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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia 

Legislativa, Lei Chan U 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, após o pedido 

de parecer ao Instituto para os Assuntos Municipais, envio a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lei Chan U, de 25 de Julho de 

2022, a coberto do ofício n.º 757/E575/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa de 5 de Agosto de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo a 8 de Agosto de 2022: 

O teste de ácido nucleico é um meio importante de prevenção e controlo 

da epidemia da COVID-19. Em caso de ocorrência da epidemia, o Governo 

da RAEM mobilizará recursos locais, tais como instituições públicas, 

privadas e sem fins lucrativos, para realização de testes de ácido nucleico em 

massa, de forma a detectar potenciais infectados a tempo e interromper a 

cadeia de transmissão do vírus o mais rápido possível. 

Durante o período do surto epidémico que ocorreu em 18 de Junho, o 

Centro Hospitalar Conde de São Januário tem mantido os serviços 

necessários de assistência médica sem interrupção, nomeadamente, os 

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

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

do Serviço de Psiquiatria, entre outros. Em relação a consultas externas 

diferenciadas do hospital, foram realizadas consultas e prescrições de 

medicamentos, por telefone ou vídeo, aos doentes que se encontravam em 
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estado estável, tendo sido organizadas, segundo o grau de gravidade e 

urgência da doença, consultas presenciais, exames imagiológicos, recolhas de 

sangue para análise laboratorial ou cirurgias, etc., de modo a assegurar que 

todos os doentes tivessem acesso ao tratamento adequado e oportuno durante 

o período da epidemia. 

Além dos Serviços de Saúde, em Macau, foram acrescentadas 

sucessivamente cinco instituições que efectuam testes de ácido nucleico, 

tendo sido ajustado, desde 2020, por 7 vezes, o preço do teste de ácido 

nucleico, baixando gradualmente de 180 patacas no período inicial para 50 

patacas em Agosto de 2022. Na fase de normalização de prevenção 

epidémica, as instituições de terceiros são responsáveis pelo trabalho de 

realização de testes de ácido nucleico, armazenamento e formação do pessoal 

para recolha de amostras, o que contribui para aumentar a capacidade de 

resposta de Macau à epidemia. As instituições de teste de ácido nucleico 

podem ajustar o horário de prestação de serviços de acordo com as 

necessidades reais, os Serviços de Saúde vão proceder bem ao trabalho de 

fiscalização sobre a recolha de amostras para testes de ácido nucleico e as 

respectivas técnicas.  

O Instituto para os Assuntos Municipais, em conjunto com os Serviços 

de Saúde e a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 

Juventude, continuou a procurar locais adequados em diversas zonas de 

Macau para a instalação de postos de teste de ácido nucleico, por exemplo, 

nas zonas de lazer perto dos complexos habitacionais, procedendo à 
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avaliação de elementos como a localização da instalação dos postos de teste 

de ácido nucleico, a sua distribuição espacial e a gestão da ordem do fluxo de 

pessoas. O que, para além de facilitar os residentes na escolha do posto de 

teste de ácido nucleico mais perto, diminui o risco de infecção por não existir 

deslocação de pessoas para outras zonas residenciais, foram também 

consideradas as necessidades de espaços ao ar livre por parte da população. 

Em vez de serem criados postos de teste de ácido nucleico em recintos 

fechados, a instalação de postos ao ar livre, satisfaz ainda mais as exigências 

de ventilação, o que favorece a prevenção e controlo da epidemia. 

No futuro, os Serviços de Saúde continuarão a analisar e rever todos os 

trabalhos de prevenção da epidemia, avaliando as necessidades dos 

residentes, mantendo estreita comunicação e coordenação com as instituições 

de teste de terceiros, ajustando de maneira flexível as medidas de prevenção 

e controlo em resposta à evolução da epidemia em diferentes fases. 

 

                                                O Director dos Serviços de Saúde, Subst.º, 

                                                Cheang Seng Ip 

                                                24/08/2022 

 

  

 


