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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Aumentar o serviço de apoio extensivo aos serviços médicos e especializados 

nos lares e centros de dia para pessoas portadoras de deficiência mental 

 

Nos últimos anos, o Governo da RAEM optimizou os serviços médicos da 

especialidade de geriatria dos Serviços de Saúde e, a partir de 2018, começou a 

desenvolver o plano de serviços médicos de especialidade no exterior. O grupo 

externo de especialistas é composto por profissionais de saúde de diferentes 

especialidades, e fisioterapeutas e farmacêuticos do Centro Hospitalar Conde de São 

Januário, e presta serviços médicos externos de especialidade nos lares de idosos 

subsidiados pelo Governo da RAEM. Este plano abrange até ao momento cinco lares 

de idosos em Macau, com vista a proporcionar aos idosos serviços médicos 

especializados mais convenientes e, ao mesmo tempo, aliviar a pressão do pessoal 

da linha de frente dos lares de idosos, bem como aliviar a pressão e os riscos na 

espera de consultas externas diferenciadas e no serviço de urgência. 

No entanto, para além dos lares para idosos em geral, os trabalhadores da linha 

de frente dos lares e dos centros de dia para pessoas com deficiência mental também 

enfrentam grande pressão. A fase de desenvolvimento e o ritmo de envelhecimento 

das pessoas com deficiência mental são diferentes dos das pessoas em geral, pois 

existe um fenómeno de envelhecimento precoce e o enfraquecimento das funções 

físicas e corporais ocorre mais cedo do que a idade real. O processo de 

envelhecimento é acompanhado de problemas de saúde e das funções físicas, e de 
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problemas do conhecimento e sensoriais, afectando gradualmente a vida quotidiana 

das pessoas portadoras de deficiência mental e das suas famílias. Para que as 

pessoas com deficiência mental mantenham um corpo saudável e adiem o 

envelhecimento precoce, é indispensável o recurso contínuo aos cuidados de saúde. 

Espero que o Governo da RAEM possa estudar o aumento do número de centros de 

dia para pessoas com deficiência mental e disponibilize serviços de apoio médico e 

especializado, para reduzir o envelhecimento precoce e outros problemas de saúde 

das pessoas com deficiência mental, e facilitar o acompanhamento, a gestão, o 

encaminhamento e a prestação de cuidados de saúde básicos às pessoas com 

deficiência mental, e os trabalhadores dos lares e dos centros de serviço também 

podem assim aprender as técnicas de enfermagem dos profissionais de saúde. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. O Governo vai estudar a extensão dos serviços de assistência médica 

externa do Centro Hospitalar Conde de São Januário aos lares e centros de 

dia para pessoas portadoras de deficiência mental, de modo a acompanhar 

regularmente as condições de saúde dessas pessoas e a aumentar tais 

serviços, como os de psiquiatria, dermatologia, tratamento de reabilitação, 

etc., de modo a que as pessoas com deficiência mental possam ter check-

ups regulares de saúde num local familiar sem preocupações e, por outro 

lado, reduzir o fardo e a pressão sobre as suas famílias, lares e centros? 

2. Se algum lar for afectado por doenças de grupo, como gastroenterite e gripe, 

os serviços competentes devem enviar médicos para os lares, com vista a 

reduzir os riscos. Vão fazê-lo? 

3. O Governo deve adoptar medidas proactivas no sentido de reforçar a 
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formação do pessoal médico e de enfermagem e dos profissionais dos 

equipamentos sociais, elevando assim os seus conhecimentos sobre as 

pessoas portadoras de deficiência mental e a sua capacidade de 

comunicação, com vista a evitar situações imprevistas. Vai fazê-lo? Ao 

mesmo tempo, devem ser realizados intercâmbios e formações regulares 

para melhorar os padrões de tratamento médico, cuidados e gestão de 

medicamentos em lares residenciais e centros de dia para pessoas com 

deficiência mental, aperfeiçoando o mecanismo de cooperação e 

desenvolvendo o espírito de cooperação entre os serviços de saúde e os de 

assistência social. Isto vai ser feito? 

 

29 de Dezembro de 2021  

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ho Ion Sang 

 


