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III. Trabalho de Prevenção e Tratamento da 

Toxicodependência 

 

(I) Instituto de Acção Social — Departamento de Prevenção e 

Tratamento da Toxicodependência 
 

As acções de prevenção contra o abuso de drogas em Macau são essencialmente 
coordenadas e executadas pelo Departamento de Prevenção e Tratamento da 
Toxicodependência (DPTT) do Instituto de Acção Social (IAS), que tem como principais 
atribuições: promoção da educação e divulgação sobre a prevenção do abuso de drogas, 
prestação directa de serviços de tratamento e reabilitação da toxicodependência, recolha e 
análise de informações e dados estatísticos importantes relativos à área da 
toxicodependência, realização de pesquisas e estudos, bem como, a participação em 
acções de colaboração regionais e internacionais no âmbito do combate à droga. 

Instituto de Acção Social 
 Departamento de Prevenção 

e Tratamento da 
Toxicodependência 

 

  
   
Divisão de Prevenção Primária  Divisão de Tratamento e 

Reinserção Social

 Centro de Educação de Vida 
Sadia 

 Centro de Apoio à Educação 
para o Combate ao Abuso de 
Drogas 

 Grupo de Prevenção do Abuso 
de Droga 

 

  Complexo de Apoio a 
Toxicodependentes 

 Apoio aos Serviços de 
Desintoxicação das Instituições 
Particulares 

   
  

Estudo e ◆ Recolha de Dados         ◆Cooperação Regional e 
Internacional 
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Centro de Educação de Vida Sadia 

Entre 2001 e 2005, Macau obteve êxitos significativos no seu trabalho de prevenção 
e tratamento da toxicodependência, nomeadamente na promoção da educação sobre a 
prevenção do abuso de drogas, na prestação de serviços de desintoxicação e reabilitação, 
na realização das investigações relacionadas e no desenvolvimento da cooperação com 
entidades dentro e fora da RAEM no combate à droga. De um modo geral, a qualidade e 
eficácia do serviço tem-se elevado e as instalações de software e de hardware têm 
melhorado em grande medida. A criação do Complexo de Apoio a Toxicodependentes, do 
Centro de Educação de Vida Sadia e do Centro de Apoio à Educação para o Combate ao 
Abuso de Drogas são provas dos esforços empenhados por Macau na profissionalização e 
na generalização da prevenção e tratamento da toxicodependência. 

 
Centro de Apoio à Educação para o Combate ao Abuso de Drogas 

Em 2005, o DPTT continuou a esforçar-se por ter mais e maiores êxitos no seu 
trabalho de prevenção e tratamento da toxicodependência, através da adopção e 
implementação de diversas medidas eficazes e da cooperação com diversas entidades. 
Dos êxitos alcançados, se destaca a atribuição da certificação do Sistema de Gestão de 
Qualidade ISO9001:2000 à Unidade Primária de Tratamento do Complexo de Apoio a 
Toxicodependentes pela BSI da Inglaterra em Outubro. Assim, o Complexo impulsionou 
o espírito de prestar mais atenção à questão da qualidade no desenvolvimento do serviço 
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social em Macau, fazendo com que o seu trabalho de tratamento e reabilitação de 
toxicodependentes consiga optimizar-se e desenvolver-se de forma sistemática e 
sustentável. Além disso, este ano, O DPTT ainda estudou e tomou medidas para a redução 
de danos da droga; desenvolveu o programa-piloto para a manutenção do tratamento 
clínico, e reforçou efectivamente o serviço de acompanhamento e aconselhamento a 
toxicodependentes infectados pelo VIH/SIDA. Entretanto, continuou a reforçar o serviço 
do Centro de Educação de Vida Sadia, elaborando materiais didácticos sobre a prevenção 
do tabagismo, alcoolismo e consumo de drogas de festa; reforçou especialmente a 
educação e sensibilização sobre o combate ao abuso de drogas junto dos estudantes 
universitários; voltou a promover o Plano Premiador para Acções de Combate à Droga 
para Jovens; e lançou em Junho o primeiro site anti-drogas em Macau: 
www.antigrugs.gov.mo. No aspecto de promoção de serviços das instituições particulares, 
continuou a apoiá-las a aperfeiçoarem suas instalações de internamento, gestão financeira 
e formação de pessoal, além de apoiar no desenvolvimento do serviço de consulta externa 
de desabituação tabágica e na implementação do plano do serviço externo para jovens 
toxicodependentes. 

 
Complexo de Apoio a Toxicodependentes 

 

Em 2005, no aspecto do intercâmbio e cooperação com o exterior na luta contra a 
droga, o IAS continuou a desempenhar um papel activo. Não só fez uma série de trocas 
de visitas regionais, mas também enviou representantes para assistir a várias reuniões 
importantes regionais ou internacionais sobre o combate à droga, tais como a 48.ª 
Reunião do Comité de Estupefacientes da ONU, a Conferência Internacional de Hong 
Kong sobre a Luta contra o Abuso de Drogas, a 21.ª Conferência Internacional de IFNGO 
sobre a Prevenção do Abuso de Drogas, o 4.º Seminário sobre a Prevenção e Tratamento 
do Abuso de Drogas com a Participação da China Continental e das Regiões de Hong 
Kong e de Macau, o 8.º Simpósio Nacional sobre a Toxicodependência e a 29.ª Reunião 
das Chefias dos Serviços de Luta contra a Droga da Região Ásia-Pacífico.  

 

 27



1.  Divisão de Prevenção Primária (DPP) 

Na dependência do DPTT funcionam duas unidades — Divisão de Prevenção 
Primária (DPP) e Divisão de Tratamento e Reinserção Social (DTRS), que com eficácia 
executam todas as tarefas de prevenção.  

