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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Zheng Anting 

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

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Zheng Anting, de 24 de Junho 

de 2022, a coberto do ofício n.º 657/E498/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 tem 

persistido na estratégia geral de “prevenir casos importados e evitar o 

ressurgimento interno” e na política geral de “meta dinâmica de infecção zero”, 

tendo por isso activado de imediato o mecanismo de resposta de acordo com o 

“Plano de Resposta de Emergência para a Situação Epidémica da COVID-19 

em Grande Escala”. 

Durante o período da epidemia da COVID-19, as instituições médicas 

governamentais têm prestado sem interrupção serviços médicos e de 

enfermagem especializados de emergência ao público, incluindo os serviços 

de  urgência, internamento, cirurgia urgente, hemodiálise, consulta externa de 

Serviço de Oncologia, exames pré-natais, consulta externa urgente de Serviço 

de Psiquiatria. Quando a epidemia estiver atenuada, as instituições médicas 

governamentais começaram a prestar, gradualmente, serviços aos utentes 

necessitados por via de consulta presencial, telefone ou vídeo. 

Antes do surto epidémico, o Centro Hospitalar Conde de São Januário e 
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as instituições médicas privadas criaram um grupo de trabalho contra a 

epidemia para discutir e coordenar os planos de tratamento médico para os 

doentes, com vista a assegurar que estes possam manter o tratamento 

necessário durante o período de código vermelho.  

Também, através do processo de encaminhamento pela Junta para 

Serviços Médicos no exterior manteve-se o serviço de diagnóstico e tratamento 

no exterior, os doentes com necessidades médicas foram encaminhados para 

as regiões vizinhas para serem submetidos a tratamento. No que diz respeito 

aos medicamentos sujeitos a receita médica, os residentes foram organizados 

de modo a deslocar-se a uma das farmácias convencionadas ou à farmácia 

hospitalar de acordo com as necessidades de cada um. Os Centros de Saúde 

também prestaram serviços urgentes, nomeadamente, de cuidados de 

enfermagem e de emissão de 2.a via e renovação do levantamento de 

medicamentos. Os residentes que ficaram bloqueados na zona de código 

vermelho ou em hotéis de quarentena tinham disponibilidade de aviar e 

entregar os medicamentos de emergência através do Centro Hospitalar Conde 

de São Januário. 

Durante o período epidémico foi realizada com sucesso no Centro 

Hospitalar Conde de São Januário, uma cirurgia de emergência a uma pessoa 

idosa, proveniente da área do código vermelho, devido a um acidente vascular 

cerebral (AVC) e uma mulher com COVID-19  deu à luz e o seu recém-nascido 

não foi infectado, sendo que o estado da parturiente é considerado estável. 
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De notar, também, que o Governo da RAEM desde 1 de Julho começou 

a usar os medicamentos tradicionais chineses para tratar doentes com sintomas 

ligeiros e casos assintomáticos e mobilizar o sector da medicina tradicional 

chinesa para participar activamente na assistência em consultas e orientações 

sobre o uso de medicamentos. Por outro lado, durante o período epidémico, as 

clínicas privadas foram também autorizadas a prestar serviços médicos ao 

público em conformidade com as orientações de prevenção epidémica 

promovidas pelos Serviços de Saúde, de modo a dar pleno uso aos recursos 

médicos da comunidade. 

 

                                                    O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                      Lo Iek Long 

                                                     03/08/2022 

 

  

 

 


