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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Prestação de serviços de saúde no âmbito da epidemia 

 

Face à agressividade da nova onda da epidemia, em Junho do corrente ano, o 

Governo da RAEM tomou várias medidas, nomeadamente, testes de ácido nucleico 

em massa, testes rápidos de antigénio, e medidas de "confinamento parcial", 

controlando de forma eficaz a epidemia e atingindo a meta “zero infecções na 

comunidade”. 

Em articulação com as diversas medidas de prevenção e controlo da epidemia, o 

Governo tomou medidas para manter os serviços médicos urgentes, permitindo 

marcações prévias por telefone para levantamento dos medicamentos e consultas 

médicas por telefone, assegurando estes serviços aos cidadãos que deles 

necessitavam, e assegurou ainda a distribuição urgente de medicamentos aos 

cidadãos nas zonas de código vermelho e nos hotéis de isolamento. 

Na verdade, sob o impacto da epidemia, os cuidados de saúde não podem estar 

limitados às consultas médicas presenciais, é necessário combinar “megadados e 

assistência médica” para promover serviços de saúde mais diversificados. Em Macau, 

os cuidados de saúde inteligentes são eficazes, nomeadamente, o sistema de acesso 

mútuo do registo de saúde electrónico, os vales de saúde electrónicos, o serviço de 

marcações online na Conta Única, a plataforma de megadados no sistema de saúde 

público, etc.  

Perante a normalização da epidemia, muitos países e regiões aceleraram o 

desenvolvimento dos serviços de “assistência médica à distância”, tais como, 
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consultas médicas por videoconferência, diagnóstico, apoio médico à distância, etc., 

para prestar atempadamente tratamento online aos doentes. Assim, não só se reduz, 

eficazmente, o risco de propagação do vírus, como também se asseguram as 

necessidades básicas de cuidados de saúde da sociedade. 

Tomando como referência o “14.º Plano Quinquenal” do País, publicado este ano, 

verifica-se a proposta de acelerar o desenvolvimento do hospital online, promover 

serviços de saúde online, tais como, a consulta de informações sobre saúde, 

consultas online e apoio médico à distância. Durante esta epidemia, Zhuhai lançou a 

“consulta itinerante” e fornece serviços médicos in loco, entrega de medicamentos, 

assistência pré-natal itinerante para consultas in loco, entrega de medicamentos a 

residentes com dificuldades motoras, e acompanhamento pós-operatório, tudo isto 

com vista a satisfazer as necessidades dos cidadãos. 

Em Hong Kong, desde a eclosão do surto epidémico, as autoridades hospitalares, 

através da aplicação para telemóvel “HAGo”, alargaram o âmbito do serviço de 

consultas à distância para doentes psiquiátricos e outros, e assim, muitas pessoas 

infectadas com o novo coronavírus e em isolamento, puderam ficar em casa e fazer 

as consultas médicas à distância e usufruir de serviços de entrega de medicamentos, 

tudo isto de forma gratuita. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. Perante a normalização da epidemia, o Governo deve tomar como referência 

a experiência dos locais vizinhos, melhorar a saúde inteligente de Macau, por 

exemplo, aumentar os serviços de diagnóstico e terapêutica online, prestar 

consultas à distância, e dar sugestões e informações sobre cuidados de saúde 
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aos cidadãos, por forma a que estes possam, em tempo oportuno, obter 

assistência médica, aliviando assim a sua pressão psicológica. Vai fazê-lo? 

2. Durante a epidemia, o Governo assegurou serviços de distribuição de 

medicamentos urgentes aos cidadãos das zonas de “código vermelho” e nos 

hotéis de isolamento. O Governo deve tomar como referência a criação da 

“consulta itinerante”, e prestar serviços às pessoas com dificuldades motoras 

e às grávidas, assegurar assistência pós-operatória, etc., assegurar serviços 

de entrega de medicamentos, limpeza de feridas, e assistência pré-natal, por 

forma a que os cidadãos possam recorrer ao médico o mais rápido possível. 

Vai fazê-lo? 

27 de Julho de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 


