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預防新型冠狀病毒肺炎－新冠病毒陰性檢測證明要求
Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus –
Exigências para o documento comprovativo do teste negativo do SARSCov-2
Versão atualizada (clique aqui)

Estas orientações técnicas são exercidas pelas pessoas, bem como entidades públicas ou
privadas, sob a supervisão das entidades competentes. De acordo com o disposto no artigo 3.º da
Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis sobre o dever de colaboração,
na prossecução dos fins de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis, as
pessoas e as entidades públicas ou privadas têm o dever de, nos termos legais, colaborar com as
entidades competentes bem como cumprir as ordens e orientações por elas emitidas. Estas
orientações técnicas não impedem que as entidades competentes emitam ordens e orientações
mais concretas e rigorosas consoante a situação real.

1.

Âmbito aplicável
As presentes orientações são aplicáveis a situações que requeiram a apresentação do

certificado de teste negativo do SARS-Cov-2, incluindo, mas não se limitando a: aquando do
embarque em aeronaves, navios, veículos, entre outros meios de transporte com destino à RAEM;
aquando da entrada na RAEM; em locais onde é exigida a apresentação do certificado conforme
anúncios feitos pelos serviços competentes correspondentes; e aquando do embarque em avião,
navio ou veículos com destino ao exterior.
As exigências relativas às deslocações de Macau para o exterior mencionadas nestas
orientações técnicas, algumas delas são exigidas por locais exteriores, para além de algumas delas
são anunciadas pelos serviços competentes de Macau.

2. Amostras e métodos de testes aceitáveis

疾病預防及控制中心
澳 門 特 別 行 政 區 政 府

Governo da Região Administrativa
Especial de Macau
衛 生 局
Serviços de Saúde

技術指引
Orientações técnicas
do CDC

N.º: 127.CDC.NDIV.GL.2020
Versão: 26.0
Data de elaboração: 2020.05.16
Data de revisão: 2022.05.20
Página: 2/9

預防新型冠狀病毒肺炎－新冠病毒陰性檢測證明要求
Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus –
Exigências para o documento comprovativo do teste negativo do SARSCov-2
2.1 Amostras respiratórias (por zaragatoa nasofaríngea ou por zaragatoa orofaríngea ou
por zaragatoa nasal combinada com esfregaço da garganta “combined nasal and throat
swabs”) e para bebés, estes podem ser substituídos por cotonetes anais;
2.2. Reacção em cadeia da polimerase (PCR: Polymerase Chain Reaction) para teste de
ácido nucleico da SARS-CoV2 ou COVID-19;
2.3. A amostra para o teste de ácido nucleico da COVID-19 deve ser feita por profissionais
de saúde ou sob a sua supervisão.

3. Métodos de testes não aceitáveis
3.1

Teste de antigénio (Antigen test): A despistagem de indivíduos assintomáticos,
geralmente não tem sensibilidade suficiente, daí que o teste não é adequado para os
fins específicos destas orientações;

3.2

Teste serológico para detecção de anticorpos IgG e IgM(IgG, IgM antibody): Pode ser
considerado um método auxiliar do teste de ácido nucleico, mas não o pode substituir;

3.3

Relatório de teste elaborado para sintomas suspeitos, independentemente dos métodos.

4. Relatório de teste aceitável aquando de vindas ou estadias em Macau
4.1

Deve ser apresentado o Código de Saúde de Macau com o relatório do teste de ácido
nucleico negativo e, ao mesmo tempo, deve ser apresentado um documento de
identificação com fotografia com o mesmo nome, sexo e número de identificação; à
entrada em Macau, pode ser exibida uma captura de ecrã; fora dos postos fronteiriços,
o Código deve ser exibido em tempo real, quando necessário;

4.2

Deve ser apresentando o relatório em papel emitido por uma instituição de testagem
reconhecida pelo Governo de onde é proveniente, que deve incluir os seguintes
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elementos: o mesmo nome do documento de identificação, instituição que organizou
o teste, método do teste, hora de emissão do relatório, relatório ou número da amostra;
4.3

