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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Exortar o Governo a reforçar o desenvolvimento da medicina tradicional 

chinesa e a definir um “regime de mestre especialista de medicina 

tradicional chinesa” 

 

Macau, enquanto parte integrante da Grande Baía Guangdong-Hong 

Kong-Macau, herdou muitas tradições chinesas excelentes, entre as quais a 

medicina tradicional chinesa, que tem sido reconhecida pela população ao 

longo dos anos, mas que, por diversas razões, fica sempre de fora da corrente 

principal. Dada a descoberta da artemisinina, a investigadora chinesa Tu 

Youyou recebeu o Prémio Nobel em Fisiologia ou Medicina em 2015, 

contribuindo de forma excelente para a saúde humana e levando a que a 

atenção do sector farmacêutico internacional se concentrasse na medicina 

tradicional chinesa. Com a mudança do conceito de saúde e do modelo médico, 

os resultados e os efeitos da medicina tradicional chinesa na prevenção e 

tratamento das doenças comuns, frequentes, crónicas e graves têm sido 

gradualmente reconhecidos e aceites pela comunidade internacional. Face ao 

aumento contínuo da procura de medicina tradicional chinesa por parte dos 

residentes de Macau, o Governo passou a prestar mais importância ao 

desenvolvimento desta indústria, assim, em 2019, a medicina tradicional, 

representada pela medicina tradicional chinesa, foi incluída pela primeira vez 

na Classificação Internacional de Doenças (CID-11), e no Regime de 

qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de 

saúde de Macau foram abrangidos os médicos e farmacêuticos de medicina 
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tradicional chinesa. Com o estabelecimento da zona de cooperação 

aprofundada de Hengqin, uma das quatro grandes indústrias a desenvolver é 

a medicina tradicional chinesa, que também foi incluída na implementação da 

estratégia de desenvolvimento “Uma Faixa, Uma Rota” por parte do Governo 

Chinês, criando-se assim boas oportunidades para o desenvolvimento de 

Macau. 

Todavia, quando falamos do sistema de medicina tradicional chinesa, 

surgem diferentes opiniões entre muitos dos seus profissionais. Neste 

momento, apenas os respectivos médicos e farmacêuticos estão incluídos na 

lista em questão. Há quem defenda que, segundo as teorias de órgãos, 

vísceras, meridianos e colaterais, bem como, a análise sintética das 

manifestações da língua, do pulso e das síndromes, a medicina tradicional 

chinesa pode tratar eficazmente uma variedade de doenças, por isso, diz-se 

que se trata de clínica geral; e há quem considere que a medicina tradicional 

chinesa é muito abrangente e profunda, com uma enorme quantidade de 

registos médicos antigos e modernos, que nem todos os mestres dominam 

perfeitamente as diversas especialidades, e que a medicina tradicional chinesa 

deve ser dividida em diferentes especialidades para tratar as doenças de forma 

específica, pois só assim é que será possível melhorar os resultados dos 

tratamentos clínicos. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Os mestres de medicina tradicional chinesa acumulam diferentes 

experiências no tratamento e na prescrição de medicamentos, vão-se 

virando, gradualmente, para o tratamento de determinadas doenças, e 

vão-se assim transformando-se em especialistas prestigiados, 



 

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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐07‐08 Lo Choi In (P) – GK‐APN  3 

especialmente depois da informação ser passada, boca a boca, entre 

os doentes. O Governo deve tomar como referência as diversas 

especialidades da medicina tradicional chinesa em Macau, e legislar 

sobre o “regime de mestre especialista de medicina tradicional 

chinesa”, com vista a proporcionar mais opções aos respectivos 

profissionais e a permitir que os mestres conquistem a confiança e o 

respeito das pessoas. Vai fazê-lo? 

2. A medicina tradicional chinesa é muito importante, pois tem 

implicações com a vida humana. Para proteger os direitos e interesses 

dos consumidores, quando as entidades executoras da lei, as 

instituições de supervisão da medicina tradicional chinesa e a 

Associação dos Consumidores, entre outros serviços competentes, 

recebem queixas dos consumidores contra os mestres, devem saber 

não só como proceder à investigação e ao julgamento com base nos 

princípios jurídicos, mas também como recorrer ao direito para apurar 

as causas da ocorrência, com vista a imputar as respectivas 

responsabilidades legais. O que é que o Governo vai fazer nesse 

sentido? 

 

 8 de Julho de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lo Choi In 


