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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Ngan Iek Hang  

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, envio a seguinte 

resposta à interpelação escrita da Sr. Deputado,  Ngan Iek Hang, de 4 de Maio 

de 2022, a coberto do ofício n.º 456/E352/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa de 6 de Maio de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo no dia 10 de Maio de 2022:  

Desde 2002, os Serviços de Saúde têm vindo a monitorizar a distribuição 

de mosquitos em Macau através de ovitrap e publicar mensalmente os 

resultados da monitorização no seu website. As informações publicadas 

incluem a taxa média positiva de ovitrap do mosquito ao longo dos anos e o 

valor extremo calculado a partir dos resultados positivos durante os anos. É 

com base nestes dados que os Serviços de Saúde procedem à análise e 

julgamento abrangentes, implementando, em tempo oportuno, medidas de 

prevenção e controlo direcionadas para cada freguesia. Por outro lado, através 

de sintetização dos dados históricos são obtidas as flutuações sazonais dos 

mosquitos Aedes em Macau, o que permite ao público a assumpção de medidas 

protectivas que respondam ao período de pico dos mosquitos Aedes. Os 

Serviços de Saúde continuam, permanentemente a pesquisar novas técnicas 

que possam ser implementadas no ambiente local de Macau para a vigilância 

e prevenção e controlo de vetores, a fim de optimizar o trabalho relacionado. 
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Para controlar os mosquitos, deve-se adoptar estratégias abrangentes de 

prevenção e controlo, entre os quais,  a limpeza das fontes de reprodução, a 

primeira e talvez a mais importante medida, enquanto o controlo químico do 

mosquito é apenas uma medida auxiliar. Os Serviços de Saúde acompanham 

de perto a situação higiénica ambiental em todas as comunidades sociais de 

Macau, tomando as medidas necessárias de acordo com a situação real, 

continuando a fortalecer a divulgação, educação e divulgação de informações 

através de diferentes canais, para promover junto do público o conhecimento 

da prevenção das doenças transmitidas por mosquitos, a consciência e 

responsabilidade de remoção da água estagnada, para incentivar os residentes, 

lojas e proprietários de terrenos privados a prosseguir de modo activo a 

limpeza do ambiente e dos locais circundantes, colaborando com o Governo 

na implementação de medidas de prevenção de doenças transmissíveis, de 

modo a reduzir o eventual risco de surtos de doenças transmissíveis em Macau. 

 

                                                     O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                                      Lo Iek Long 

                                                                       18/05/2022 

 

  

 


