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Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada à Assembleia 

Legislativa, Wong Kit Cheng 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, ouvidos os 

pareceres do Gabinete do Secretário para a Segurança, da Direcção dos 

Serviços de Turismo e da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, 

envio a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr.ª Deputada Wong Kit 

Cheng, de 24 de Junho de 2022, a coberto do ofício n.º 

664/E505/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa de 19 de Julho de 2022 

e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo a 20 de Julho de 2022: 

Desde o surto epidémico de 18 de Junho, o Governo da RAEM activou o 

Centro Clínico de Saúde Pública no Alto de Coloane, Centro de Tratamento 

Comunitário, Centro de Reabilitação e hotel de observação médica para 

triagem e tratamento de pessoas infectadas e em risco. O número total de camas 

hospitalares é de cerca de 3.700, o que é 14 vezes superior ao número original 

de camas de isolamento. De acordo com o nível das necessidades médicas, os 

infectados são encaminhados para diferentes instalações de isolamento, sendo 

que até agora mais de 1.800 pessoas foram isoladas e tratadas com sucesso, 

garantindo ao máximo a segurança e saúde dos residentes.  

Em resposta ao número crescente de pessoas em risco, os Serviços de 

Saúde suspenderam o funcionamento do Posto de Quarentena Provisório de 

Pac On no dia 24 de Junho e activaram o posto de quarentena do Centro de 

Tratamento Comunitário para rastreios e triagem, ao mesmo tempo, foram 

criadas zonas de espera para optimizar o ambiente de quarentena, assim como 
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fazer triagem para as pessoas com diferentes riscos através do processo de 

quarentena estabelecido. Os indivíduos de alto risco, tais como aqueles com 

resultado positivo no teste rápido de antigénio, amostras mistas positivas e as 

pessoas de contacto próximo, devem aguardar os resultados de teste de ácido 

nucleico no Centro de Tratamento Comunitário, que se baseia nas necessidades 

de prevenção e controlo de doenças transmissíveis; As pessoas de contactos 

próximos com menor risco de infecção e com resultado negativo no teste 

rápido de antigénio, são transportadas para um hotel de observação médica 

logo após a triagem de quarentena, não necessitando de esperar no centro de 

tratamento comunitário. Durante o período do teste massivo de ácido nucleico, 

os Serviços de Saúde também formaram uma equipa de amostragem móvel 

para realizar os testes de ácido nucleico porta a porta destinados aos casos de 

amostras mistas positivas, a fim de reduzir o risco de infecção cruzada. 

A Direcção dos Serviços de Turismo tem mantido uma estreita 

comunicação com os Serviços de Saúde, tendo sido acrescentados, 

sucessivamente, seis hotéis de observação médica, devido ao grande número 

de grupos, nomeadamente pessoas infectadas, contactos próximos e contactos 

próximos por via secundária, que deviam ser submetidos a observação médica 

num curto período de tempo, um hotel para observação médica, no pico de 

afluência, teve de lidar com o “check-in” de mais de 1.000 pessoas em um 

único dia. Para evitar a propagação do vírus entre os diversos grupos de risco, 

é necessário actuar em harmonia com as autoridades de saúde no sentido de 

coordenar a colocação, em lotes e em períodos escalonados, desses grupos em 

hotéis para observação médica. A Direcção dos Serviços de Turismo tem 
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prestado muita atenção às opiniões públicas respeitantes aos hotéis para 

observação médica e vai manter o estreito contacto com os serviços 

competentes e os hotéis intervenientes, procurando melhorar os diversos 

processos e arranjos na condição de seguir rigorosamente as orientações de 

prevenção epidemiológica. 

Para além disso, tendo em conta as características do curto período de 

incubação de vírus e a capacidade do hotel de observação médica, a fim de 

controlar ao máximo as pessoas de risco, de acordo com o “Plano de prevenção 

e controlo da COVID-19 (9.ª edição)” promulgado no dia 28 de Junho pelo 

Conselho de Estado, o Governo da RAEM ajustou de imediato o período de 

observação médica dos contactos próximos e contactos próximos não nuclear 

(ou seja, pessoas com os mesmos itinerários), da observação médica original 

de 10 dias passou para observação médica de 8 dias mais de autogestão de 

saúde de 2 dias, e para os indivíduos de contactos próximos por via secundária, 

dos 7 dias originais passou para 5 dias de observação médica mais 2 dias de 

autogestão de saúde. 

Quanto ao transporte dos indivíduos em causa ao local designado pelos 

SS para tratamento ou observação médica, o CB e o CPSP têm estabelecido 

um mecanismo de cooperação com os Serviços de Saúde (SS) e têm observado 

com rigor as instruções antiepidémicas. Nas situações em que a pessoa a 

transportar possua código vermelho ou seja um caso confirmado, é utilizada 

uma ambulância de pressão negativa para transportar adequadamente essa 

pessoa ao local designado pelo Departamento de Saúde, para 
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acompanhamento, sendo que o CPSP é responsável pelo transporte dos 

indivíduos com os mesmos itinerários dos casos confirmados e dos indivíduos 

de contactos próximos por via secundária ao hotel, para a observação médica. 

Neste período de epidemia, com o aumento progressivo dos casos, o CB 

e o CPSP realizaram rapidamente medidas de emergência e contingência, 

designadamente, fazendo entrar em funcionamento viaturas de pequeno porte 

dispondo de filme adesivo de compartimentação para transporte, estacando 

mais pessoal dos serviços logísticos para apoiar nos trabalhos da primeira 

linha, bem como pedindo a cedência de autocarros, junto de outros serviços, 

para transporte, organizando e ordenando percursos razoáveis de acordo com 

o local onde se encontram os respectivos indivíduos, de modo a optimizar a 

organização de transporte de pessoas sujeitas a observação médica; essas 

viaturas, após a realização do transporte, são alvo de desinfecção e lavagem 

completas, por forma a satisfazer os requisitos de prevenção da epidemia. A 

partir de 4 de Julho, o CPSP e a Direcção dos Serviços para os Assuntos de 

Tráfego, em articulação com os SS, prestaram apoios ao serviço itinerante de 

colheita de amostras, no sentido de aliviar a pressão de trabalho de transporte, 

no que concerne às pessoas positivas detectadas nas amostras mistas do teste 

de ácido nucleico e do teste rápido de antigénio, e de diminuir, tanto quanto 

possível, a concentração desses indivíduos no Centro de Tratamento 

Comunitário. 

Além do mais, após o Governo da RAEM ter declarado o início do estado 

de prevenção imediata, a partir do dia 19 de Junho, foi activado de imediato o 
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mecanismo de operações de protecção civil, tendo sido destacados 

representantes da estrutura de protecção civil (compreendendo os da área da 

Segurança, dos SS e da Direcção dos Serviços de Turismo) para o Centro de 

Operações de Protecção Civil, assim se reforçando a comunicação entre as 

várias partes, por forma a garantir que as tarefas de prevenção da epidemia 

fossem desenvolvidas com sucesso. 

Em relação à existência de transporte público especializado destinado a 

indivíduos de baixo risco para a instalação de isolamento, a Direcção dos 

Serviços para os Assuntos de Tráfego irá colaborar com os trabalhos de 

prevenção e controlo da epidemia do Governo da RAEM, e continuará a 

manter uma comunicação estreita com os respectivos serviços. 

 

                                                    O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                      Lo Iek Long 

                                                     08/08/2022 

 

 


