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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à  

Assembleia Legislativa, Lei Leong Wong 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, envio a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lei Leong Wong, de 2 de 

Setembro de 2022, a coberto do ofício n.º 883/E673/VII/GPAL/2022 da 

Assembleia Legislativa de 6 de Setembro de 2022 e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo no dia 6 de Setembro de 2022: 

Os Serviços de Saúde têm dado grande importância ao  desenvolvimento 

da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e assim implementado várias 

políticas e medidas em termos de regime jurídico, formação e intercâmbio de 

quadros qualificados, entre outras. Através da Lei n.º 18/2020 (Regime de 

Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de 

Saúde, doravante designada por “Regime de Inscrição”), da Lei 

n.º 11/2021 (Lei da Actividade Farmacêutica no âmbito da Medicina 

Tradicional Chinesa e do Registo de Medicamentos Tradicionais Chineses), 

assim como dos diplomas complementares, a regulamentação do regime no 

âmbito da MTC tem vindo a ser reforçada. 

Em articulação com as necessidades de desenvolvimento dos serviços de 

cuidados de saúde, os Serviços de Saúde iniciaram o ajuste da sua estrutura 

orgânica e funções a partir do dia 1 de Janeiro de 2022, tendo criado o 

Departamento de Desenvolvimento dos Serviços de Medicina Tradicional 

Chinesa, de maneira a popularizar e fomentar o recurso aos serviços de MTC 
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nos bairros comunitários, promover a formação de quadros qualificados na 

área da MTC e estabelecer padrões de qualidade dos serviços prestados. Os 

Serviços de Saúde estabeleceram um mecanismo de comunicação permanente 

com as associações do sector de MTC, o que visa intensificar o intercâmbio e 

a cooperação entre o Governo e as associações / instituições de MTC. Além 

disso, foi criado um grupo antiepidémico de MTC que conta com a 

participação do sector, tendo sido introduzido, com sucesso, o tratamento de 

MTC durante o surto epidémico que começou no dia 18 de Junho, o que 

contribui para impulsionar o sector da MTC a dedicar-se à luta contra a 

epidemia. No futuro, serão promovidas activamente diversas acções de 

divulgação e sensibilização sobre a MTC, por exemplo, serão organizadas 

palestras sobre MTC nos bairros comunitários e nas escolas, elaborados 

folhetos e painéis informativos, entre outras iniciativas com vista a divulgar, 

através de diversas formas, informações sobre os cuidados de saúde, prevenção 

de doenças e tratamento médico aos residentes, com especial ênfase aos 

alunos, de modo a promover as acções de divulgação da cultura da MTC nas 

escolas e atingir o objectivo de promoção da saúde. 

Actualmente, estão disponíveis, os serviços ambulatórios de MTC e os 

serviços terapêuticos de acupunctura, nos Centros de Saúde do Fai Chi Kei, da 

Areia Preta, da Ilha Verde, do Tap Seac, da Praia do Manduco e de Nossa 

Senhora do Carmo-Lago. O Centro de Saúde de Seac Pai Van, que entrou em 

funcionamento em Junho de 2022, encontra-se a proceder à reorganização de 

recursos e à mobilização de recursos humanos, procurando prestar, o mais 
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rápido possível, serviços de consulta externa de MTC aos residentes. Quanto 

aos Centros de Saúde do Porto Interior e dos Jardins do Oceano, estes não têm 

condições para dispor de consulta externa de MTC devido à falta de espaço. 

Ao planear a construção de novos centros de saúde, serão reservados espaços 

suficientes para os serviços de MTC, promovendo, de forma contínua, a 

possibilidade de recurso à MTC nos bairros comunitários. Para além disso, foi 

introduzido o sistema inteligente de distribuição dos medicamentos 

tradicionais chineses em grânulos, nos Centros de Saúde da Ilha Verde, da 

Praia do Manduco e de Nossa Senhora do Carmo-Lago, com vista a fornecer 

aos residentes grânulos dos medicamentos tradicionais chineses sem 

necessidade de cozedura, facilitando a administração dos medicamentos por 

parte dos residentes. 

No que respeita aos recursos humanos, os Serviços de Saúde dispõem, 

actualmente, de oito (8) médicos de MTC, dos quais dois são recrutados ao 

exterior. Por outro lado, estão a ser implementadas medidas como a aquisição 

de serviços, subsidiação de instituições médicas sem fins lucrativos e o 

Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde, entre outras medidas, 

a fim de prestar diversos tipos de serviços de MTC aos residentes. Os Serviços 

de Saúde continuam a avaliar as necessidades dos serviços de MTC e 

desenvolverão, em tempo oportuno, os trabalhos de recrutamento de pessoal. 

Em Março de 2022, vinte e um (21) formandos do Curso de pós-

graduação em MTC conluíram a formação no Hospital de Medicina 

Tradicional Chinesa da Província de Guangdong, o que contribui para a 
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melhoria do nível profissional médico. Na próxima fase, em articulação com a 

implementação do “Regime de Inscrição”, continuar-se-á a optimizar as 

formações e os estágios para os profissionais da área de MTC,  para além de 

reforçar a necessidade de conclusão das actividades de desenvolvimento 

profissional contínuo, sendo esta uma exigência para poder obter créditos e 

consequentemente tratar da renovação da licença. Serão realizados mais cursos 

de formação de acordo com a situação real, com o objectivo de formar 

profissionais de MTC de diferentes níveis e de qualidade. Além disso, o Centro 

de Cooperação de Medicina Tradicional da Organização Mundial da Saúde 

(Macau) continuará a desempenhar o seu papel de plataforma, realizando 

diversas actividades de intercâmbio internacional e workshops de formação 

destinados aos médicos locais de MTC, no sentido de elevar consistentemente 

o nível profissional dos profissionais de MTC. 

O Governo da RAEM está a elaborar um plano de serviços clínicos 

públicos, a estudar o papel e posicionamento de diversas instituições médicas 

em Macau, a definir a direcção e estratégia do seu desenvolvimento, de modo 

a alocar, de forma racional, os recursos médicos incluindo na MTC, 

promovendo assim o desenvolvimento dos serviços de cuidados de saúde. 

 

                                                      

  

 

O Director dos Serviços de Saúde,  

Lo Iek Long 

20/09/2022 