Deve ser apresentada cópia impressa do relatório electrónico exibido na página
electrónica ou no e-mail do Governo ou instituições de testagem de onde é proveniente,
Com vista a provar a autenticidade da página electrónica ou e-mail, deve-se abrir a
página electrónica ou o e-mail em causa, através do próprio telemóvel, tablet ou laptop,
em frente do pessoal do balcão de check-in da companhia aérea ou pessoal de saúde
da quarentena no aeroporto; todos os e-mails devem ter sido enviados por instituições
de testagem e incluir os seguintes elementos: o mesmo nome do documento de
identificação, instituição de testagem, método do teste, hora de emissão do relatório,
relatório ou número da amostra; caso os dados de identificação estejam incompletos,
deve ser exibido um recibo ou talão de marcação com informações detalhadas de
identificação pessoal, para comprovar a autenticidade do relatório.

4.4

Todos os indivíduos que entram em Macau devem declarar com sinceridade o seu
estado de saúde e a história de viagem antes da sua entrada, bem como prestar a devida
atenção aos anúncios publicados pelo Governo da RAEM sobre as áreas de risco.

5. Deslocação a outras regiões (apenas para referência, prevalecem as exigências da autoridade
do destino)
5.1

Zhuhai: É dada prioridade ao relatório do Código de Saúde de Macau e da Província
de Cantão (Guangdong), sendo também aceite o relatório em papel e o relatório aceite
por outras autoridades de Zhuhai;

5.2

Shenzhen: Geralmente, só é aceite o relatório do Código de Saúde de Macau e da
Província de Cantão (Guangdong);
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5.3

Desde o Aeroporto de Macau para cidades do Interior da China: A menos que a cidade
de destino concorde expressamente na apresentação do relatório de teste por outros
meios, deve ser apresentado o relatório em papel aquando do embarque no avião;

5.4

Desde o Aeroporto de Macau para cidades fora do Interior da China e de Hong Kong:
É recomendada a apresentação de um relatório em papel na língua local, com período
de validade adequado ao destino e local de escala; caso o destino ou local de escala
não o exija, só tem de apresentar o Código de Saúde de Macau com relatório negativo
do teste de ácido nucleico.

Serviços de Saúde da Região Administrativa Especial de Macau
Centro de Prevenção e Controlo de Doenças
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Anexo: Período de validade dos relatórios de teste de ácido nucleico para vários fins
(Esta tabela serve de um resumo em vez de uma regulação. Quanto às exigências mais recentes, deve-se
prestar atenção ao último anúncio feito pelos serviços correspondentes)

Período de validade do relatório
Destino/ Referência

Exemplos
de teste de ácido nucleico
Geralmente é válido por 7 dias Se a data de emissão do relatório

1.

Em Macau

após a data de emissão do for 1 de Janeiro, este é válido até
relatório1

2.

Deslocações de Guangdong
para Macau

Válido por 72 horas após a data
n.º de recolha de amostra4

(Anúncio
217/A/SS/2022)
3.

às 23:59 do dia 8 de Janeiro
Se a data de recolha de amostra
for 1 de Janeiro, a validade é até
às 23:59 do dia 4 de Janeiro

Deslocações de Macau para
Guangdong (ou seja Zhuhai
e Shenzhen)
(Aviso do Conselho de

Válido por 7 dias após a data de
recolha de amostra2

Se a data de recolha de amostra
for 1 de Janeiro, a validade é até
às 23:59 do dia 8 de Janeiro

Estado)
4.

Chegada a Macau, de avião
ou navio, de indivíduos
provenientes

de

outras

províncias e cidades do
Interior da China fora de
Guangdong
(204/A/SS/2021)

Válido por 7 dias após a data de
recolha de amostra2

Se a data d recolha de amostra for
1 de Janeiro, a validade é até às
23:59 do dia 8 de Janeiro
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5.