Através de palestras, cursos de formação, exposição e da comunicação social, a DPP 
levou a efeito acções educativas e de divulgação sobre o combate à droga junto das 
escolas, famílias e diversas camadas sociais. Ao mesmo tempo, incentivou e apoiou as 
instituições particulares na realização de actividades sobre a prevenção do abuso da droga, 
elevando com empenho, a consciência anti-droga da população, aumentando o interesse 
dos cidadãos a participarem nos trabalhos de luta contra a droga, no sentido de construir, 
em conjunto, uma cidade sem droga. 

(1) Centro de Educação de Vida Sadia 

 
Curso de educação de vida sadia, bem acolhido pelas crianças. 

A “Educação para Uma Vida Sadia” é um curso sobre a saúde e a droga, 
internacionalmente reconhecido, tendo como destinatários os estudantes com idades 
compreendidas entre os 5 e os 12 anos. Tem como objectivo dar a conhecer aos alunos, 
através de equipamentos modernos de ensino e métodos de educação interactiva, os 
benefícios duma vida saudável e o perigo do abuso de droga. Desde o início do curso, em 
Setembro de 2000, até ao ano de 2005, contou com a participação de mais de 77 mil 
alunos provenientes de 70 escolas de Macau. 

Em 2005, um total de 20.031 alunos do nível superior do jardim de infância ao 6.º 
ano do curso primário (incluindo os alunos de inglês) frequentaram os cursos de educação, 
estabelecendo-se o recorde na história. 47 escolas primárias participaram no programa e 
um total de 905 professores acompanharam os seus alunos na assistência às aulas do 
curso. 3 escolas que ministram cursos de educação especial também aderiram ao 
programa. 95% dos professores participantes consideram que o programa “Educação para 
Uma Vida Sadia” é útil para os alunos e para a elevação da qualidade do ensino escolar, 
expressando a sua satisfação com o conteúdo, interesse, dados fornecidos e utilidade do 
curso. 
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(Figura 1)  Situação da participação de escolas e alunos no  

Programa “Educação para Uma Vida Sadia”  nos últimos anos 

 

* Visita Itinerante de Harold 

 
Visita dos membros do programa de educação de vida sadia aos alunos de uma escola primária 

Para ampliar o serviço do Centro de Educação de Vida Sadia e mostrar que a 
educação para uma vida sadia não consiste apenas em sessões de aulas, foi novamente 
organizada em 2005 a “Visita Itinerante de Harold a Escolas”, tendo como tema “Mundo 
sem tabaco, saudável e alegre”. Assim, entre Maio e Novembro, os orientadores do 
Programa “Educação para Uma Vida Sadia” e o mascote “Harold” realizaram visitas aos 
alunos e professores que tinham participado no curso de educação, de modo a que os 
alunos pudessem aprofundar os conhecimentos adquiridos nas aulas e os professores 
pudessem fazer melhor trabalho de acompanhamento. Até ao fim do ano foram visitados 
13.111 alunos de 21 escolas. No processo da visita, o aparecimento de “Harold”, mascote 
do curso, permitiu aos alunos ficarem muito animados, fazendo com que em todas as 
visitas reinasse uma atmosfera de alegria. 

 29



* Dia Aberto ao Público 

 
Dia aberto ao público do Centro de Educação de Vida Sadia 

Para reforçar a compreensão da população, especialmente dos encarregados de 
educação dos alunos, sobre a educação para a vida sadia, o Centro de Educação de Vida 
Sadia organizou o Dia Aberto ao Público em 24 de Julho de 2005, no sentido de despertar 
a atenção dos encarregados de educação para o crescimento saudável das crianças, através 
do desenvolvimento de diversas actividades, tais como a palestra, jogos de tendinha, jogo 
de perguntas e respostas, assistência conjunta de pais e filhos à aula, exame físico, 
espectáculo de ilusão, apresentação de cursos de educação e exposição de instrumentos 
didácticos. A iniciativa foi bem acolhida, contando com a participação de cerca de 400 
alunos e encarregados de educação. 

(2) Curso de Educação sobre Medicamentos Destinado aos Alunos do Curso 

Secundário － “Estratégias Sensatas de Combate a Drogas”  

 
Plena execução dos cursos de educação sobre drogas  

para alunos do curso secundário geral em 2005 

Nos últimos anos, para elevar continuamente a eficácia da educação sobre a 
prevenção do abuso de drogas, tem-se desenvolvido esforços para a sua 
profissionalização e sistematização. Desde 2002, ano em que se implementou o curso 
intitulado “Uma Visão Global do Tabagismo”, destinado principalmente aos alunos do 
primeiro ano do curso secundário, têm sido introduzidos cursos sobre a prevenção do 
abuso de drogas, adequados aos alunos do 2.° ao 3.° ano do curso secundário. Através da 
organização de uma série de cursos de formação de orientadores e da abertura de turmas 
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experimentais, finalmente em 14 de Maio de 2005 foi realizada uma sessão de promoção 
do “Curso de Educação sobre Medicamentos para Alunos de Escolas Secundárias e Curso 
sobre a Educação para Uma Vida Sadia para Alunos das Escolas Primárias (em inglês)”, 
em que foram promovidas oficialmente as “Estratégias Sensatas de Combate à Droga”, 
um conjunto de cursos de educação sobre medicamentos para escolas secundárias, dos 
quais se destacam os cursos “Estratégias para um Cool Teen” e “Igualmente Cool sem 
Droga”, para alunos do 2.º ao 3.º ano do curso secundário, respectivamente. 

Tendo como base a educação para uma vida sadia, os cursos de educação visam dar a 
conhecer as substâncias mais consumidas entre jovens, nomeadamente o tabaco, álcool, 
haxixe, MDMA-Ecstasy, ketamina e outras drogas de festa, com recurso aos métodos de 
ensino interactivos e aos materiais multimédia para a transmissão de conhecimentos 
relativos à droga e às técnicas aplicadas na solução de problemas, na comunicação com 
outrem, na tomada de decisões e na procura de apoio e ajuda.  

