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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado 

à Assembleia Legislativa, Lam U Tou 

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

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lam U Tou, de 23 de Dezembro 

de 2022, a coberto do ofício n.º 1234/E942/VII/GPAL/2022 da Assembleia 

Legislativa de 30 de Dezembro de 2022 e recebida pelo Gabinete do Chefe do 

Executivo a 3 de Janeiro de 2023: 

Em resposta à entrada no período de transição de prevenção e controlo da 

epidemia em Macau, o Governo da RAEM tem vindo a implementar, de forma 

ordenada e de acordo com o plano de contingência, o regime de gestão por 

categorias dos infectados, através da “Plataforma de auto-avaliação das pessoas 

com COVID-19 e de marcação de consulta externa comunitária”, os doentes 

são encaminhados para isolamento domiciliário, para marcação prévia de 

consulta externa comunitária, para o centro de tratamento comunitário ou para 

o Serviço de Urgência Especial do Centro Hospitalar Conde de São Januário 

através do transporte por ambulância, bem como são estabelecidos os serviços 

de consulta externa de medicina ocidental por via telefónica, de forma a 

fornecer tratamento médico adequado a pessoas infectadas com diferentes 

graus de necessidades médicas. 

De acordo com a estimativa de número de monitorização epidémica, até 

ao dia 12 de Janeiro de 2023, 260 mil pessoas declararam estar infectadas. No 

entanto, este valor não inclui as pessoas que foram infectadas mas não 
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efectuaram a respectiva declaração. Tomando como referência a actual 

situação cumulativa de infecção em vários grupos de pessoas em Macau, 

incluindo os trabalhadores das principais instituições médicas, os estudantes do 

ensino não superior, os docentes, estima-se que a população infectada em 

Macau atinja 70% do total. É  de salientar que o número da população infectada 

não é obtido através de testagem massiva de ácido nucleico nem teste de 

antigénio, sendo apenas para uso de referência. 

No que diz respeito à triagem de pessoas com COVID-19 de diferentes 

níveis, as consultas externas comunitárias já atenderam, até ao momento, quase 

42 mil utentes, com uma média diária de cerca de 2.000 utentes e um pico diário 

de cerca de 3.800 utentes, tendo contribuído eficazmente para a triagem de 

doentes e o alívio da pressão nos serviços de urgência de hospitais. Ao mesmo 

tempo, em coordenação com as instituições médicas privadas para atender às 

pessoas infectadas ou suspeitas de infecção com necessidade de consulta 

médica, foi desempenhado o papel de colaboração para elevar o efeito de 

diagnóstico e tratamento. 

Em resposta ao aumento da procura de serviços de consulta médica no 

Serviço de Urgência do CHCSJ, os Serviços de Saúde adoptaram várias 

medidas de optimização e alocaram recursos médicos, entre as quais, a 

suspensão dos serviços médicos não urgentes, a transformação do posto de 

teste de ácido nucleico do hospital em serviço especial de urgência, a abertura 

de vários enfermarias de isolamento temporário e a mobilização de todos os 
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recursos médicos, bem como coordenaram vários departamentos para acelerar 

o transporte de doentes para instalações apropriadas de isolamento e 

tratamento, entre outras medidas, de forma a minimizar a pressão no Serviço 

de Urgência do CHCSJ, dar resposta eficazmente aos períodos de pico de casos 

graves, e assegurar as necessidades de cuidados de saúde dos residentes. 

No âmbito dos serviços de internamento, o Governo da RAEM criou e 

acrescentou, conforme situações de emergência, aproximadamente 700 camas 

para tratamento em isolamento que satisfazem o padrão hospitalar, o que 

representa um aumento de cerca de 1,5 vezes em relação às 266 camas 

existentes para isolamento. Além disso, foram suspensos todos os serviços de 

cuidados de saúde não urgentes, acelerados os procedimentos de alta dos 

doentes em estado estável, estabelecido um mecanismo de monitorização do 

fluxo de enfermarias e de doentes, assim como mobilizados todos os recursos 

humanos dos Serviços de Saúde para responder completamente ao trabalho de 

salvamento e tratamento. Actualmente, a taxa de ocupação de camas em 

instalações de isolamento é de cerca de 45%, destinadas aos utentes que 

recorreram por sua iniciativa aos postos de triagem dos Serviços de Saúde, bem 

como às pessoas infectadas transferidas por outras instituições médicas de 

Macau. 

No que diz respeito à divulgação de informações, o Governo da RAEM 

realizou, no dia 5 de Janeiro, uma conferência de imprensa para apresentar a 

situação epidémica mais actualizada e anunciar as informações sobre o 
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ajustamento das diversas medidas de prevenção da epidemia. O Governo da 

RAEM também divulgou, através de comunicado de imprensa, o resumo da 

situação epidémica durante o período de transição de prevenção e controlo da 

epidemia. O Governo da RAEM tem vindo a divulgar oportunamente de acordo 

com as necessidades, através de conferência de impresena, notas de imprensa, 

página electrónica temática e zona especial de informações da página 

electrónica, entre outras canais, as respectivas orientações, notícias, 

infografias, vídeos educativos, etc. de modo a permitir que os cidadãos 

consultem as informações necessárias de forma conveniente. Tendo em 

consideração as diversas dúvidas das pessoas infectadas pelo novo tipo de 

coronavírus durante o período de transição de prevenção e controlo da 

epidemia, o Governo da RAEM criou um total de 60 linhas abertas (28700600) 

para os infectados, a “Zona especial destinada a pessoas com COVID-19” na 

Página Electrónica Especial Contra Epidemias, bem como a “Rede de 

Informação sobre o Isolamento Domiciliário”, a fim de facilitar os residentes a 

conhecerem melhor as diversas informações e observações divulgadas. 
 
 
 
 

                                            O Director dos Serviços de Saúde, 

                                            Lo Iek Long 

                                            13/01/2023 

  

 


