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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Acelerar a administração da quarta dose da vacina  

 

Com o apoio conjunto da população de Macau no combate à epidemia, a 

situação já se encontra numa fase importante de consolidação. De acordo 

com o relatório respectivo, a estirpe deste vírus é a BA.5.1, um tipo popular na 

Inglaterra e nos Estados Unidos da América. Como ainda se desconhece a 

fonte da infecção, existem riscos na sociedade. Os trabalhos de prevenção e 

controlo da epidemia em Macau estão numa fase importante, e embora 

Macau, sob certas restrições, esteja a voltar à normalidade, ainda há riscos de 

infecção. A par das medidas de prevenção e controlo adoptadas no seio da 

sociedade, como reforçar as medidas de prevenção pessoal é também uma 

parte importante dos trabalhos de prevenção e controlo da epidemia. 

Entre os novos infectados, muitos já estavam vacinados ou já tinham sido 

infectados, portanto, como já tinham alguns anticorpos, não apresentaram 

sintomas graves. Na quinta onda da epidemia em Hong Kong, a taxa de 

infecção das pessoas que já tinham três doses da vacina baixou para 10%, e 

a taxa de mortalidade foi inferior a 1%. Em Macau, na maioria dos casos 

confirmados neste surto epidémico, os sintomas foram leves ou nem sequer 

houve sintomas, o que nos leva a concluir que uma boa autoprotecção e 

reforço da gestão da saúde pessoal são meios eficazes para prevenir a 

propagação da epidemia. De acordo com as informações disponíveis, cerca 
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de 600 mil pessoas já receberam a segunda dose da vacina, o que demonstra 

que a vacinação em Macau já começou a surtir efeito e que a consciência dos 

residentes em relação à prevenção da saúde pessoal está a aumentar 

gradualmente. No entanto, devido à mobilidade mundial das pessoas, o vírus 

também está em constante mutação, e a vacina contra a Covid-19 foi criada 

com base no vírus da estirpe original, tem cada vez menos efeito perante a 

variante Ómicron, e além disso, a sua eficácia nos já vacinados também está 

a diminuir, portanto, o Governo da RAEM deve avançar rapidamente com a 

administração da dose de reforço, a fim de garantir que os efeitos da vacina 

se estendam durante mais tempo e de reforçar a barreira imunológica de 

prevenção e controlo da epidemia. 

 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. A vacinação em Macau já produziu alguns efeitos, mas, como muitos 

residentes já foram vacinados há seis meses ou mais, a eficácia da vacina 

já é reduzida. Além disso, o vírus tem sofrido rápidas mutações e as 

vacinas foram criadas para a estirpe original, tal como a maioria das 

vacinas tomadas pelos residentes de Macau, que também se destinavam, 

essencialmente, às estirpes do passado; e além disso, a eficácia da 

vacina diminui com o passar do tempo, baixando para menos de 10% ao 

fim de 25 semanas. Actualmente, em Hong Kong, os indivíduos com idade 

entre 18 e 59 anos que ainda não foram infectados podem optar por tomar 

a quarta dose da vacina, a fim de consolidar a barreira imunológica de 
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prevenção e controlo da epidemia. Segundo o Governo, vai ser lançado o 

plano da quarta dose de vacinação contra a Covid-19 para as pessoas 

que apresentam maior risco de vida, nomeadamente os idosos. Quando é 

que o Governo vai lançar este plano, com vista a consolidar a barreira 

imunológica de prevenção e controlo da epidemia em Macau? 

2. Com base na inabalável “política dinâmica de zero Covid”, é preciso 

dedicar mais esforços à “resolução do problema pela raiz”. A longa 

batalha contra a epidemia é uma prova da capacidade de governação de 

qualquer cidade. É particularmente necessário reforçar o mecanismo de 

prevenção e controlo conjunto entre Zhuhai e Macau, a fim de garantir que, 

durante o período de prevenção e controlo de emergências, haja equilíbrio 

entre a prevenção e o desenvolvimento, e o risco de propagação da 

epidemia entre as regiões consiga ser controlado. Assim, o reforço do 

reconhecimento mútuo das informações é, sem dúvida, uma medida 

importante para reforçar a prevenção e o controlo conjunto da epidemia. 

No passado, o Governo da RAEM afirmou que estava a negociar com 

Guangdong sobre o mecanismo de reconhecimento mútuo das vacinas. 

Qual é o ponto da situação? 

 

29 de Julho de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Song Pek Kei 