Em 2005, um total de 7.010 alunos do 1.º ano ao 3.º ano do curso secundário, 
pertencentes a 164 turmas de 14 escolas secundárias, assistiram a este conjunto de cursos 
de educação. Os questionários recuperados mostram que a maioria dos alunos do 1.º ano 
do curso secundário consideram que o curso lhes permite fortalecer a sua confiança em se 
recusar de fumar; os alunos do 2.º e 3.º ano do curso secundário consideram que o curso 
lhes permite elevar a sua consciência sobre a segurança quando frequentem 
estabelecimentos de diversão. A seguir, são dados estatísticos relativos ao 
desenvolvimento, nos últimos anos, dos cursos educação sobre medicamentos para alunos 
do curso secundário: 

 
Discussão com alunos de escolas secundárias sobre a problemática da droga 

(Quadro 2) Números do curso de educação “Uma Visão Global do Tabagismo” (destinado aos alunos do 1.º 
ano do curso secundário) 

 N.º de escolas N.º de turmas N.º de participantes 
2002 (Março - Dezembro) 7 39 1.690 
2003 9 55 2.446 
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(Quadro 3) Números do curso de educação sobre medicamentos destinado aos alunos do curso secundário 

( “Estratégias Sensatas de Combate a Drogas”) 
 2004 2005 
 N.º de 

escolas 
N.º de 
turmas 

N.º de 
participantes

N.º de 
escolas 

N.º de 
turmas 

N.º de 
participantes 

Uma Visão 
Global do 
Tabagismo 

11 50 2.217 14 80 3.335 

“Estratégias 
para um 
Cool Teen” 

6 20 716 8 43 1.868 

Igualmente 
Cool sem 
Drogas 

6 18 679 9 41 1.807 

Total 23 88 3.612 31 164 7.010 
 

(3)  Palestras e cursos de formação sobre o combate à droga 

 
Reforço do trabalho de prevenção do abuso de drogas na comunidade portuguesa 

A palestra sobre o combate à droga é uma das formas de educação usuais. A DPP 
contacta anualmente, por sua iniciativa, com as organizações sociais interessadas, escolas 
e instituições de solidariedade social para organizar palestras de acordo com a sua 
exigência, nomeadamente relativa à data, ao conteúdo e à forma, de modo a que os 
participantes possam receber as informações correctas e o trabalho de prevenção do abuso 
de drogas possa ter melhores êxitos. Em 2005, a DPP organizou 66 palestras sobre o 
combate à droga, com uma participação de 4.703 pessoas. Além disso, para reforçar o 
trabalho de prevenção do abuso de drogas na comunidade portuguesa, em Abril do ano, o 
IAS começou a cooperar com uma instituição particular de desintoxicação - Associação 
de Reabilitação de Toxicodependentes para enviar panfletos e cartazes sobre o combate à 
droga às diversas organizações de portugueses, incluindo serviços governamentais, 
associações, escolas e estabelecimentos de diversão. A transmissão da mensagem 
anti-drogas através da Rádio Macau – Canal Português e a organização de palestras são 
outros meios mais utilizados para o efeito. Nesse período, tiveram lugar 37 palestras para 
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portugueses, com uma participação de 699 pessoas. 

 
Formação de professores e assistentes sociais para a ampliação da rede contra a droga 

 

Em 2005, foram organizados 2 cursos de formação sobre a prevenção primária para 
professores, assistentes sociais e outros profissionais (cada curso com duração de 21 
horas distribuídas por 7 sessões), em que participaram 50 pessoas. A DPP deseja ampliar 
a rede de prevenção local através da organização do curso de formação especializada e 
aprofundada. 

(Quadro 4) Estatística das palestras e cursos de formação sobre a prevenção primária (em chinês), realizados entre 2001 e 2005 

 2001 2002 2003 2004 2005 

 N.º 

de 

vezes 

N.º de 

participantes 

N.º 

de 

vezes 

N.º de 

participantes

N.º 

de 

vezes

N.º de 

participantes

N.º 

de 

vezes

N.º de 

participantes 

N.º 

de 

vezes 

N.º de 

participantes

Palestras 

para escolas 

38 10.554 35 8.150 52 9.026 22 3.237 60 4.573 

Palestras 

para 

comunidades 

20 843 22 750 16 584 6 380 6 130 

Cursos de 

formação 

3 80 1 24 2 44 5 102 2 50 

Total 91 11.477 58 8.924 70 9.654 33 3.719 68 4.753 

 
O Quadro acima mostra uma tendência de redução tanto do número de participantes 

de palestras como da frequência da sua realização. Esta redução deveu-se principalmente 
ao facto de o IAS ter introduzido de forma sistemática diversos cursos de educação 
preventiva destinados aos grupos específicos, designadamente alunos do nível superior do 
jardim de infância, do ensino primário e ensino secundário geral. Como por exemplo, em 
Setembro de 2000 começou a ser promovido o programa “Educação para Uma Vida 
Sadia”, e em 2003 foi ampliado o Centro de Educação de Vida Sadia com o objectivo de 
atender mais alunos (Ver Figura 1); em Novembro de 2002 começou a ser implementado 
oficialmente o programa “Uma Visão Global do Tabagismo”, destinado aos alunos do 1.º 
ano do curso secundário (Ver Quadro 2), programa este que deu origem aos outros dois 
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programas destinados aos alunos do 2.° e 3.° ano do curso secundário. Assim, foi criado 
um conjunto de programas destinado aos alunos do ensino secundário geral, o qual foi 
denominado “Estratégias Sensatas de Combate à Droga” (Ver Quadro 3). 