Deslocações de Macau, de
avião ou navio, para outras
províncias do Interior da
China fora de Guangdong

Válido por 7 dias, incluindo a
data de recolha de amostra3

Se a data de recolha de amostra
for 1 de Janeiro, a validade é até
às 23:59 do dia 7 de Janeiro

(205/A/SS/2021)


Válido por 24 horas após a
data de recolha de amostra4



Os indivíduos que foram
infectados com o novo tipo
de

coronavírus

pretenderem
6.

viajar

se
para

Deslocações de Hong Kong,

Macau dentro do período de

de navio ou veículo, para

dois (2) meses após a Se a data de recolha de amostra

Macau

infecção devem possuir três for 1 de Janeiro, a validade é até

(Anúncio n.º 53/A/SS/2022

(3) resultados negativos de às 23:59 do dia 2 de Janeiro

e 173/A/SS/2022)

teste de antígeno ou ácido
nucleico do novo tipo de
coronavírus

realizados

consecutivamente com pelo
menos 24 horas de intervalo
e esperar 14 dias até iniciar
a viagem.
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Válido por 24 horas após a
data

de

emissão

do

relatório5


Os indivíduos que foram
infectados com o novo tipo
de

7.

Deslocações da Região de
Taiwan, de avião, para
Macau
(Anúncio n.º 84/A/SS/2021
e 173/A/SS/2022)

coronavírus

pretenderem

viajar

se
para

Macau dentro do período de
dois (2) meses após a
infecção devem possuir três
(3) resultados negativos de

Se a data de emissão do relatório
for 1 de Janeiro, este é válido até
às 23:59 do dia 2 de Janeiro

teste de antígeno ou ácido
nucleico do novo tipo de
coronavírus

realizados

consecutivamente com pelo
menos 24 horas de intervalo
e esperar 14 dias até iniciar
a viagem.
8.

Deslocações de Macau, de
avião, para a Região de
Taiwan
(205/A/SS/2021)

Prevalecem as exigências do
destino e local de escala; caso Se a data de recolha de amostra
não haja, é válido por 7 dias, for 1 de Janeiro, a validade é até
incluindo a data de recolha de às 23:59 do dia 7 de Janeiro
amostra3
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Amostra recolhida dentro de
48 horas anteriores às horas
do voo programado com
partida do local de origem
(não local de escala).
Atenção às exigências do
aeroporto de escala.



Os indivíduos que foram
infectados com o novo tipo Se a data do voo programado for

9.

Provenientes
países

de

(Anúncio

272/A/SS/2022
173/A/SS/2022)

outros
n.º
e

de

coronavírus

pretenderem

viajar

se 13 de Janeiro, com partida de
para Londres,

com

escala

na

Macau dentro do período de Singapura, com destino a Macau,
dois (2) meses após a o relatório é válido a partir do dia
infecção devem possuir três 11 de Janeiro ou após esse dia.
(3) resultados negativos de
teste de antígeno ou ácido
nucleico do novo tipo de
coronavírus

realizados

consecutivamente com pelo
menos 24 horas de intervalo
e esperar 14 dias até iniciar
a viagem.
Prevalecem as exigências do
10. Deslocações de Macau para local de escala e destino; caso Se a data de recolha de amostra
países estrangeiros

não haja, é válido por 7 dias, for 1 de Janeiro, a validade é até

(205/A/SS/2021)

incluindo a data de recolha de às 23:59 do dia 7 de Janeiro
amostra3

Observações:
1.

7 dias após a data de emissão do relatório – O período de validade é de 7 dias após a data de emissão do relatório
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2.

7 dias após a data de recolha de amostra – O período de validade é de 7 dias após a recolha de amostra para teste de ácido nucleico, não
incluindo a data de recolha de amostra

3.

7 dias incluindo a data de recolha de amostra – O período de validade é de 7 dias após a recolha de amostra para teste de ácido nucleico,
incluindo a data de recolha de amostra

4.

24／48／72 horas após a data de recolha de amostra – O período de validade é de 24／48／72 horas após a recolha de amostra para teste de
ácido nucleico, não incluindo a data de recolha de amostra

5.

24／48／72 horas após a data de emissão do relatório – O período de validade é de 24／48／72 horas após a data de emissão do relatório

