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1. Â mbito 

1.1 Todos os alunos admitidos aos cursos da licenciatura e os alunos re-admitidos, estão sujeitos a exame 
médico com o Relatório do Exame Médico (REG/Form/014) fornecido pela nossa Universidade, de 
acordo com a estipulação do n.º 2 desta Instrução. 

1.2 Os alunos admitidos através de ‘Admissão Director recomendado’ são aconselhados a prosseguir o 
exame médico a partir do fim de Maio, porque o relatório do exame médico é válida dentro de 3 meses. 

1.3 Isenção 
 Ficam isentos do exame médico os estudantes que o tenham feito no ‘Centro de Saúde de Macau’, ou 

no ‘Hospital Kiang Wu’, dentro de um período de 3 meses anterior à data de matrícula fixada pela nossa 
Universidade. Estes estudantes, porém, devem pedir ao respectivo Centro ou Hospital a transferência 
das informações do exame de saúde para o Relatório do Exame Médico (REG/Form/014) fornecido pela 
nossa Universidade. 

 
2.  Local para realização do exame médico 

 Estudantes locais: ‘Centro de Saúde de Macau’ ou ‘Hospital Kiang Wu’  
 Estudantes da China Continental: ‘Hospital Kiang Wu’ em Macau (obrigatório) 
 Estudantes não locais (excepto os da China Continental): Hospital público no país de origem, ‘Centro de 

Saúde de Macau’ ou ‘Hospital Kiang Wu’ em Macau 
 

Processo 

Centro de Saúde de Macau Hospital Kiang Wu 

Passo 1: 
Dirigir-se ao Centro de Prevenção e Tratamento de 
Tuberculose dos Serviços de Saúde, localizado na 
Estrada da Vitória, n.o 40, Macau, para tirar 
radiografia de tórax (Tel.: (853) 2853 2196). 
 
Passo 2: 
Apresentar, no dia marcado, o relatório da 
radiografia e registro de vacinações no Centro de 
Saúde da respectiva area residencial e fazer o 
exame médico, solicitando então o preenchimento 
do Relatório de Exame Médico. A Parte I do 
Relatório deve ser preenchida perante o médico. 

 Dirigir-se ao Hospital Kiang Wu para fazer o 
exame médico (as despesas da responsabilidade 
do próprio estudante). Para pedir informações, 
pode-se ligar para: (853) 8295 8501 ou (853) 
8295 8502. 

 
 Apresentar o registro de vacinações e fazer o 

exame médico, solicitando então o 
preenchimento do Relatório de Exame Médico. A 
Parte I do Relatório deve ser preenchida perante 
o médico.   

O aluno deve efectuar o exame médico o mais cedo possível de modo a evitar atraso nos 
procedimentos da matrícula e participação nas aulas. 

 
3. Documentos a apresentar na matrícula 

 Relatório de Exame Médico devidamente preenchido (o relatório do exame médico é válida dentro de 3 
meses, carimbado pelo respectivo hospital ou Centro de Saúde e assinado pelo médico); e 

 Uma cópia do registro de vacinações (Boletim Individual de Vacinações), incluindo as páginas das 
informações particulares e sobre a vacinação contra tétano (As vacinas contra o tétano devem ser 
vacinadas dentro de 10 anos, mostrar também o original do registro para a verificação no momento da 
apresentação o relatório do exame médico).  

 

 Este ‘Relatório de Exame Médico’ é utilizado exclusivamente para a admissão à Universidade de 
Macau (UM). A UM tem direito a verificar o estado de saúde do estudante para o efeito da 
admissão. O aluno deve apresentar o Relatório de Exame Médico, a fim de prosseguir os 
procedimentos de admissão, ou não poderá completar os procedimentos da matrícula nem 
assistir às aulas. 

 
4. Pedido de informações 

 Centro Médico da Universidade de Macau Secretaria 

Telephone:  (853) 8822 8852 (853) 8822 4007 

E-mail: hseo.health_care@um.edu.mo  registry@um.edu.mo  

Endereço: 
Room G002, UM Sports Complex N8 
University of Macau 
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China 

Room G002, Administration Building N6, 
University of Macau 
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China 

INSTRUÇ Õ ES DO EXAME MÉ DICO 
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前往澳門鏡湖醫院進行體檢應注意事項 

1. 請帶齊以下資料： 

a. 身份證或護照； 

b. 近照一張； 

c. 澳門大學「體格檢查報告表」； 

d. 疫苗接種記錄（即「個人接種手冊」或「疫苗接種卡」）。 

2. 配戴隱形眼鏡者，檢查前請轉戴有框眼鏡。 

3. 月經期間不能作尿液檢查，經期完結三天後方可作尿液檢查。 

4. 懷孕期間不能作 X光檢查。 

5. 胸部 X光檢查須在澳門鏡湖醫院進行。 

6. 澳門鏡湖醫院健康檢查中心地址、聯絡資料及辦公時間如下： 

地址 ： 澳門連勝街鏡湖醫院第一門診大樓五樓 

電話 ： (853) 8295 8501，(853) 8295 8502 

傳真 ： (853) 8295 8512 

電郵 ： health@kwh.org.mo 

辦公時間 ： 星期一至六 08:00-13:00，15:00-18:00，星期日及公眾假期休息 

 
Instruções para Exame Médico no Hospital Kiang Wu 
1. Os estudantes devem apresentar os seguintes documentos: 

a. Bilhete de Identidade ou Passaporte; 
b. Uma fotografia recente; 
c. Relatório do Exame Médico (emitida pela Universidade); 
d. Registro de Vacinações (Boletim Individual de Vacinações). 

2. É  favor trazer os óculos no caso de usar lente de contactos. 
3. O exame da urina não se pode fazer durante a menstruação. Este exame só se pode fazer 3 dias depois. 
4. Não se pode tirar radiografia no caso de estar grávida. 
5. Para assegurar a confiança do relatório de seu exame físico, deve tirar a radiografia no nosso hospital. 
6. Se tiver quaisquer dúvidas, é favor contactar o Hospital Kiang Wu: 

Endereço ： Rua de Coelho do Anaral, Macau 

Tel ： (853) 8295 8501, (853) 8295 8502 

Fax ： (853) 8295 8512 

E-mail ： health@kwh.org.mo 

Horas do Expediente ：Segunda ao Sábado 08:00-13:00, 15:00-18:00, Excepto Domingo e Feriados 

 
Guidelines for Completing the Medical Examination at Kiang Wu Hospital 
1. Students must bring along the following documents: 

a. I.D. card or passport; 
b. One recent photo; 
c. Medical Examination Report (issued by the University of Macau); 
d. Vaccination Record (Personal Immunization Record). 

2. Please wear your glasses instead of contact lens. 
3. Urine sample cannot be collected during menstruation period.  It should be collected three days after the 

end of menstruation period. 
4. Please do not take any X-ray examination if you are pregnant. 
5. To ensure the reliability of your medical examination report, you must take the X-ray at Kiang Wu Hospital. 
6. Should you have any queries, please feel free to contact Kiang Wu Hospital: 

Address ：Rua de Coelho do Amaral, Macao 

Tel ：(853) 8295 8501, (853) 8295 8502 

Fax ：(853) 8295 8512 

E-mail ： health@kwh.org.mo 

Office Hours ：Monday – Saturday 08:00-13:00, 15:00-18:00, Except Sundays or Public Holidays 




