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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Lei Leong Wong 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, tendo em 

consideração os pareceres da Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude e do Instituo da Acção Social, envio  a 

seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lei Leong Wong, de 

4 de Março de 2022, a coberto do ofício n.º 266/E200/VII/GPAL/2022 da 

Assembleia Legislativa de 11 de Março de 2022 e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo no dia 14 de Março de 2022: 

O Governo da RAEM tem concretizado a meta de "detecção precoce, 

diagnóstico precoce e tratamento precoce", atraves do Centro de Avaliação 

Conjunta Pediátrica e do Centro de Reabilitação Pediátrica, onde está 

disponível a avaliação de desenvolvimento, reabilitação e transferência, 

destinada às crianças com idade igual ou inferior a 6 anos com supeição de 

distúrbios do desenvolvimento infantil. 

Em 2021, o número de casos encaminhados para o Centro de Avaliação 

Conjunta Pediátrica e número de casos necessários de tratamento precoce 

após o diagnóstico, aumentaram 50%, comparativamente ao ano de 2017. Os 

Serviços de Saúde estão a fazer todos os esforços para encurtar o tempo de 

espera, de forma dinâmica, em resposta do aumento de demanda, incluindo:  

optimização de processos, as crianças na primeira consulta podem 
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rapidamente ser diagnosticadas pelos médicos, se possuem algum atraso 

óbvio na linguagem oral, diagnostico efectuado através dos indicadores 

estabelecidos. As crianças que se enquadrem nesses indicadores podem 

agendar, de imediato,  tratemento médico, sem avaliação adicional nem 

conferência de caso; quando necessário, as crianças podem ser avaliadas, de 

imediato, após uma primeira consulta,  para tratamento precoce e os médicos 

dos serviços ou unidades hospitalares relevantes irão participar na 

conferências de casos,  onde não seja necessária a tranferência entre diversos 

serviços hospitalares; prestação de serviços alargados, os técnicos de 

diagnóstico e terapêutica estão disponíveis aos sábados e dias úteis por 

prologamento do horário de atendimento, bem como a aquisição de serviços 

através de instituições médicas qualificadas, com o objectivo de utilizar os 

recurso sociais de forma aproprida.    

Actualmente, o tempo médio de espera para a primeira consulta no 

Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica é de cerca de 4 semanas, e o tempo 

desde a primeira consulta até a conclusão das várias avaliações é de cerca de 

9 semanas. Os processos de avaliação estão relacionados com várias etapas 

com  participação de médicos especialistas e generalistas, enfermeiros, 

psicólogos, terapeutas da fala  e ocupacionais, representantes dos serviços 

competentes, entre outros. As crianças relevantes serão submetidas a uma 

série de avaliações padronizadas para esclarecer os tipos e níveis de 
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distúrbios do desenvolvimento infantil  e posteriormente será elaborado um 

programa de tratamento precoce com todos os apoios necessários. Quanto à 

reabilitação pediátrica, para os casos genéricos o tempo médio de espera da 

terapia ocupacional e terapia da fala é de 6 a 9 semanas. Os casos graves são 

atendidos e tratados de imediato.  

Com vista a fortalecer a terapia da fala pelas crianças, o sistema auxiliar 

da terapia da fala por inteligência artificial desenvolvido pelos Serviços de 

Saúde e Universidade de Jinan da Cidade de Cantão (Guangzhou) pode ser 

disponibilizado das 200 vagas previtas de profissional de saúde e utilizado 

por cerca de 3.000 crianças necessitadas de reabilitação infantil. O presente 

sistema está na fase experimental no Centro de Tratamento de Reabilitação 

Infantil e está previsto o uso doméstico no terceiro trimestre deste ano através 

de promoção Posteriormente, o sistema será de forma progressiva alargado a 

várias instituições disponíveis de tratamento precoce em Macau para uso 

experimental. 

