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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Si Ka Lon 

        Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, envio a 

seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Si Ka Lon, de 27 de 

Julho de 2022, a coberto do ofício n.º 739/E563/VII/GPAL/2022 da 

Assembleia Legislativa de 2 de Agosto de 2022 e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo no dia 3 de Agosto de 2022: 

        Com vista a impulsionar o desenvolvimento da medicina inteligente e 

proporcionar aos doentes serviços de cuidados de saúde mais convenientes, 

os Serviços de Saúde, com base na garantia da qualidade dos serviços de 

cuidados de saúde, têm optimizado os procedimentos de trabalho e 

promovido a partilha de informações médicas, tendo sido concebidos, até ao 

momento, mais de 200 sistemas electrónicos, que abrangem várias áreas 

como consulta externa, serviço de urgência, internamento, medicamentos, 

exames laboratoriais e imagiológicos, gestão administrativa e serviços online 

que facilitam a vida da população. 

        Com o desenvolvimento e popularização da telemedicina, começam a 

ser introduzidos em todo o mundo diversos projectos de telemedicina, e o 

Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) tem desenvolvido 

gradualmente os respectivos projectos, como procede à discussão, bem como 

à consulta médica para casos especiais sujeitos à telemedicina. 
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        Durante o surto epidémico de 18 de Junho, foram realizadas à distância 

consultas externas diferenciadas e prescrições de medicamentos, por telefone 

ou vídeo, para os doentes que se encontram em estado estável, e em situações 

de necessidades causadas pelo estado de doença, tendo os médicos 

organizado consultas presenciais, exames imagiológicos, recolhas de sangue 

para análise laboratorial ou cirurgias de acordo com o grau de gravidade e 

urgência da doença de doentes, de modo a assegurar que todos os doentes 

pudessem continuar a receber o tratamento adequado e oportuno durante o 

período de epidemia. Desde 19 de Junho até 7 de Agosto, o CHCSJ prestou 

serviços de consulta presencial ou à distância a cerca de 59 mil indivíduos. 

Por outro lado, foram distribuídos medicamentos a cerca de 250 residentes 

em zonas de código vermelho e hotéis de observação médica. 

        Além disso, a partir do dia 1 de Julho, o Governo da RAEM começou a 

utilizar os medicamentos tradicionais chineses para tratar casos infectados 

com sintomas leves e casos assintomáticos, tendo mobilizado a participação 

activa do sector da medicina tradicional chinesa, cujos médicos darão 

orientação aos indivíduos em causa sobre o uso de medicamentos através da 

forma remota, no sentido de aproveitar plenamente os recursos médicos 

comunitários e tecnológicos. 

        Simultaneamente, o CHCSJ continuou a manter os serviços de 

cuidados de saúde necessários, incluindo os serviços de urgência, de 

internamento, de cirurgia urgente, de hemodiálise, de consulta externa de 
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oncologia, de exame pré-natal, de consulta externa de urgência psiquiátrica, 

entre outros. Por exemplo, durante o período da epidemia, foi realizada uma 

intervenção cirúrgica urgente a um doente que sofria de apoplexia e estava na 

zona de código vermelho. Por outro lado, o CHCSJ criou, em conjunto com 

as instituições hospitalares privadas, um grupo de trabalho inter-hospitais 

para a luta contra a epidemia. Caso os indivíduos que se encontrem em 

isolamento tenham necessidades de cuidados de saúde especializados (como 

por exemplo, hemodiálise, radioterapia, etc.), o grupo de trabalho 

encaminhará, através de mecanismos específicos, os doentes para serem 

submetidos ao tratamento em hospitais, o que satisfaz basicamente as 

necessidades dos cuidados de saúde dos doentes. 

        Pelo exposto, em articulação com as tecnologias informáticas de 

Macau, os Serviços de Saúde têm desenvolvido gradualmente as diversas 

técnicas da medicina inteligente, optimizado constantemente as consultas 

externas à distância e a distribuição de medicamentos durante a epidemia, 

com vista a proporcionar aos residentes de Macau serviços de cuidados de 

saúde mais diversificados, convenientes, adequados e oportunos. 

 

                                            O Director dos Serviços de Saúde, 

                                            Lo Iek Long 

                                            19/08/2022 

  

 


