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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Prestação de apoio e serviços às pessoas com demência em Macau e 

respectivas divulgação e sensibilização 

 

Segundo as estimativas da Direcção dos Serviços de Saúde, o número de 

pessoas com demência em Macau vai atingir cerca de 5972, 7771, 9295 e 10 

092, respectivamente, nos anos de 2021, 2026, 2031 e 2036, dados estes que 

demonstram que, com o envelhecimento contínuo da população, o número de 

pessoas com demência vai continuar a aumentar. 

Por forma a dar resposta às oportunidades e aos desafios trazidos pelo 

fenómeno do envelhecimento, o Governo definiu o “Mecanismo de protecção 

dos idosos” e o “Plano decenal de acção para o desenvolvimento dos serviços 

de apoio a idosos (2016-2025)”, mencionando que está planeado um conjunto 

de trabalhos, tais como, a elaboração do planeamento dos serviços, a criação 

de instalações específicas para a prestação de serviços às pessoas com 

demência, o estudo sobre a introdução de serviços de teleassistência para 

prevenir que os doentes fiquem perdidos na rua, o reforço do apoio aos 

doentes e à sua família, a criação dum centro de serviços diurnos de 

enfermagem, dum mecanismo de prevenção e comunicação dos casos de 

“perdido na comunidade”, e duma base de dados dos idosos com demência, o 

desenvolvimento do exame da doença em causa e a elevação da capacidade 
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dos profissionais em gestão dos doentes, por forma a fomentar os serviços de 

prevenção, de diagnóstico, de tratamento e de cuidados. Os últimos serviços 

integram vários trabalhos, sendo necessário ter em consideração as 

necessidades e os recursos dos doentes e dos cuidadores, uma vez que, na 

evolução da doença, só a prestação de serviços diversificados é que pode 

satisfazer as respectivas necessidades. Se os doentes perderem 

gradualmente a capacidade de cuidar de si próprios, será trazido um enorme 

desafio aos doentes, aos cuidadores, às famílias e até à sociedade. 

Assim sendo, interpelo o Governo da RAEM sobre o seguinte: 

1. No “Plano decenal de acção para o desenvolvimento dos serviços de 

apoio a idosos (2016-2025) e no “Mecanismo de protecção dos idosos”, 

foram mencionados vários trabalhos de melhoramento substanciais e 

em concreto. Em Abril deste ano, a Comissão para os Assuntos do 

Cidadão Sénior do Instituto de Acção Social realizou uma sessão 

plenária anual, na qual foram apresentados o trabalho de avaliação 

intercalar do referido plano, o ponto de situação do planeamento das 

residências para idosos e um inquérito, e o resultado e as sugestões 

do questionário relativo ao conhecimento e às atitudes da população 

em geral da RAEM sobre a demência. O resultado do estudo 

demonstra que a população precisa de reforçar o conhecimento sobre 

o risco da doença, e adopta uma atitude de cariz paternalista quanto à 

forma de cuidados. As autoridades têm algumas inspirações positivas 

sobre o trabalho de avaliação intercalar, o resultado e as sugestões do 
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questionário acima referidos? Qual é o ponto de situação dos trabalhos 

integrados no plano de acção referido, quanto à prestação de serviços 

e apoio aos doentes, entre o corrente ano e 2025? 

2. As autoridades devem aumentar ordenadamente a cooperação com as 

associações cívicas e sociais, reforçar a divulgação e sensibilização 

comunitária sobre a demência, alargar a rede de prestação de serviços 

e elevar a consciência da população sobre esta doença, para eliminar 

a sua rotulagem negativa, concretizando, assim, a prevenção, a 

descoberta, o diagnóstico, o tratamento e o apoio com maior 

antecedência. Vão ter isto em consideração? 

3. Os vários países e regiões no mundo estão a enfrentar o crescimento 

gradual dos casos de demência, existindo também uma situação de 

baixa taxa de confirmação. Mais de setenta por cento das pessoas com 

demência no mundo não foram diagnosticadas, e muitos países ou 

regiões desenvolvidos estão com uma taxa de confirmação de menos 

de metade, o que demonstra que, na sociedade, existem muitos 

doentes ocultos que ainda não foram descobertos. Além disso, os 

actuais critérios de avaliação da doença em causa são diferentes entre 

as instituições médicas públicas e privadas de Macau, o que leva a que 

alguns doentes não consigam obter, de forma atempada e adequada, 

um diagnóstico profissional. Qual é o número do pessoal profissional 

que trata dos doentes com demência em Macau? Será suficiente? 

Além disso, as autoridades devem criar uma página electrónica do 
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plano de acção referido, organizando e integrando as informações 

relativas às instituições de serviços, à partilha de casos, ao subsídio 

do Governo, à pesquisa de residência e aos serviços de 

encaminhamento, no sentido de prestar serviços e informações “one 

stop” aos residentes com a doença e aos seus familiares. Vão 

considerar isto? 

 

 14 de Maio de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Si Ka Lon 

 

 

 


