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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

  

Prestar atenção ao estado geral da saúde psicológica dos residentes de 

Macau 

 

O surto epidémico acarretou prejuízos económicos e danos mentais para os 

residentes. 

Até ao 3.º trimestre de 2022, registaram-se 65 suicídios, ultrapassando-se os 60 

casos divulgados pelos Serviços de Saúde, segundo os resultados da vigilância da 

morte de suicídio em Macau em 2021, e com este reprimido ambiente de epidemia, 

as doenças mentais podem até originar condutas criminosas. As doenças mentais não 

são iguais às doenças fisiológicas comuns, em que os sintomas são notórios e 

facilmente detectáveis pelas próprias pessoas ou por outrem, pois, as doenças 

mentais são imperceptíveis no início, e quando são diagnosticadas, já é demasiado 

tarde. Em Macau, o número de psiquiatras é reduzido, o tempo de espera para as 

consultas é longo, e como as consultas no sector privado são caras, os doentes 

dificilmente conseguem suportar os encargos com o tratamento. 

A depressão é uma doença psicológica caracterizada por perturbações 

emocionais contínuas e permanentes, que levam as pessoas a pensar em suicídio. 

Além disso, algumas doenças mentais, se não forem detectadas e tratadas 

atempadamente, podem facilmente levar as pessoas a caminhos errados e resultar 

na prática de actos ilícitos e criminosos. Por exemplo, os casos recentemente 

divulgados de homens a abusar sexualmente de menores, de um homem assediado 

por outro homem, que lhe tocou num autocarro, de um homem a fotografar às 
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escondidas as pernas de uma menina, etc., constituem, de certo modo, um alarme 

quanto ao agravamento do estado da saúde psicológica em Macau. 

Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando que me sejam dadas 

respostas, de forma clara, precisa, coerente, completa e em tempo útil, sobre o 

seguinte: 

1. Perante o reduzido número de psiquiatras, o longo tempo de espera para as 

consultas, os preços elevados das consultas no sector privado e as dificuldades 

em suportar os encargos com o tratamento, o Governo deve ajudar os cidadãos 

no conhecimento, compreensão e alívio das doenças mentais. De que medidas e 

formas dispõe para o efeito?  

2. O posicionamento de Macau é transformar-se num centro mundial de turismo e 

lazer, e uma boa situação de segurança proporciona um ambiente seguro aos 

turistas. O Governo deve então reforçar o controlo dos frequentes casos de 

importunação sexual, a fim de oferecer tranquilidade aos cidadãos e turistas e um 

bom ambiente urbano. Como é que vai fazê-lo? 

3. De que medidas concretas dispõe o Governo para evitar que a saúde psicológica 

dos residentes se agrave, com vista a reprimir a propagação do fenómeno de 

pressão psicológica e, consequentemente, a instabilidade da segurança social? 

 

28 de Outubro de 2022 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Che Sai Wang 

  