(4) Programa de Prevenção Primária para os Estabelecimentos de Ensino 
Superior 

 
Participação de estudantes de ensino superior na organização de uma actividade de combate à droga 

 
Para prevenir o abuso de drogas por parte de estudantes universitários e reforçar a 

divulgação de informações sobre o combate à droga nos estabelecimentos de ensino 
superior, em Novembro e Dezembro de 2005, o IAS desenvolveu em colaboração com as 
associações de estudantes dos 5 estabelecimentos de ensino superior (Universidade de 
Macau, Instituto Politécnico de Macau, Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, 
Instituto de Turismo e Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau), uma série de 
actividades vocacionadas para o combate à droga. 

 
Actuação dos cantores das quatro regiões dos dois lados do estreito no concerto de combate à droga 

Estiveram integradas na série de actividades a “Exposição de Informações sobre o 
Combate à Droga”, realizada nos diversos estabelecimentos de ensino superior, e o 
“Concurso de Conhecimentos sobre o Combate à Droga para Jovens”, com o objectivo de 
reforçar a compreensão dos estudantes sobre o flagelo da droga e elevar a sua consciência 
sobre a luta contra a droga. Importa referir o “Concerto Juvenil de Combate a Drogas de 
Macau”, um evento principal da série de actividades. Este concerto, subordinado ao tema 
“Pôr em acção a ideia de lutar contra a droga, construindo um mundo sem drogas para 
jovens”, teve lugar no dia 3 de Dezembro de 2005, pelas 20H00, no Pavilhão 
Polidesportivo do Instituto Politécnico de Macau, contando com a presença de Liu Yuejin, 
subchefe do Departamento de Combate à Droga do Ministério de Segurança Pública da 
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República Popular da China, que referiu no seu discurso que os resultados das acções de 
combate à droga são decisivos para a riqueza do país, a prosperidade da Nação e o 
progresso da sociedade. Esta iniciativa, realizada com o apoio do IAS, revela a 
importância dada pelo Governo da RAEM aos trabalhos de combate à droga, assim como 
a participação activa dos jovens de Macau na luta contra a droga e o seu forte sentido de 
responsabilidade social, contribuindo do mesmo modo para consciencializar a população 
de Macau sobre a prevenção e o combate à droga.  

O concerto contou com a actuação de muitos cantores famosos da China Continental, 
Hong Kong, Macau e Taiwan, incluindo Miriam Yeung, Alex Fong, Vangie Tang, Teresa 
Fu, Red Noon, Fang Hua Shi Ba, A Niu (Chen Qing Xiang) e C-Plus. Nessa noite, 
Miriam Yeung como embaixadora anti-droga de Macau, liderou as outras “estrelas”, 
protagonizando bons espectáculos à audiência. Foram atribuídos a todos os cantores um 
trofeu “Estrela Anti-Droga” pela entidade organizadora. Além disso, uma canção 
anti-droga, de criação local, foi estreada pelos seus autores, alunos do ensino superior. O 
evento foi muito animado, ao qual assistiram cerca de 3.000 jovens e adolescentes. 

(5)  Centro de Apoio à Educação para o Combate ao Abuso de Drogas 

 

Teste de alcatrão do tabaco, novo programa do Centro de Apoio à Educação para o Combate ao Abuso de Drogas 

 

O Centro tem por objectivo reforçar a divulgação da mensagem sobre a prevenção da 
toxicodependência, promover a generalização das acções educativas na área de combate à 
droga e disponibilizar à população mais um canal para obter informações sobre drogas. 
Em 2005, um total de 1.368 pessoas visitaram o Centro por iniciativa própria ou através 
da organização de associações e escolas. Por outro lado, o Centro tem sido apetrechado 
com um maior número de livros, revistas, instrumentos didácticos relacionados com o 
combate à droga para satisfazer a necessidade dos utentes. A fim de divulgar mais 
amplamente as informações contra a droga, o Centro publica periodicamente um boletim, 
transmitindo as informações mais recentes para os diversos serviços governamentais, 
associações, escolas e instituições de solidariedade social. 

(6) Trabalho de sensibilização sobre o combate à droga 
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Site anti-drogas, lançado em 2005 
 

Em 2005, o trabalho de sensibilização sobre o combate à droga foi desenvolvido não 
só através da exibição dos filmes de curta metragem na televisão e da transmissão de 
mensagens pela rádio no Dia Internacional de Luta contra a Droga e no período das férias 
de Verão, de Natal e do Ano Novo Lunar, como também através da colocação de 
mensagens anti-drogas nos écrans publicitários instalados nas zonas mais movimentadas 
da cidade e nos autocarros. Relativamente ao trabalho de sensibilização nas zonas de alto 
risco, foram afixados cartazes fluorescentes nos diversos estabelecimentos de diversão de 
Macau, reforçando assim, a divulgação de informações sobre a punição e o apoio 
prestado no âmbito de combate à droga, de modo a elevar a precaução dos jovens contra o 
abuso de drogas. Para acompanhar o desenvolvimento social, nesse ano foi lançado 
oficialmente o site anti-drogas -  www.antidrugs.gov.mo, em que as informações sobre o 
combate à droga em Macau são periodicamente actualizadas, de modo a que a população 
possa adquirir oportunamente as informações mais recentes. Além disso, foram 
imprimidas mensagens sobre o combate à droga e a saúde em duas viaturas do IAS, no 
sentido de as espalhar por todos os cantos da comunidade. Entretanto, a “Linha Aberta” 
para o combate à droga 781791, instalada pela DPP do IAS, continuou a prestar à 
população serviços de consulta e de apoio. 

