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Embora as pessoas com mais de 65 anos de idade gozem actualmente de 

assistência médica gratuita, os serviços odontológicos prestados pelo hospital 

público limitam-se apenas a serviços básicos, e além disso os idosos têm de esperar 

muito tempo por eles. Por isso, para colocar próteses dentárias, alguns são obrigados 

a recorrer a clínicas odontológicas privadas ou sitas na China Continental, cujos 

serviços são muito caros e, como tal, os que não podem pagar são forçados a suportar 

dores de dentes por muito tempo. 

Na realidade, melhorar as políticas destinadas à terceira idade tem sido uma 

prioridade de muitos países e regiões. O Japão introduziu a política de que “pessoas 

com 80 anos devem ter 20 dentes naturais saudáveis”, pois a falta de dentes afectará 

a forma como se alimentam e comunicam. O Governo da Coreia do Sul fornece “um 

subsídio para dois implantes dentários para pessoas com mais de 70 anos”. Nas 

últimas Linhas de Acção Governativa do Governo de HK, foi referida a ampliação 

do âmbito do Programa de Assistência Odontológica a Idosos, no quadro do Fundo 

de Assistência Comunitária, a fim de incluir a remoção de coroas, pontes dentárias e 

tratamentos de canal dentário, para permitir que pessoas a atingir os 75 anos de idade 

e que tenham ingressado no Programa há pelo menos cinco anos possam receber, 

pela segunda vez, e de forma gratuita, a colocação de próteses dentárias removíveis. 

No entanto, o “Programa Piloto de Próteses Dentárias para Idosos” introduzido 

pelo Governo de Macau no ano passado destina-se apenas a cidadãos com mais de 

75 anos. De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, em Macau 

a população de idosos com 65 anos ou mais ascendia a 740.00 pessoas. Com o rápido 

envelhecimento da população, a população idosa continuará a crescer e a procura por 

cuidados dentários aumentará significativamente. 

Espero que as autoridades facilitem, progressivamente, o limite de idade 

elegível para desfrutar de serviços odontológicos gratuitos, a fim de poder beneficiar 

mais idosos. A longo prazo, sugiro que as autoridades subsidiem os serviços 

odontológicos (nomeadamente, colocação/fabrico de próteses dentárias, obturação 

dentária e outros tipos de cuidados dentários mais caros) para pessoas com mais de 



 

65 anos e que promovam activamente os cuidados de saúde dentária para idosos, 

melhorem os serviços gratuitos de exames orais e de colocação de próteses dentárias, 

a fim de que os idosos possam desfrutar de melhor qualidade de vida no fim dos seus 

dias. 

 


