalizada em casa, e os profissionais de saúde possam 

acompanhar o progresso da formação dessas crianças. Vão fazê-lo? 

 

04 de Março de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ma Io Fong 
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