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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre os estabelecimentos destinados ao estágio dos alunos locais do curso 

de medicina  

  

No intuito de dar resposta às necessidades da RAEM no âmbito da saúde, 

formação de cuidados de saúde e desenvolvimento das disciplinas universitárias, foi 

autorizada, através do Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, a 

criação do primeiro curso de licenciatura local em Medicina e Cirurgia na Universidade 

de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), e estabeleceu-se, oficialmente, a primeira 

Faculdade de Medicina dedicada à formação de quadros qualificados na área de 

medicina. O número de candidatos ao primeiro curso de licenciatura em Medicina e 

Cirurgia foi de 494, dos quais foram admitidos 48, número esse composto por alunos 

oriundos de Hong Kong, Taiwan, Interior da China e exterior, para além dos locais, que 

representam 79 por cento do total. O objectivo é formar futuros médicos com 

conhecimentos, técnicas, ética e profissionalismo. Em 6 de Setembro do mesmo ano, 

a cerimónia de inauguração do primeiro curso teve lugar no Auditório da MUST.  

Contudo, em Janeiro de 2020, a pneumonia causada pela Covid-19 devastou o 

mundo todo, um desafio real e enorme para uma nova faculdade de medicina, e a sua 

excelente equipa docente demonstrou uma atitude activa em resposta aos desafios 

imprevistos, assegurando a conclusão, conforme o andamento já definido, dos cursos 

básicos. Num piscar de olhos, os alunos do primeiro curso de medicina entraram já 

no segundo semestre do terceiro ano lectivo, isto é, na fase de “prática clínica”, e vão 

entrar, em Abril deste ano, na fase de “prática clínica avançada” do quarto ano lectivo.   

Como é do conhecimento público, a prática clínica é uma componente importante 
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no processo de ensino em relação à medicina, tendo por objectivo aprofundar, através 

dos sintomas e manifestações corporais dos casos típicos (ou dos pacientes 

estandardizados) a compreensão e o domínio dos alunos quanto às teorias 

leccionadas nas aulas, bem como colmatar as insuficiências subjacentes às aulas que 

se limitam meramente ao ensino das teorias. Mais, visa também incutir nos alunos o 

conceito de amor aos pacientes e incentivá-los a adquirirem uma boa deontologia 

profissional. Ao mesmo tempo, destina-se a transmitir as metodologias de 

pensamento clínico e treinos regulares das práticas clínicas, com vista a criar uma boa 

base para a graduação nas práticas clínicas e para a transformação de um aluno da 

faculdade de medicina em pessoal médico.  

Nos termos do Regime da qualificação e inscrição para o exercício de actividade 

dos profissionais de saúde, depois da aprovação no exame para a acreditação, os 

interessados precisam de concluir um estágio com uma duração mínima de seis 

meses. Segundo os esclarecimentos claros do proponente, que constam do ponto 158 

do parecer referente à respectiva proposta de lei, o estágio local “tem por finalidade 

o desejo de assegurar que os profissionais de saúde estejam mais familiarizados com 

o ambiente real de exercício da profissão e com os actos médicos”. Segundo a mesma 

lógica, se os alunos de medicina cuja formação decorra em Macau puderem fazer, o 

mais breve possível, estágio nas instituições médicas locais, isto será vantajoso para 

conhecerem bem o respectivo ambiente de trabalho, e aprofundarem conhecimentos 

sobre o tratamento das doenças que sejam comuns e frequentes nesta região, e os 

princípios fundamentais de tratamento em relação às doenças graves e de 

emergência.  

Relativamente às referidas questões, interpelo sobre o seguinte: 

1. A Faculdade de Medicina da MUST é a primeira instituição universitária 
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privada que se dedica principalmente à formação dos alunos locais, 

assumindo uma missão importante na formação dos “futuros médicos”, e os 

encarregados de educação precisam de suportar as propinas durante seis 

anos. Qual é a opinião do Governo em relação a esses futuros quadros 

médicos qualificados? Numa perspectiva de atender às necessidades reais 

das organizações locais de ensino, vão ser dados apoios ao nível das práticas 

ou através de medidas às mesmas, atendendo às suas solicitações razoáveis?  

2. Macau é uma microeconomia, onde não há muitos hospitais e centros 

hospitalares com a devida envergadura. Em Setembro deste ano, os primeiros 

alunos da Faculdade de Medicina da MUST vão entrar na fase de “prática 

clínica avançada” do quarto ano. Para além dos centros de saúde, o Governo 

deve também destinar os serviços especialistas do Centro Hospitalar Conde 

de São Januário para o estágio dos alunos de medicina da MUST, com vista 

a aprofundar a compreensão e o domínio destes em relação às teorias 

especialistas, colmatando as insuficiências subjacentes às aulas que se 

limitam meramente ao ensino das teorias. Vai fazê-lo?  

3. No intuito de formar mais profissionais locais para servir a população, que 

políticas e medidas vai o Governo ainda definir para apoiar o desenvolvimento 

acelerado das instituições de ensino superior privadas?   

3 de Maio de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Chan Iek Lap  


