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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Redução do preço dos testes de ácido nucleico e 

optimização do sistema de saúde 

 

Há dias, foram divulgadas pelo mecanismo conjunto de prevenção e controlo do 

Conselho de Estado “10 novas medidas para optimizar a prevenção da epidemia”, e 

o Governo da RAEM afirmou que ia relaxar gradualmente as medidas de prevenção 

epidémica, com vista a coadunar-se com as políticas de prevenção da epidemia do 

Interior da China, e que ia adoptar uma política de abertura gradual e ordenada, para 

evitar um grande número de infectados num curto espaço de tempo. 

Actualmente, em Zhuhai, o preço do teste de ácido nucleico de amostra em tubo 

único é de 13 renminbis; em Macau, o preço do teste de ácido nucleico de amostra 

mista mantém-se nas 45 patacas, enquanto o de amostra em tubo único atinge de 150 

a 500 patacas. Actualmente, para manter o aumento de forma ordenada do número 

de pessoas infectadas em Macau, mantém-se a exigência do teste de ácido nucleico 

negativo feito nas últimas 24 horas para a passagem fronteiriça Zhuhai-Macau. Isto 

significa que muitos residentes que vivem em Zhuhai e que precisam de atravessar 

diariamente a fronteira têm de continuar a efectuar o teste de ácido nucleico de 24 

horas para garantir a sua passagem fronteiriça sem sobressaltos. Ao fazer o teste de 

ácido nucleico em Zhuhai e, sobretudo, em Macau, a soma desses pequenos custos 

diários decorrentes do referido teste é uma despesa significativa. 
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Actualmente, são três os resultados de uma avaliação realizada através da 

internet das pessoas infectadas em Macau: isolamento domiciliário, consulta externa 

comunitária e consulta médica no hospital. No futuro, o número de pessoas infectadas 

vai aumentar, assim como o número de casos graves. No entanto, actualmente, a taxa 

de ocupação das camas do Centro Clínico de Saúde Pública, no Alto de Coloane, está 

quase a atingir a ocupação máxima, tendo havido mesmo casos em que pais levaram 

as crianças ao Centro Clínico de Saúde Pública para serem tratadas depois de uma 

avaliação médica, mas, como não havia camas vazias, ficaram à espera, em vão, 

durante várias horas. 

É de notar que, no período de transição das medidas de prevenção e controlo da 

Covid-19, para além do aumento contínuo do número de pessoas infectadas, com a 

descida da temperatura, os cidadãos de Macau, especialmente os idosos, estão mais 

vulneráveis a doenças súbitas de Inverno. Por isso, ao promover de forma ordenada 

o tratamento de pessoas infectadas pelo novo tipo de coronavírus, deve-se também 

prestar atenção ao tratamento das pessoas com outras doenças. No actual sistema 

de saúde de Macau, a pressão sobre o pessoal médico e de enfermagem é enorme. 

Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando que me sejam dadas 

respostas, de uma forma clara, precisa, coerente e completa, sobre o seguinte: 

1. Tendo em conta o elevado preço dos testes de ácido nucleico em Macau, o 

Governo da RAEM deve ponderar reduzir o seu preço, nomeadamente, o preço do 

teste de ácido nucleico de amostra em tubo único, ou até permitir a passagem 

fronteiriça com teste de ácido nucleico gratuito, com vista a reduzir os encargos dos 
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residentes com o referido teste e com a passagem fronteiriça. Vai fazê-lo? 

2. Como é que o Governo da RAEM vai resolver a situação da insuficiência de 

camas para tratamento dos grupos-chave infectados pela Covid-19 (por exemplo, as 

crianças) e dos pacientes com doenças graves? E como vai coordenar os respectivos 

trabalhos para aumentar o número de camas para as pessoas infectadas em estado 

grave? Como é que o Governo da RAEM vai equilibrar os recursos médicos dos 

doentes infectados pelo novo tipo de coronavírus e dos pacientes com outras doenças? 

3. Face à enorme pressão sobre o actual sistema de saúde e o pessoal médico e 

de enfermagem, o Governo da RAEM dispõe de algum plano de contingência e 

medidas de protecção para o pessoal médico e de enfermagem, caso seja infectado 

pelo novo tipo de coronavírus, com vista a proteger a sua saúde pessoal? 

 

16 de Dezembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Che Sai Wang 