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 

Juventude, adiante designada por DSEDJ, também presta uma atenção 

contínua aos alunos com necessidades educativas especiais, proporcionando, 

entre outros serviços, acções de formação às crianças com transtornos do 

desenvolvimento e às suas famílias. A DSEDJ tem realizado, desde o ano 

lectivo de 2010/2011, a série de formações temáticas “Apoio Global ao 
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Desenvolvimento da Criança”, destinadas aos encarregados de educação; em 

2021, realizou um total de 8 palestras para encarregados de educação e 12 

turmas de actividades de formação para as famílias. A partir de 2019, a 

DSEDJ organizou, de forma contínua, turmas pequenas de terapia/treino da 

fala destinadas às crianças na lista de espera de terapia da fala e os seus 

ecarregados de educação, para possibilitar aos encarregados de educação a 

aquisição de conhecimentos relativos aos métodos de treino da fala em casa. 

Em 2021, as turmas pequenas de terapia/treino da fala contaram com a 

participação de mais de 210 pares de pais e filhos. Em 2018, a DSEDJ criou 

o “Espaço de recursos para os encarregados de educação”, onde fornece o 

serviço de empréstimo de instrumentos de assistência, brinquedos e 

instrumentos didácticos e um espaço confortável para realizarem partilhas, 

intercâmbios e interacções. Este espaço pode, ainda, ser emprestado às 

associações cívicas  para realizarem palestras e workshops. Em 2021, estas 

actividades registaram 3.700 participações. 

Através do apoio financeiro e técnico, o Instituto de Acção Social, 

adiante designado por IAS, tem apoiado 4 equipamentos sociais de 

intervenção precoce, para prestar às crianças com dificuldades de 

desenvolvimento, treino precoce, tratamento profissional, serviço temporário 

de acolhimento, formação para encarregados de educação e recursos para 

familiares, tendo sido aumentado o número de vagas para 336, reforçar 
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serviços de apoio emocional, de aconselhamento para casos e de grupos de 

apoio a familiares. O IAS  também está a ser planeado um centro de 

educação e treino precoce destinado às famílias das crianças com 

dificuldades de desenvolvimento, estando previsto o funcionamento para o 

2.º semestre de 2023. As novas instalações irão criar mais 120 vagas de 

serviços de intervenção precoce. Este ano, ir-se-á alocar mais recursos na 

realização do “Programa de promoção de tratamento precoce e de atribuição 

de subsídios para actividades de apoio a familiares”, para apoiar os 

equipamentos sociais de intervenção precoce na promoção de acções de 

apoio a familiares de forma centralizada e através de formações e actividades 

diversificadas, com a meta de reforçar a recuperação da família. Em relação 

às famílias que se encontram com dificuldades económicas, pressão 

emocional ou outros problemas de vida, proporciona-lhes serviço de consulta 

de informações, aconselhamento e apoio financeiro. Em cooperação com as 

organizações não-governamentais, o IAS tem continuado a desenvolver 

projectos específicos com vista à prestação de diversos tipos de assistência 

profissional às famílias que têm crianças com dificuldades de 

desenvolvimento. 

Por outro lado, em 2016, o IAS começou a colaborar com as creches 

para estabelecer linha de consulta de informações e realizar acções de 

formação contínua, no sentido de prestar assistência aos trabalhadores na 
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identificação das crianças com dificuldades de desenvolvimento e na 

prestação de cuidados. Em simultânea, através da mesma cooperação, foi 

criado um mecanismo de comunicação de casos que permite o 

encaminhamento dos casos suspeitos ao IAS, sempre que as creches tenham 

obtido consenso dos encarregados de educação/ cuidadores, no intuito de 

coordenar os serviços de avaliação e de tratamento, satisfazendo assim as 

suas necessidades através desse modelo de gestão de casos.  

Os serviços precoces estão relacionados com diferentes especialidades e 

serviços públicos competentes, pelo que os representantes desses serviços 

relevantes estão em serviços, permanentemente, no Centro de Avaliação 

Conjunta Pediátrica, e os profissionais de saúde enviados pelos Serviços de 

Saúde estão em serviços no Centro de Reabilitação Pediátrica. Para qualquer 

dúvida colocada pelos pais, além da via telefónica, e-mail, podem consultar 

na página exclusiva para obter mais informações sobre os serviços de 

tratamento precoce. 

 
 
 

                                            O Director dos Serviços de Saúde, 

                                            Lo Iek Long 

                                            28/03/2022 

 

  

 


