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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 25 de 

Novembro de 2022, a coberto do ofício n.º 1154/E886/VII/GPAL/2022 da 

Assembleia Legislativa de 6 de Dezembro de 2022 e recebida pelo Gabinete 

do Chefe do Executivo a 7 de Dezembro de 2022: 

Em resposta à necessidade de prevenção e controlo de epidemia em 

Macau, os Serviços de Saúde, através da contratação externa de serviços, 

continuam a encarregar as instituições privadas de teste a responsabilidade de 

execução do trabalho de teste de ácido nucleico, fornecendo mais postos de 

testes para facilitar os cidadãos. Ao mesmo tempo, têm coordenado 

activamente com a instituições de teste de ácido nucleico, e desde 2020, têm 

ajustado o preço de teste de ácido nucleico por oito vezes, baixando 

gradualmente de 180 patacas para 45 patacas em Setembro de 2022. 

Actualmente, o Governo da RAEM tem aproveitado os parques e as 

zonas de lazer das diversas zonas para criar postos de teste de ácido nucleico 

ao ar livre e avaliar factores como a sua localização, a disposição dos espaços 

e a gestão do fluxo de pessoas, sendo que os postos de teste de ácido nucleico 

em cada zona são organizados com base no princípio de facilitar aos cidadãos 

a escolha do posto mais próximo, de forma a conter o risco de infecção entre 
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diferentes zonas de teste.  Em Outubro de 2022, foram instalados na RAEM 

54 postos de teste de ácido nucleico, mais 35 do que em 2021. 

Quanto ao extravio de dois conjuntos de amostras por parte de uma 

instituição que presta serviços de realização de testes,  a instituição em causa 

entregou o relatório circunstanciado a pedido dos Serviços de Saúde, e 

implementou de imediato as recomendações de melhoramento. Além disso, 

foi revisto o processo de recolha de amostras e reforçada a formação de 

pessoal, a fim de evitar a ocorrência de situações análogas no futuro. Os 

Serviços de Saúde, como entidade de supervisão, continuam a enviar pessoal 

para inspeccionar o funcionamento de postos de testes de ácidos nucleicos, 

regulamentando rigorosamente o seu funcionamento e garantindo a execução 

das medidas de melhoramento por parte das instituições de testes. 

De acordo com as medidas sobre a optimização da prevenção e controlo 

de epidemia anunciados pelo Estado, Macau entrou no período de transição 

de prevenção e controlo no dia 8 de Dezembro de 2022. O Governo da 

RAEM já preparou um plano de resposta. Na primeira fase, foram ajustadas e 

optimizadas várias medidas de prevenção e controlo da epidemia, incluindo a 

optimização das medidas de prevenção e controlo “5+3” para pessoas à 

entrada em Macau provenientes do exterior, e o cancelamento dos requisitos 

do teste de ácido nucleico e de teste de antigénio para pessoas provenientes 

do Interior da China após a sua chegada a Macau, bem como o ajustamento 

de tipo e frequência de testes para grupos-chave de Macau. Em resposta à 
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evolução epidémica, actualmente o rastreio e diagnóstico do novo tipo de 

coronavírus adoptam mais o teste rápido de antigénio e a necessidade de teste 

de ácido nucleico tem diminuído gradualmente. No entanto, é de salientar 

que o teste rápido de antigénio não pode substituir por completo o teste de 

ácido nucleico. 

O Governo da RAEM continuará a rever os vários trabalhos 

antiepidémicos, analisar e avaliar as necessidades do público e ajustar de 

forma dinâmica as diversas medidas de prevenção e controlo em resposta às 

várias fases de evolução da situação epidémica. 

 
 

                                            O Director dos Serviços de Saúde, 

                                            Lo Iek Long 

                                            16/12/2022 

 

  

 


