
 

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

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐06‐24‐Zheng Anting (P) – VC‐MMC  1 

INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Dar atenção às garantias médicas sob a epidemia 

 

Recentemente, voltou a registar-se, em Macau, um surto epidémico da Covid-19, 

resultando na sua propagação nos bairros comunitários. O Governo, conforme as 

experiências anteriores da luta contra a epidemia, reagiu rapidamente: activou 

imediatamente o programa de testes de ácido nucleico em massa, para, num curto 

espaço de tempo, identificar os casos positivos, e lançou medidas específicas de 

prevenção e controlo por zonas e categorias, com vista a reduzir, ao mínimo, os riscos 

de propagação da epidemia. Além disso, o Governo também tomou rapidamente 

medidas no âmbito de, por exemplo, controlo das zonas vermelhas e amarelas, 

garantia de materiais de subsistência destinados à população, divulgação de 

informações e isolamento centralizado. Tudo isto merece o reconhecimento dos 

residentes. 

Todavia, registaram-se, só em cinco dias, ou seja, entre a noite de 18 de Junho e 

a tarde de 23 de Junho, mais de cem casos confirmados, situação que preocupou a 

sociedade. Se a epidemia se alastrar, tal vai sobrecarregar ainda mais o sistema de 

saúde. Além dos doentes confirmados com Covid-19, as pessoas com doenças 

crónicas ou graves ou que precisam de serviços de urgência também têm 

necessidades urgentes de cuidados médicos. Espera-se que o Governo tome 

atempadamente medidas para responder a estas questões, por forma a garantir aos 

residentes com necessidades os cuidados médicos adequados.  
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Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Se a situação epidémica se agravar, é possível que o actual sistema de saúde 

pública se depare com pressões insuportáveis, impossibilitando deste modo o acesso 

dos doentes com necessidades urgentes aos cuidados médicos. Assim, o Governo já 

definiu um plano para dar resposta a esta situação? 

2. Segundo o Governo, em relação às pessoas com necessidades de cuidados 

médicos especiais nas zonas vermelhas e amarelas, os grupos de apoio à saúde vão 

organizar as consultas online e o aviamento de medicamentos, ou enviá-las, em forma 

de circuito fechado, às instituições médicas para tratamento. Assim, quais são os 

resultados do apoio à saúde? Existem grandes dificuldades? 

3. O desenvolvimento da epidemia é imprevisível, por isso, as deslocações da 

população para consultas médicas vão aumentar o risco de infecções. Mais, os 

recursos humanos na área de saúde também são limitados. Assim, o Governo deve 

ponderar lançar serviços de apoio médico à distância e online destinados aos doentes 

na comunidade, a serem prestados por médicos do sector privado ou reformados, por 

forma a dar parecer médico aos doentes e aos seus familiares. Vai fazê-lo?  

 

24 de Junho de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Zheng Anting 


