
   
  

 

Os serviços comunitários e o apoio de saúde mental, o  

mecanismo de “prevenção de quatro níveis, interligados 

estreitamente aos tetracíclicos” e a formação de pessoal de 

psiquiatria 

O Governo da RAEM tem prestado muita atenção às necessidades 

dos cidadãos do Território quanto aos serviços de saúde mental, 

proporcionando de forma activa aos cidadãos necessitados diversos 

serviços, nomeadamente serviços comunitários, apoio às suas famílias, 

divulgação comunitária e serviços de lar, entre outros. 

Reabilitação em saúde mental e apoio comunitário 

Através da Divisão de Serviços Familiares, dos Centros de Acção 

Social distribuídos pelas zonas de Macau e da Rede de Serviços 

Familiares e Comunitários nos Três Níveis de Prevenção, o Instituto de 

Acção Social (IAS) tem vindo a desenvolver de forma contínua diversos 

tipos de educação comunitária sobre a saúde física e mental. Através da 

realização de actividades promocionais e da criação do plano de boa 

vizinhança, pretende-se ajudar os cidadãos a melhorar a saúde mental e 

aumentar a sua resistência, detectar casos ocultos e prestar serviços de 

apoio social e psicológico às pessoas necessitadas, incluindo as pessoas 

recuperadas de doenças mentais e suas famílias.  

O IAS tem vindo a cooperar com três instituições particulares de 

serviços de reabilitação mental, no sentido de criar o programa de 

serviços de apoio comunitário para pessoas recuperadas de doenças 



   
  

 

mentais. Assim, através da intervenção de serviço extensivo ao exterior e 

duma cooperação interdisciplinar, uma equipa especializada composta 

por psicólogos, enfermeiros, terapeutas profissionais, assistentes sociais, 

coordenadores de actividades, entre outros, presta serviços de apoio ao 

domicílio a esse tipo de pessoas e às suas famílias, designadamente, 

aconselhamento individual, informação sobre as doenças mentais, 

educação sobre os medicamentos, treino sobre o controlo de emoções, 

treino no domicílio, entre outros, a fim de as pessoas recuperadas de 

doenças mentais poderem receber um apoio contínuo na sua comunidade. 

No respeitante aos casos em situação relativamente instável e que têm 

maior possibilidade de recaída, além de lhes prestar mais serviços de 

aconselhamento e acompanhamento profissional, o IAS irá prestar um 

apoio aprofundado, contínuo e individualizado em cooperação com os 

Serviços de Saúde.  

Sensibilização para a prevenção à discriminação e realização de 

formação para o aumento de conhecimento 

No âmbito das acções educativas sobre a saúde mental, em 

cooperação com as organizações não-governamentais e através das 

acções de divulgação pública e de sensibilização comunitária, o IAS 

pretende sensibilizar a população para ter conhecimento sobre a saúde 

mental, as doenças mentais e as pessoas recuperadas de doenças mentais 

e prestar o apoio às mesmas, com vista a evitar os estereótipos e a 

discriminação das doenças mentais e pessoas recuperadas de doenças 

mentais na sociedade. 



   
  

 

Nos últimos anos, o IAS tem vindo a promover de forma activa 

cursos de primeiros socorros da área de saúde mental para trabalhadores 

profissionais das organizações não-governamentais, de modo a que se 

tornem formadores dos referidos cursos. Através da realização deste tipo 

de formação, pretende-se aumentar o conhecimento dos cidadãos sobre a 

saúde mental e prestar um apoio adequado às pessoas que têm problemas 

emocionais, prevenindo deste modo o agravamento desses problemas.  

Aumento de vagas de serviços e realização de estudos sobre a criação 

de subsídios para apoiar os grupos mais vulneráveis 

Com vista a continuar a desenvolver os serviços de reabilitação 

psiquiátrica, o IAS criou nas Ilhas mais um equipamento social com o 

serviço de alojamento, oferecendo mais de 100 vagas de serviços de 

alojamento de emergência, de curto ou de longo prazo às pessoas 

recuperadas de doenças mentais. É  de crer que o referido equipamento 

social pode ser um apoio importante para essas pessoas e suas famílias, 

bem como atenuar a pressão da vida quotidiana a que estão sujeitas.  

No que respeita à atribuição de subsídio aos prestadores de 

cuidados, o Governo da RAEM irá encomendar a uma instituição 

académica a realização de estudos sobre a viabilidade de criar um 

subsídio a prestadores de cuidados. Com base nestes estudos, permite-se 

de forma objectiva e neutra a todos os sectores da sociedade uma 

discussão sobre as condições de promover a respectiva política, no 

sentido de apoiar as famílias de baixo rendimento na prestação de 



   
  

 

cuidados às pessoas necessitadas. 

Segurança na prestação de cuidados de saúde mental 

Os Serviços de Saúde implementaram as orientações emanadas pela 

Organização Mundial da Saúde e estabeleceram um mecanismo de 

prevenção de quatro níveis, interligados estreitamente aos tetracíclicos, 

nos serviços de saúde mental, isto é, foi adoptado um modelo para a 

integração dos serviços de saúde mental na comunidade, ou seja, 

conforme a situação, os pacientes são avaliados e acompanhados 

sucessivamente para associações de serviço comunitário, depois para 

determinadas instituições de saúde mental comunitária e, a seguir, para 

centros de saúde, e no final, são encaminhados para o Serviço de 

Psiquiatria do Centro Hospitalar Conde de S. Januário para tratamento. 