(7)  Actividades de grande envergadura de combate à droga 

* Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas 

 
Cerimónia de inauguração das actividades comemorativas do Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico 
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Ilícito de Drogas 2005 
 

Para assinalar o Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, 26 de 
Junho, em 2005, o IAS desenvolveu, conjuntamente, com mais de 10 instituições 
governamentais e não governamentais uma actividade comemorativa de grande 
envergadura, cujo tema foi “Valorize-se. Faça escolhas saudáveis”. Este evento teve lugar 
no dia 26 de Junho, das 15H00 às 21H00, no Largo do Senado, com a finalidade de 
divulgar melhor as informações sobre a prevenção primária, aumentando o conhecimento 
e a atenção da população em relação à problemática da droga. Entre as 16H00 e as 17H30, 
realizaram-se espectáculos diversificados, nomeadamente, canções, danças, música 
moderna, dança de Hip Hop e salto à corda, com a participação da Escola Primária 
Baptista, da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau, do Instituto de 
Magia de Macau, da Associação de Estudantes da Universidade de Ciência e Tecnologia, 
da Sheng Kung Hui, da Associação de Dança Aeróbica e de outras organizações sociais. 
Os espectáculos foram aplaudidos entusiasticamente pelo público, dada a grande 
qualidade de execução dos seus artistas. 

 
Actuação de alunos de escolas primárias no espectáculo comemorativo do Dia Internacional Contra o 

Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas 
 

Entre as 20H00 e as 21H30, teve lugar o concerto nocturno de combate à droga, em 
que foi realizada a cerimónia de lançamento do site anti-drogas de Macau. O evento foi 
especialmente virado para a juventude e teve como convidados os jovens cantores de 
Hong Kong e Macau, nomeadamente At Seventeen e Endy Chow, os quais juntaram-se 
aos jovens espectadores para a realização de jogos interactivos, o que tornou a actividade 
muito animada. Os cantores aproveitaram ainda a ocasião para transmitir a mensagem 
sobre o combate à droga, de modo a reforçar o conhecimento dos jovens sobre o 
problema do abuso de medicamentos, encorajando-os a valorizarem a vida e optarem pela 
saúde.  

 

* Campanha sem Tabaco   
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Promoção de campanha sem tabaco na comunidade 

Para assinalar o Dia Mundial sem Tabaco, 31 de Maio, ao longo do ano 2005, o IAS 
desenvolveu em colaboração com os Serviços de Saúde, o Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais e a Associação dos Jovens Cristãos de Macau uma série de 
actividades nas escolas, bairros comunitários e instituições. Mais de 8.000 alunos 
provenientes de 22 escolas primárias e secundárias de Macau participaram no programa 
“Meio Escolar sem Tabaco” e a convite dos assistentes sociais das escolas e dos 
trabalhadores relacionados, os alunos assinaram a “Declaração sem Tabaco” e 
organizaram o “Grupo de Formação de Embaixadores Sem Tabaco”. Além disso, foi 
ainda implementado nos parques e centros de actividades a cargo do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais o Plano de Promoção do Ambiente Saudável e Sem Fumo 
nos Bairros, com o objectivo de ajudar os jovens a conhecerem melhor os malefícios do 
tabaco e aprender como rejeitar as tentações, através de iniciativas interactivas. 

 

Nova edição da campanha “Local de trabalho sem tabaco” 
 

Entre Setembro e Dezembro de 2005, os Serviços de Saúde e o IAS reactivaram a 
campanha “Local de Trabalho Sem Tabaco”, aproveitando esta ocasião para promover a 
cultura sem tabaco junto das diversas camadas sociais, com vista a transformar Macau 
numa “cidade saudável” sem tabaco. O lema da iniciativa foi “Ambiente fresco dá vigor, 
saúde, alegria e eficácia de trabalho”. Esta iniciativa teve por objectivo convidar os 
trabalhadores dos diversos serviços a assinarem a carta de adesão, em que se 
comprometeram a participar na construção de um ambiente de trabalho sem tabaco, no 
sentido de tornar o ar do local de trabalho mais puro, assegurando assim a boa saúde 
física e espiritual dos trabalhadores e a imagem saudável dos serviços. Cerca de 6.000 
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trabalhadores de 48 serviços públicos e universidades e de 3 entidades comerciais 
privadas participaram nesta iniciativa. 

* Actividades “Jovem Saudável” 

 

Apoio à instituição particular no desenvolvimento da actividade anti-drogas “Jovem Saudável” 
 

Em 2005, o IAS, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e o 
Instituto do Desporto (ID) continuaram a cooperar com a Associação de Beneficência Sin 
Meng para desenvolver, conjuntamente, a série de actividades “Jovem Saudável”, 
destinada a sensibilizar os jovens sobre o flagelo da droga e aumentar o seu conhecimento 
sobre a sociedade e o serviço social. A série de actividades “Jovem Saudável 2005” teve 
lugar entre Abril e Outubro, tendo sido organizado um total de 5 acções: “Concurso de 
Salto à Corda”, “Actividade para Pais e Filhos - Radiante de Alegria”, “Visita aos 
Serviços Sociais”, “Campo de Treino - Esforços Unânimes” e “Concerto dos Amigos 
Saudáveis”. 

Estas actividades apresentaram características originais, sendo todas destinadas a 
criar mais oportunidades para a participação dos jovens voluntários nos serviços sociais e 
na divulgação de informações sobre a vida saudável sem droga e a vida positiva. As 
actividades tiveram como principais destinatários os jovens e adolescentes, mas na 
“Actividade para Pais e Filhos – Radiante de Alegria” integraram ainda os encarregados 
de educação com o objectivo de consolidar as boas relações entre pais e filhos. A 
actividade “Concerto dos Amigos Saudáveis” teve lugar na Doca dos Pescadores, pelas 
18H30 do dia 22 de Outubro e contou com a participação de mais de 3.000 jovens e 
outros cidadãos. A par disso, foram convidados famosos cantores de Hong Kong, 
nomeadamente Richie Ren, Daniel Chan e Emme Wong, bem como de Macau para 
actuarem no palco e divulgar as mensagens de saúde e de combate à droga. O concerto 
terminou com um ambiente bastante animado. 

