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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Melhoramento da organização da observação médica em isolamento 

 

Face à nova ronda do surto epidémico e na sequência dos testes em massa e 

testes rápidos de antigénio, bem como, da detecção de mais casos confirmados na 

zona controlada e a divulgação dos resultados através da “vigilância epidemiológica”, 

o número de indivíduos de contacto próximo, de contactos próximos por via 

secundária, e de pessoas com os mesmos itinerários dos casos confirmados têm 

aumentado rapidamente. Até à tarde do dia 23 de Junho, mais de 3400 pessoas foram 

submetidas a observação médica, prevendo-se que, a curto prazo, este número ainda 

venha a aumentar, constituindo uma grande pressão para as instalações médicas e 

para os serviços de transporte. 

Nos primeiros dois dias, recebi muitas queixas de pessoas de contacto próximo, 

de contactos próximos por via secundária e de pessoas com os mesmos itinerários 

dos casos confirmados, que sabendo que iam ser submetidas a observação médica, 

tentaram ligar para os serviços de segurança e de saúde para obterem informações, 

porém, esperaram muito tempo até ficarem a saber quando é que iam ser 

transportadas para o hotel de quarentena. Mais, os veículos que transportam as 

pessoas de contacto próximo têm de se deslocar a vários locais, portanto, os primeiros 

que apanharam o autocarro tiveram de ficar fechados durante várias horas, e após a 

chegada à estação de inspecção de Pac On, ainda tiveram de esperar mais de seis 

horas até conseguirem chegar ao hotel da quarentena. 
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Como já foi divulgado, é muito elevado o número de pessoas de contacto próximo, 

de contactos próximos por via secundária e de pessoas com os mesmos itinerários 

dos casos confirmados, entre as quais se encontram muitas crianças e idosos, e é 

possível que haja casos ocultos, e com tantas pessoas reunidas no mesmo espaço, 

facilmente aumenta o risco de transmissão. É compreensível que, face ao elevado 

número de pessoas de contacto próximo e com os mesmos itinerários dos casos 

confirmados, os serviços competentes estejam sob grande pressão no transporte dos 

testes, no transporte de pessoal e na organização dos respectivos veículos, mas 

afirmaram, recentemente, que iam melhorar todo o processo de transporte. Contudo, 

face à gravidade da epidemia, espero que as autoridades acelerem o melhoramento 

da respectiva organização, evitando, por um lado, os riscos de infecção ou 

propagação da doença antes de as pessoas serem submetidas a observação médica, 

e ao mesmo tempo, disponibilizem um tratamento mais humano, para reduzir as 

preocupações dos indivíduos que têm de sujeitar-se a observação médica. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Face à evolução da epidemia, o número de pessoas sujeitas a observação 

médica tem aumentado. Como é que as autoridades vão melhorar a 

respectiva organização? O Governo deve estudar a possibilidade de permitir 

que os indivíduos que apresentam menos risco, por exemplo os que já foram 

submetidos ao teste de ácido nucleico em massa e tiveram resultado negativo, 

sejam transportados directamente para as instalações de isolamento para 

observação médica e realizarem aí os testes de ácido nucleico. Assim, seria 

possível, por um lado, concentrar os recursos para o tratamento das pessoas 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐06‐24‐Wong Kit Cheng (P) – Manuela‐ANP  3 

de alto risco e, por outro, evitar os riscos para a saúde pública devido à 

concentração de muitas pessoas fechadas no mesmo espaço. O Governo vai 

fazê-lo? 

2. Recentemente, as autoridades autorizaram os portadores de código de saúde 

amarelo a andar de táxi. O Governo deve estudar a possibilidade de colaborar 

com os transportes públicos e, sob o pressuposto da boa formação do pessoal 

e do princípio da voluntariedade, disponibilizar meios de transporte 

específicos para transportar as pessoas de baixo risco para as instalações de 

isolamento. Vai fazê-lo? 

3. O referido transporte é da competência da área da segurança, então, para 

assegurar a fluidez dos respectivos procedimentos, como é que o Governo vai 

reforçar a comunicação com os Serviços de Saúde e a Direcção dos Serviços 

de Turismo?  

24 de Junho de 2022 

   

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