De modo a facilitar o acesso a serviços psicológicos gratuitos e 

abrangentes por parte dos residentes, os Serviços de Saúde criaram a 

Consulta Externa de Saúde Psicológica no Centro de Saúde da Areia 

Preta, no Centro do Tap Seac, no Centro de dos Jardins do Oceano e no 

Centro de Nossa Senhora do Carmo - Lago, para além disso, foram 

disponibilizados técnicos de assistência social para apoio em assuntos 

médicos. No âmbito da comunidade, são fornecidos aos pacientes 

serviços de avaliação e tratamento psicológico, enquanto o Serviço de 

Psiquiatria também faz o acompanhamento, com a maior rapidez 

possível, de casos encaminhados pelos centros de saúde ou pelas 

comunidades, de modo a garantir o acesso oportuno e o tratamento 

adequado aos pacientes necessitados. Ainda, um médico do Serviço de 



   
  

 

Psiquiatria é destacado para o Serviço de Urgência para prestação de 

serviço de 24 horas para tratamento de situações urgentes.  

Dada a falta de conhecimento dos cidadãos sobre a saúde mental ou 

por preconceito, a doença mental é escondida e há uma recusa de 

consulta médica. Os Serviços de Saúde atribuem subsídios a organizações 

sem fins lucrativos, para que estas desempenhem um papel de "goleiro", 

prestando aconselhamento psicológico gratuito a nível comunitário além 

de apoio, tratamento e encaminhamento de casos com necessidade. Os 

Serviços de Saúde atribuem grande importância à cooperação com 

organizações comunitárias sem fins lucrativos, reunindo periodicamente 

para discussão de casos e ajudando na elaboração de programas de 

tratamentos adequados, para além de, ao mesmo tempo, fazerem a 

supervisão e a orientação de casos de terapeutas psicológicos e de outro 

pessoal, para aperfeiçoamento da competência profissional dos mesmos. 

Na área de tratamento de pacientes com doenças psiquiátricas, os 

Serviços de Saúde aplicam medidas contínuas de diagnóstico e 

tratamento de acordo com a diferente natureza da doença dos pacientes, 

disponibilizando avaliação e tratamento periódicos em consulta externas 

por um médico especialista da área da psiquiatria, sendo prestado o 

devido apoio, definido um plano individual de reabilitação e prestado o 

respectivo tratamento e acompanhamento na reabilitação conforme o 

estado clínico do doente no momento do internamento no hospital. 

Aquando de alta hospitalar, o acompanhamento é feito por via telefónica, 

para lembrar o paciente da data e programar a data para acompanhamento 



   
  

 

à consulta médica, de forma a compreender o progresso de reabilitação e 

acompanhar a situação dentro da comunidade. Ao mesmo tempo, são 

também disponibilizados médicos psiquiátricos para a prestação de 

serviços médicos a pacientes com doenças psiquiátricas em diversos lares 

comunitários. É de salientar que quando um paciente falta à consulta 

externa, o procedimento de rastreio é activado de imediato, caso seja 

avaliado como caso de perigo, passa de imediato para o procedimento de 

tratamento obrigatório. 

Com o intuito de reforçar os efeitos sinérgicos dos serviços de saúde 

psiquiatria dos quatro níveis, em Julho de 2016, o Serviço de Psiquiatria 

do Centro Hospitalar Conde de S. Januário criou a Equipa de prestação 

de serviços psicológicos comunitários em colaboração com recursos 

comunitários, sendo constituída uma ampla rede de colaboração 

comunitária para a prestação de serviços externos a pacientes 

psiquiátricos críticos com potenciais riscos. Os familiares dos pacientes 

podem recorrer aos respectivos serviços e instituições particulares de 

reabilitação mental para apoio no encaminhamento. Em simultâneo, o 

Serviço de Psiquiatria do CHCSJ faz uma reunião mensal com os 

familiares para reforçar a comunicação e prestar o devido apoio. 

Aumento de recursos humanos e promoção de formação para o 

futuro desenvolvimento  

Nos últimos anos, tem havido recrutamento de pessoal de saúde pelo 

serviço de psiquiatria do CHCSJ. Entre 2015 e 2017, houve um aumento 



   
  

 

do número de psiquiatras de 13 para 17, atingindo os 30.8%. Quanto ao 

número de enfermeiros, passou de 47 para 51, entre 2015 e 2017, uma 

subida de 8.5%, conseguindo satisfazer, praticamente, as necessidades do 

serviço geral. Dos enfermeiros, 2 são enfermeiros-chefes com 

habilitações de especialização em Enfermagem de Saúde Mental, os quais 

podem também coordenar e adoptar trabalhos clínicos, de gestão de 

recursos humanos e de desenvolvimento do serviço de psiquiatra; 8 dos 

enfermeiros são enfermeiros-especialistas graduados de Enfermagem de 

Saúde Mental, sendo 1 desses enfermeiro especialista de Enfermagem de 

Idosos, podendo estes também prestar enfermagem especializada e apoio 

a doentes do serviço de psiquiatra. Além disso, 40 enfermeiros graduados 

ou enfermeiros de grau I recebem regularmente formação interna, 

organizada pelo Serviço de psiquiatra, de modo a que possam ser 

prestados os serviços adequados a pessoas com doenças mentais. Os 

Serviços de Saúde continuarão a formar o respectivo pessoal de saúde, de 

modo a corresponder às necessidades de desenvolvimento da 

enfermagem do Serviço de Psiquiatra no futuro. 