(8)  Plano Premiador para Acções de Combate à Droga para Jovens 

Para encorajar mais jovens a participarem em acções de educação e divulgação 
contra a droga, bem como estimulá-los a prestarem maior atenção e apoio ao trabalho de 
combate à droga, promoveu-se a 2.ª edição do “Plano Premiador para Acções de Combate 
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à Droga para Jovens”. Um total de 7 associações de jovens participaram nesta iniciativa. 
Todas as associações participantes fizeram desenvolver os espíritos activo, criativo e de 
equipa dos jovens, mostrando bastante activas na realização de acções anti-drogas, com 
características diversificadas, em escolas e bairros comunitários, nomeadamente, 
gravações anti-drogas em DV e vários concursos como: Graffiti, fashion design, design 
de T-shirt, competição desportiva, design da página electrónica anti-droga, design de 
sapatilhas de ginástica brancas, concepção do slogan e dos cartazes anti-droga, canções 
com letras adaptadas, danças, etc. 

(Quadro 5) Actividades organizadas em 2005 por diversas associações na implementação do “Plano 
Premiador para Acções de Combate à Droga para Jovens” 

Instituição participante Designação da actividade 

1.Serviço Comunitário da Areia Preta da União Geral 

das Associações dos Moradores de Macau  

Série de Actividades de combate à droga - Corte, 

Lavagem e Secagem de Cabelo 

2.Associação de Estudantes da Escola Secundária de 

Hou Kong  

Série de Actividades de Combate à Droga “Depois da 

Vida Sem Drogas” 

3.Associação de Dança Aeróbica de Macau Dança de combate à droga - Uma Vida Magnífica 2004 

4. Associação dos Jovens Cristãos de Macau Nova Geração de Combate à Droga 

5. Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng 

Kung Hui 

Peritos em combate à droga 

6.Centro de Serviço Comunitário de Mong-Há da 

União Geral das Associações dos Moradores de Macau 

(*Conquistou o Prémio da Melhor Actividade de 

Combate à Droga) 

Série de Actividades “Nova Geração de combate à 

droga – Juntos construímos uma era nova” 

7.Associação de Literatura Cristã de Macau  

(*Conquistou o Prémio da Actividade de Combate à 

Droga com a Maior Criatividade) 

Publicação do Livro Combate à Droga com o 

Evangelismo em Macau 

 

Cerimónia de Prémio do Plano Premiador para Acções de Combate à Droga para Jovens de 2005 

 
Em 8 de Outubro de 2005 teve lugar a Cerimónia de Entrega de Prémios deste Plano, 

em que o Centro de Serviço Comunitário de Mong-Há da União Geral das Associações 
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dos Moradores de Macau e a Associação de Literatura Cristã de Macau receberam 
respectivamente o Prémio da Melhor Actividade de Combate à Droga e o Prémio da 
Actividade de Combate à Droga com a Maior Criatividade. Além disso, ainda se 
desenvolveram jogos de tendinhas, uma exposição e um convívio nocturno. 

(9)  Apoio a instituições particulares na promoção de actividades contra a 
droga 

Em 2005, o IAS continuou a prestar apoio técnico e financeiro às associações e 
instituições particulares a desenvolverem actividades comunitárias contra a droga, a fim 
de reforçar o trabalho comunitário de prevenção primária. A par disso, continuou ainda a 
conceder apoio financeiro regular e irregular ao Centro Comunitário de Juventude da 
Associação dos Jovens Cristãos de Macau para o seu funcionamento e para o 
desenvolvimento dos serviços na zona norte de Macau. Em 2005, o IAS prestou apoio 
financeiro no valor de MOP269.600 a um total de 14 actividades desenvolvidas por 4 
instituições particulares de solidariedade social (Ver Quadro 6), com temas relacionados 
com a prevenção primária, o combate ao tabagismo e o crescimento de jovens. 

(Quadro 6) Actividades desenvolvidas por diversas organizações sociais em 2005 
Designação da organização/ instituição Designação de actividade 

Embaixador sem Droga 

Plano de Treino do Líder de Embaixadores sem Tabaco 

As Pequenas Coisas da Vida 

Investigação da Situação do Uso de Tabaco entre os 

Estudantes do Ensino Secundário de Macau            

Conhecimentos Básicos sobre a Vida Sadia 2005        

Grupo de Combate à Droga da YMCA 

Concurso de Adaptação de Letras de Canção contra a 

Droga 

 

 

 

 

Associação dos Jovens Cristãos de Macau 

Nossa Música Temática 2005 

Macau saudável e cheio de vitalidade 

Concurso Inter-escolar de Conhecimentos Básicos 

Contra o Tabagismo  

Associação de Abstenção do Fumo e da Protecção de 

Saúde 

Dia de Macau Contra o Tabagismo  

Associação de Beneficência Sin Meng Série de Actividades “Jovem Saudável” 

Direcção de Associação de Beneficência Lin Fong de 

Macau 

Actividades em Memória de Lin Ze Xu 
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2. Divisão de Tratamento e Reinserção Social (DTRS) 

Tem por principal função fornecer aos toxicodependentes serviços de desintoxicação 
voluntária e de reabilitação, bem como gerir o Complexo de Apoio a Toxicodependentes e 
conceder apoio técnico e financeiro às associações e instituições particulares. 
Compete-lhe analisar os casos encaminhados pelos Tribunais e por outros Serviços 
Públicos, bem como fazer estatísticas sobre o número de toxicodependentes e a sua 
situação, prestando ao mesmo tempo auxílio no desenvolvimento dos planos e actividades 
referentes à prevenção contra o abuso de medicamentos. 

