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INTERPELAÇÃO ORAL  

 

A saúde pública aumenta os serviços de medicina tradicional chinesa e recruta 

mais médicos correspondentes 

 

Segundo os dados dos Serviços de Saúde, em 2021, 78 441 pessoas obtiveram 

cuidados de saúde de medicina tradicional chinesa (MTC) nos centros de saúde, o 

que representa um aumento de 11,5 por cento face ao ano de 20201, um novo recorde 

e um aumento significativo de 58 por cento, em comparação com as 32 781 pessoas 

registadas em 20112. Isto demonstra o aumento contínuo da respectiva procura por 

parte dos residentes.  

 

Nos últimos anos, o Governo reforçou a promoção do desenvolvimento da MTC, 

criou o Departamento de Desenvolvimento dos Serviços de Medicina Tradicional 

Chinesa sob a tutela dos Serviços de Saúde, um mecanismo de contacto permanente 

com as associações do sector em causa, e um grupo de combate à epidemia durante 

o surto do dia 18 de Junho, e realizou acções de divulgação e sensibilização sobre a 

MTC, e vai reservar, no Centro de Saúde de Seac Pai Van, que entrou em 

funcionamento em Junho passado, e nos futuros centros de Saúde, espaços para a 

prestação dos respectivos serviços3.  

                                            
1  Serviços de Saúde do Governo da Região Administrativa Especial de Macau: “Relatório de 

Actividades dos Serviços de Saúde 2021”, página 13, 

https://www.ssm.gov.mo/docs/25220/25220_10abab1d09e04247ab3c6f51a9024b35_000.pdf 

2  Serviços de Saúde do Governo da Região Administrativa Especial de Macau: “Relatório de 

Actividades dos Serviços de Saúde 2011”, página 27, 

https://www.ssm.gov.mo/docs/5186/5186_a0fcec748ad346ccbff93e1f41903c93_000.pdf 

3 Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da 
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Contudo, é de salientar que, para elevar, de forma contínua, o nível dos serviços 

de MTC prestados pelo sector público e satisfazer as necessidades da sociedade, 

para além das políticas e das instalações físicas, o planeamento de desenvolvimento 

e as instalações complementares de recursos humanos também são indispensáveis. 

A afectação de pessoal de MTC no sector público constitui o mais básico para 

promover a implementação dos respectivos trabalhos. Actualmente, os Serviços de 

Saúde têm apenas 6 médicos locais de MTC3 e, nos últimos anos, não havia qualquer 

recrutamento, o que constitui um obstáculo para os serviços públicos de MTC, face 

ao aumento contínuo da procura. A meu ver, o Governo deve iniciar, quanto antes, os 

respectivos trabalhos, para responder às necessidades da sociedade em relação aos 

serviços públicos de MTC. 

 

Assim, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. Ao Departamento de Desenvolvimento dos Serviços de Medicina Tradicional 

Chinesa, criado no início do ano passado, compete: estudar e elaborar o plano de 

desenvolvimento dos serviços de medicina tradicional chinesa e de talentos, bem 

como organizar e desenvolver a prestação de serviços de medicina tradicional 

chinesa4. O Governo elaborou algum plano de trabalho para aumentar os serviços de 

MTC nas instituições públicas de saúde e recrutar mais médicos correspondentes? 

                                            

China: Resposta dos Serviços de Saúde à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à 

Assembleia Legislativa, Lei Leong Wong, https://www.al.gov.mo/uploads/attachment/2022-

10/87736633e95e19433b.pdf. 

4 Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, Reestrutura a orgânica dos Serviços de Saúde de 

Macau e extingue o Conselho da Saúde, republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 36/2021, artigo 30.º 
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Estão reunidas as condições para divulgar o plano preliminar ao público?  

 

2. Segundo a resposta do Governo a uma interpelação escrita minha em 

Setembro passado, “[o]s Serviços de Saúde continuam a avaliar as necessidades dos 

serviços de MTC e desenvolverão, em tempo oportuno, os trabalhos de recrutamento 

de pessoal3”. Já se chegou a alguma conclusão sobre os trabalhos de avaliação 

referidos? Existe alguma calendarização para iniciar o procedimento de recrutamento?  

 

3. O Centro de Saúde de Seac Pai Van já reservou espaços para a prestação de 

cuidados de saúde de MTC, mas, desde a sua entrada em funcionamento em Junho 

passado, os respectivos serviços nunca foram desenvolvidos. Assim, os residentes 

ainda têm de ir a outras zonas para consulta médica. O Governo já procedeu à 

reorganização dos recursos e à distribuição dos recursos humanos? Quando é que os 

serviços de MTC vão ser lançados? Para além dos seis centros de saúde que prestam 

estes serviços ou os de acupunctura, há algum plano para o aumento dos serviços de 

MTC no Hospital das Ilhas?  

 

29 de Dezembro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Leong Wong 

 


