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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. Os estudantes devem preencher a 
primeira parte do Relatório de Exame Médico antes do 
exame. 

 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. Os estudantes devem preencher a 
primeira parte do Relatório de Exame Médico 
antes do exame.   

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 
 Registro de vacinações (Para detalhes sobre itens de vacinação, por favor, consulte as diretrizes no 

verso) 
 Uma cópia do Boletim Individual de Vacinações, incluindo as páginas das informações particulares e 

vacinação válido (mostrar também o original do registro para a verificação no momento da 
apresentação o relatório do exame médico); ou 

 Os estudantes de Macau podem entrar na conta pessoal da “Acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM”, seleccionar “A minha saúde” e imprimir a “Informação Pessoal de Vacinação”. Tanto a informação 
pessoal como todos os registos de vacinação devem ser impressos enquanto que os campos de vacinas 
com doses múltiplas devem ser expandidos clicando em "+" para mostrar o registo completo de 
vacinação com datas. 

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 
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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 
 
Instruções para Submissão de Registro de Vacinações 
De acordo com regula o regime de vacinação dos Serviços de Saúde do Governo da RAE de Macau 
para a vacinação de estudantes em instituições de ensino superior, os estudantes devem apresentar os 
seguintes registros de vacinação quando se matricular. 
 

Itens 
Doses 

Obrigatoriamente 
Concluídas 

Observações 

1. Vacina anti-sarampo Pelo menos duas doses 
Apenas aplicável a indivíduos nascidos após 
1970; intervalo entre as 2 doses deve ser de 
pelo menos 4 semanas. 

2. Vacina anti-rubéola Pelo menos uma dose 
Apenas aplicável a indivíduos nascidos após 
1970. 

3. Vacina anti-tétano Pelo menos três doses 
O intervalo de cada dose deve ser de pelo 
menos 4 semanas, e administrada a cada 10 
anos após a última dose. 

4. Vacina anti-difteria e 
anti-tosse convulsa 

Pelo menos uma dose -- 

5. Vacina anti-poliomielite 
Pelo menos quatro 
doses 

 Apenas aplicável a estudantes provenientes 
do Paquistão, Nigéria e Afeganistão.  

 O intervalo de cada dose deve ser de pelo 
menos 4 semanas. 

 
 