Em 2005, a DTRS aperfeiçoou e reforçou principalmente a qualidade dos serviços de 
desintoxicação; aumentou a eficácia do tratamento; desenvolveu com grandes esforços o 
trabalho de prevenção da transmissão de doenças infecto-contagiosas entre os 
consumidores de drogas, a fim de controlar eficazmente a propagação do VIH/SIDA; 
implementou a título experimental o plano de tratamento de manutenção para a redução 
de danos, introduzindo a terapia de manutenção com buprenorfina e metadona; colocou à 
disposição dos utentes afectados pelas doenças infecto-contagiosas um grupo de pessoal 
com formação específica para prestar aconselhamento emocional e efectuar o 
encaminhamento para tratamento médico. No aspecto do estudo clínico na consulta 
externa, estudou e avaliou de modo sistemático o serviço de terapia de manutenção com 
naltrexon, e começou a aplicá-lo no segundo semestre de 2005, com vista a reforçar a 
prevenção da recaída dos reabilitados da toxicodependência. Relativamente à prestação 
de serviços, prolongou temporariamente o horário de funcionamento, prestando aos 
pacientes da consulta externa serviços de tratamento com medicamentos nos sábados, 
domingos e feriados, de modo a assegurar os diversos tipos de terapia de manutenção. No 
aspecto da optimização do serviço, a DTRS continuou a aperfeiçoar a gestão dos serviços 
de internamento e obteve com êxito a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade 
ISO9001:2000, tendo deste modo, elevado significativamente a qualidade destes serviços. 
No que respeita ao apoio prestado às instituições particulares de desintoxicação, já 
concluiu a avaliação da gestão e do sistema financeiros das instituições subsidiadas e, 
com base nos resultados obtidos, planeou e aperfeiçoou as medidas concretas para ajudar 
estas instituições a estabelecerem um sistema de gestão financeira unificado e uma ordem 
de gestão financeira eficaz, rigorosa e prudente. Igualmente, desenvolveu o trabalho de 
reconstrução da Secção Masculina do Desafio Jovem, re-planificou e realizou obras de 
remodelação das antigas instalações do Centro de Acção Social de Nossa Senhora de 
Fátima, do IAS, para ali instalar o Centro para a Reabilitação de Toxicodependentes, da 
Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau.  
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(1) Complexo de Apoio a Toxicodependentes 

 
Entrada do Complexo de Apoio a Toxicodependentes 

 

O Complexo entrou em funcionamento em Outubro de 2002, com o objectivo de 
diversificar os serviços de desintoxicação prestando diversas modalidades de tratamento. 
Encontram-se disponíveis no Complexo consultas externas, internamento de curta 
duração e actividades recreativas para reabilitados. Para além do apoio sócio-psicológico 
o Centro também disponibiliza serviços médicos, tais como, análise de sangue e de urina, 
encaminhamento para consultas específicas, etc. Outros serviços prestados no Complexo 
incluem apoio a instituições particulares, como por exemplo, cedência de espaço para a 
realização de actividades especiais, reuniões e acções de formação, etc. 

Casos atendidos nas consultas externas: 

 

Sala de espera do Complexo de Apoio a Toxicodependentes 

 

Em 2005, foram acompanhados 358 utentes (Ver Figura 1), dos quais 85 eram casos 
novos, número que foi semelhante ao de 2004. Em 2005, o número total dos utentes dos 
diversos serviços prestados pela consulta externa atingiu os 19.181, um aumento de 79% 
em relação ao ano anterior (Ver Figura 2). Entre os serviços prestados, os cuidados de 
enfermeiros registaram maior aumento, sendo aproximadamente 8 vezes maior do que no 
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ano anterior. Isto se deveu ao aumento dos trabalhos referentes à análise de urina, ao 
exame para a detecção de doenças infecto-contagiosas, à implementação do programa 
para a terapia de manutenção. Em Julho de 2005, deu-se início ao novo serviço de 
aconselhamento destinado aos utentes afectados por doenças infecto-contagiosas. Até ao 
fim do ano, registou-se um total de 560 ocasiões em que se prestou o serviço em questão.  

 
Pedido de apoio ao Complexo de Apoio a Toxicodependentes em 2005 

 
(Figura 1) Em 2005 registaram-se 358 casos de pedidos de apoio ao Complexo de Apoio a Toxicodependentes, 

sendo 85 casos novos, situação esta análoga à de 2004. 

 

 
(Figura 2) Em 2005 o número total de prestação de serviços foi quase 8 vezes maior do que o de 2004. Este 

aumento deveu-se principalmente ao apoio prestado pelos trabalhadores sociais e pelos enfermeiros, assim como 

ao aconselhamento especial solicitado em virtude de doenças infecto-contagiosas. 

 
Avaliação da situação dos tratamentos: 
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No que se refere à administração clínica de medicamentos, foi aplicado a título 
experimental o tratamento de substituição com metadona no caso em que tanto o 
tratamento na consulta externa como o internamento seja inadequado aos consumidores 
de droga afectados pelo vírus VIH. 

 
Desenvolvimento do projecto de tratamento com metadona 

 

