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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à 

Assembleia Legislativa, Zheng Anting 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, envio a 

seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Zheng Anting, de 14 

de Janeiro de 2022, enviada a coberto do ofício n.º 099/E76/VII/GPAL/2022 

da Assembleia Legislativa de 24 de Janeiro de 2022 e recebida pelo Gabinete 

do Chefe do Executivo no dia 25 de Janeiro de 2022:   

O Governo da RAEM tem vindo a dar importância à protecção da saúde 

de determinados grupos, a actual Lei que se encontra em vigor regula que as 

pessoas com idade igual ou superior a 65 anos estão isentas de pagamento 

dos serviços médicos públicos além de que os Serviços de Saúde prestam, de 

acordo com a situação real, diversos serviços médicos direccionados a 

idosos, incluindo diagnóstico e tratamento de demência, proximidade de 

serviços médicos de especialidade, avaliação da saúde de idosos, bem como 

serviços especializados em geriatria, consulta externa de saúde para idosos e 

consulta externa de saúde bucal, etc. 

Os Serviços de Saúde também fornecem aos idosos serviços de 

consultas externas de odontologia através de subsídios a instituições médicas 

sem fins lucrativos, incluindo exames e cuidados de saúde orais e dentários, 

obturação dentária, extracção de dentes, limpeza dental, entre outros. Desde 

2019, decorre o “Programa Piloto de Prótese Dentária para Idosos”, com o 



 
     

 
 

澳  門  特  別  行  政  區  政  府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

衛  生  局  
Serviços de Saúde 

(Tradução) 
 

  

 
地址 
Endereço 

：東望洋新街 339 號 衛生局行政樓 
：Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, Rua Nova à 

Guia, n.º 339, Macau 

電話 
TEL. 

：(853)2831-3731 
 

傳真 
FAX. 

：(853)2871-3105 
 

電子郵箱 
E-Mail 

：info@ssm.gov.mo 
 

      版次/Ver. 003  2021年 10 月 

 
 

objectivo prioritário de apoiar as pessoas com idade igual ou superior a 80 

anos com necessidades e dificuldades económicas para instalação de próteses 

dentárias. Em 2020, este programa tornou-se mais abrangente e foi alargado 

às pessoas com idade igual ou superior a 75 anos. Desde a sua 

implementação e até 2021 este programa apoiou 140 pessoas que após 

avaliação aceitaram o encaminhamento. Destas pessoas 100 concluíram a 

instalação de próteses dentáriaa e 39 abandonaram o programa por razões 

pessoais ou devido ao estado físico. Actualmente uma pessoa está em 

acompanhamento. Os Serviços de Saúde de modo a supervisionar o 

programa e controlar a qualidade dos serviços inquiriu 64 pessoas que 

completaram a instalação de próteses dentárias e a maioria está satisfeita com 

os serviços de produção e instalação de próteses dentárias. Tendo em conta 

que o “Programa Piloto de Prótese Dentária para Idosos”, pode 

efectivamente, melhorar a qualidade de vida dos idosos, em 2022, os 

Serviços de Saúde vão estender o programa aos idosos com idade igual ou 

superior a 70 anos, sendo elegíveis mais de 300 pessoas.  

Em termos de apoio a instituições médicas privadas, desde 2009, o 

Governo da RAEM tem emitido vales de saúde para subsidiar os residentes a 

procurarem tratamento médico em clínicas privadas, incluindo clínicas 

dentárias, para alcançar simultaneamente o papel de serviços de triagem. 

Os Serviços de Saúde continuarão a avaliar a eficácia e a situação real 

do “Programa Piloto de Prótese Dentária para Idosos”, com base na ideologia 
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da acção governativa de cuidar de grupos vulneráveis e bom uso dos 

recursos, e considerar atempadamente as instituições participantes no 

programa, o âmbito de destinatários dos serviços e a idade beneficiária. 

 

                                                     O Director dos Serviços de Saúde, 

                                                                      Lo Iek Long 

                                                                       10/02/2022 

 

  
 


