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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Reforçar a prevenção do suicídio, face ao aumento do número de casos  

registado durante a pandemia 

 

 De acordo com os Serviços de Saúde, nos primeiros três trimestres, 

registaram-se 56 suicídios, mais 8 do que no mesmo período do ano passado, ou 

seja, um aumento de 16%. É de notar que 19 casos têm origem em doenças físicas 

crónicas, mais 6 do que no ano passado, 13 resultam de doenças mentais, mais 1 do 

que no ano passado, e 5 resultam de problemas financeiros, motivo que foi incluído 

pela primeira vez nas estatísticas deste ano. Durante o recente debate das LAG da 

área dos Assuntos Sociais e Cultura, responderam-me que as instituições de serviço 

social tinham recebido recentemente mais pedidos de ajuda relacionados com 

problemas emocionais e suicídio. No 4.º trimestre, foram noticiados vários casos, 

envolvendo motivos diversos: velhice e doença, conflitos entre filhos e pais, 

problemas amorosos, dificuldades financeiras, etc. 

 Quando estes problemas não são tratados atempadamente, podem resultar em 

suicídio. Face à recessão económica e ao desemprego durante a epidemia, o 

Governo deve rever as actuais medidas de prevenção do suicídio, optimizando, no 

que respeita aos que sofrem de doenças crónicas, os cuidados para aliviar o seu 

sofrimento, e, no que concerne aos jovens, a cooperação entre o Governo, as 

escolas e os encarregados de educação. Tudo para, sob as mais variadas formas, 
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resolver e erradicar o problema. 

 Assim sendo, interpelo sobre o seguinte:  

1. Os casos de suicídio registados nos três primeiros trimestres do corrente ano 

aumentaram 16% comparativamente ao período homólogo do ano transacto, 

especialmente os relacionados com doenças crónicas. Os mais recentes 

casos associam-se mais a doentes, a jovens e a pessoas com problemas 

emocionais ou financeiros. Qual é o ponto de situação em termos de número 

e razões? Quantos pedidos de ajuda, via telefone, foram recebidos pelo 

Governo e pelas instituições de solidariedade social? Que avaliação é que o 

Governo faz? E que medidas preventivas é que são adoptadas? 

2. Para além da persuasão e orientação, é preciso ainda adoptar medidas 

preventivas, tendo em consideração os motivos. Segundo as estatísticas, 

registou-se um aumento no número de casos de suicídio por causa de 

doenças crónicas e fisiológicas. O Governo vai rever e optimizar os apoios e 

os cuidados permanentes a disponibilizar aos que sofrem de doenças 

crónicas? De que medidas dispõe para aliviar e atenuar o sofrimento dos que 

sofrem de doenças prolongadas? Vai rever e reforçar os cuidados a prestar a 

este grupo de alto risco? 
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3. Ultimamente, também se registaram casos de jovens que se suicidaram 

depois de discussões com os pais. Como é que o Governo avalia este tipo de 

casos? Quais os motivos? O Governo vai optimizar os respectivos trabalhos 

no âmbito da assistência educacional e da cooperação entre as escolas e os 

encarregados de educação?                                                   
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A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM 

Lam Iok Fong  


