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Centro de Exame Médico para Funcionários Públicos 
(CEMFP) 

 
 Introdução do Centro de Exame Médico para Funcionários Públicos  

 
Objectivos: 
  

Realizar exames médicos e promover a educação para a saúde, de uma forma adequada e regular, 
a todos os funcionários públicos efectivos de Macau, de modo a elevar a qualidade de saúde, a 
consciência sobre a segurança profissional e a melhoria do conhecimento dos mesmos quanto à 
prevenção de doenças crónicas comuns, contribuindo deste modo para o estabelecimento de uma 
equipa de funcionários públicos de qualidade, saudável em termos de condições físicas e 
psíquicas, que melhor apoiará o desenvolvimento social de Macau.  

 
Destinatários: 
 Funcionários públicos efectivos (é necessária a apresentação do Bilhete de Identidade, Cartão de 

Utente e Cartão de Acesso a Cuidados de Saúde) 
       

Horário de funcionamento: 2.ª feira a 6.ª feira, das 08H30 às 18H00. 
 

Endereço: Rua Central da Areia Preta, lote 18, Centro de Saúde da Areia Preta, 2.º andar  
 

Telefone: 84906699  
Fax: 84906599   
E-mail: cemfp@ssm.gov.mo 
 

Conteúdo do exame médico:  

 
Sexo masculino Sexo feminino 

Avaliação física  Avaliação física  
Exame físico  Exame físico  
Exame de sangue  Exame de sangue 
Exame de urina Exame de urina 
ECG em repouso ECG em repouso  
Radiografia do tórax Radiografia do tórax 
Preenchimento de inquérito referente 

ao exame médico para funcionários 

públicos 

Exame ginecológico, rastreio do 

cancro do colo do útero 

Preenchimento de inquérito referente 

a ansiedade, depressão (não 

obrigatório) 

Preenchimento de inquérito referente 

ao exame médico para funcionários 

públicos 

Preenchimento de tabela referente aos 

sintomas de próstata 

Preenchimento de inquérito referente 

a ansiedade, depressão (não 

obrigatório) 
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Procedimentos do exame médico:  

1. A inscrição é feita em grupo ou por forma colectiva através de comunicação pelos serviços 

públicos/entidades à SAFP; 

2. A marcação da consulta externa é feita pelo CEMFP conforme a lista de nomes submetida pela 

SAFP. Após a marcação, o talão de marcação e as informações necessárias serão transmitidos 

para os serviços públicos/entidades;  

3. No dia marcado, o participante tem que estar em jejum e dirigir-se ao CEMFP para o exame de 

análises de sangue e exame físico; 

4. O participante recorre ao Centro de Prevenção e Tratamento de Tuberculose, mediante a 

apresentação do Talão de Exame de Raio-X para efectuar a radiografia do tórax; 

5. A marcação da consulta de seguimento é efectuada pelo CEMFP; 

6. Será emitida uma declaração de consulta médica, para entregar aos respectivos serviços 

públicos/entidades. 

 

Nota: Caso o participante não possa comparecer no CEMFP na data marcada, deve 

efectivamente comunicá-lo ao seu serviço/entidade. Posteriormente, a SAFP irá notificar os 

serviços do participante. 
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ITENS DO EXAME MÉDICO 

 

Itens Conteúdo principal e exame sobre o estado de saúde 

Avaliação física   
Pressão arterial, altura, peso, circunferência da cintura, teste de visão 

Índice da Massa Corporal (IMC)  

Exame físico  

 

Diagnóstico por perguntas 

Teste: pele, esclera, tiróide, nodo linfático 

Diagnóstico por auscultação: coração, pulmão 

Diagnóstico por contacto: abdómen 

Avaliação: Capacidade de movimento dos membros superiores e inferiores 

Exame de sangue 

Situação geral do sangue: hemograma 

Teste de função hepática: ALT, AST 

Teste de função renal: Creatinina, Ureia 

Teste de risco de doença coronária: Colesterol Total, HDL, LDL,TG 

Teste de gota: ácido úrico 

Teste de diabetes: Fasting Glucose 

Teste de doenças transmissíveis: HBsAg, anti-HBs e vírus da SIDA 

Exame de sistema urinário Teste de urina 

Exame de sistema 

cardiovascular  
Teste de função cardíaca: ECG em repouso 

Exame de imagiologia Situação torácica: Raio-X de tórax, Radiografia do tórax 

Exame ginecológico  

 

Exame da mama 

Exame ginecológico 

Rastreio do cancro do colo do útero/mutil-detecção  

Transferência 

Na detecção de qualquer anomalia, o participante é transferido pelo médico 

para um Centros de Saúde ou consulta externa dos respectivos serviços 

diferenciados para acompanhamento. 
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Observações  

1. Não é aconselhável fazer o exame, se tiver febre. 

2. Não deve comer nem beber antes da colheita de sangue, entre 10 a 12 horas, mas pode 

beber água. É proibido consumir bebidas com açúcar ou alcoólicas. 

3. Após a colheita de sangue, tem de ser submetido a teste antes do exame médico, de forma 

ordenada, devendo cumprir as orientações do pessoal do CEMFP. 

4. Antes do exame ginecológico deve esvaziar a bexiga (não é aconselhável exame 

ginecológico nem exames da urina durante a menstruação). 

5. No caso de gravidez, deve informar a sua Divisão de Pessoal dos serviços públicos, sendo 

aconselhada a suspensão do exame médico até depois do parto. 

6. Depois do exame médico, deve pedir a declaração de consulta médica com o carimbo no 

balcão de atendimento. 

 

Centro de Exame Médico para Funcionários Públicos 

 
Endereço: Rua Central da Areia Preta, lote 18, Centro de Saúde da Areia Preta, 2.º andar  

(Pelo elevador, por favor carregue em 2.º andar) (A hora de abertura é às 8h00. À chegada, os 

participantes não precisam de tirar senha no rés-do-chão para fila de espera.) 

Localização: Em frente à Escola Cham Son e perto dos edifícios “La Marina”, Kong Fok On e 

“La Cite” N. 

Autocarros: Carreiras da cidade - 2A, 2, 6, 3A, 7, 18A, 19 e carreiras das ilhas - 34, 30, MT3, 

AP1. 
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 Inscrição no balcão de recepção  

Colheita de sangue 

Realização de teste antes do exame médico, de forma ordenada, 
e cumprindo as orientações do pessoal do CEMFP 

Aguardar por chamada para consulta médica 

(conclusão de todos os itens do exame médico)  

Medição: Pressão arterial, exame de urina, visão, altura, peso, 
circunferência da cintura ECG 

Preenchimento de inquérito 

Pequeno-almoço (cantina) 

Actualização de dados pessoais, solicitação de declaração de consulta 
médica com o respectivo carimbo (no balção de recepção)  

Radiografia do tórax no Centro Prevenção e Tratamento de 
Tuberculose  

FLUXOGRAMA DO EXAME MÉDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
          