Em 2005, o Complexo realizou 14.609 vezes de uroscopia para os utentes do serviço 
de desintoxicação, um aumento de 127% em relação ao ano anterior. Para os utentes que 
sofrem de doenças infecto-contagiosas prestaram-lhes diversos tipos de exames físico e 
de detecção de doenças infecto-contagiosas, tendo o número total dos utentes sujeitos a 
exame médico atingido os 1.790, ou seja, um aumento de 32% em relação a 2004, 
batendo o recorde dos anos anteriores. Este serviço tem permitido aos utentes sujeitos à 
desintoxicação terem mais oportunidades para receber o exame necessário, e tem 
reforçado a vigilância e controlo da propagação de doenças infecto-contagiosas. De entre 
os utentes afectados por doenças infecto-contagiosas, a maioria deles sofriam de hepatite 
B ou de hepatite C, e dentre estes, mais de 70% sofriam de hepatite C. Em 2004, 
registou-se um aumento considerável do número de casos afectados pelo VIH/SIDA 
devido à partilha de seringa para o consumo de drogas, mas em 2005 esta situação 
melhorou ligeiramente. Da análise dos casos acompanhados nas consultas externas, 
verificaram-se apenas 7 utentes seropositivos. Segundo dados dos Serviços de Saúde, em 
2005 registou-se um total de 10 casos afectados por VIH/SIDA devido ao consumo de 
drogas, tendo os diversos indicadores apresentado valores inferiores aos de 2004. A 
DTRS já desenvolveu acções de sensibilização e prevenção necessárias, cooperando com 
instituições particulares de desintoxicação no sentido de levar aos consumidores de droga 
a conhecerem as medidas preventivas correctas e o risco decorrente da troca de seringas e 
da prática de sexo inseguro. Entretanto, para se lidar com utentes afectados por 
VIH/SIDA, foram constituídos grupos de trabalhos especiais para a prestação de serviços 
de aconselhamento e de encaminhamento, de modo a minimizar os danos causados por 
estes utentes à comunidade ou a seus familiares. 

 (Os dados relativos aos casos de desintoxicação e as estatísticas detalhadas sobre as 
doenças infecto-contagiosas e as respectivas análises podem ser consultadas no capítulo 
relativo à investigação e estudos do presente relatório.) 

Apoio sócio-psicológico e de reinserção social: 
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O número de casos atendidos pelo Complexo em 2005 superou os registados em 
2004, representando um subida de 37% (Ver Figura 2). Como o número dos casos 
afectados por VIH/SIDA em 2004 aumentou significativamente e em 2005 continuaram a 
ser descobertos novos casos deste género, os assistentes sociais do serviço de consulta 
externa tiveram de prestar aconselhamento e apoio mais profundo, mobilizando e 
estimulando os pacientes a receberem o tratamento, bem como reforçando o apoio aos 
pacientes através do desenvolvimento de diversos tipos de terapia de manutenção. 

Desintoxicação por internamento de curta duração: 

Em 2005 deram entrada na Unidade Primária de Tratamento (UPT) 106 pessoas, 
sendo 88 do sexo masculino e 18 do sexo feminino. Para reforçar a gestão administrativa 
e optimizar continuamente a qualidade dos serviços, resolveu implementar nos serviços 
de desintoxicação o sistema de gestão da qualidade ISO. Para o efeito, desenvolveu-se 
uma série de preparativos para melhorar o serviço de desintoxicação, definir normas de 
avaliação e criar um mecanismo de gestão. Em Outubro de 2005, foi-lhe atribuída a 
certificação pela BSI, passando a ser a primeira subunidade do IAS que obteve a 
certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001:2000. No processo do 
desenvolvimento deste sistema, diversos indicadores de qualidade do serviço registaram 
um aumento significativo; tanto a sua taxa de internamento como a de transferência de 
casos conseguiram corresponder às exigências de qualidade estabelecidas; e durante o ano, 
a taxa de sucesso ultrapassou 80% e a taxa de satisfação dos utentes atingiu 89%. 

 

Quarto dos utentes da Unidade Primária de Tratamento 
 

 

 

 

 

 

 

Comparação do trabalho realizado pelo Complexo de Apoio a Toxicodependentes nos últimos 5 anos 
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(Figura 3)  A partir de 2001, a média do número dos novos utentes registados anualmente é aproximadamente de 80, 

não se verificando grande mudança nestes últimos 5 anos. Contudo, o número total de utentes acompanhados registou 

um aumento relativamente grande em 2003, passado de 255 para 358. Isto porque o Complexo de Apoio a 

Toxicodependentes entrou oficialmente em funcionamento em Outubro de 2002, e nos últimos três anos, o número total 

dos utentes manteve-se aproximadamente de 350 por ano. 

 
------- 

 
Prestação de serviços pelo Complexo de Apoio a Toxicodependentes 

 

(Figura 4)  O número total de vezes da prestação de serviços registado nos últimos anos sofreu um aumento, sendo o 

do ano de 2005 o mais evidente. Todavia, o número total de utentes dos últimos anos não sofreu grande mudança. O 

aumento significativo da prestação de serviços deveu-se principalmente no aumento de tipos de serviços beneficiados 

por cada utente. É de notar que desde a promoção em 2005 do serviço de terapia de manutenção que requer a prestação 

de tratamento diário aos utentes, registou-se um aumento considerável do volume de trabalho dos profissionais de saúde 

da Consulta Externa. 

 
 
Projectos desenvolvidos pelo Complexo de Apoio a Toxicodependentes em 
2005 

1.  Reforço do trabalho de prevenção e tratamento da infecção por VIH/SIDA e de 
outras doenças infecto-contagiosas associadas ao consumo de drogas 
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Análise à urina 

1) Monitorização e avaliação: Para reforçar a detecção de doenças 
infecto-contagiosas junto dos consumidores de drogas, a DTRS aumentou a frequência de 
submissão dos utentes consumidores de drogas ao exame médico, realizando testes de três 
em três meses. Também adquiriu reagentes que permitam a detecção rápida de VIH/SIDA 
e de hepatite C, no sentido de aumentar as amostras sujeitas à análise e reduzir os custos 
de exame. Em 2005 um total de 629 utentes efectuaram o exame, correspondendo a um 
aumento de 200% em relação a 2004. 

2)  Plano para a realização da terapia de manutenção com o objectivo de reduzir os 
danos causados pela droga: No início de 2005, o Complexo começou a aplicar a terapia 
de manutenção com buprenorfina nos utentes afectados por doenças infecto-contagiosas, 
e em Outubro de 2005, começou oficialmente a desenvolver o plano de tratamento com 
metadona nos utentes com doença crónica ou que não sejam aptos para receber 
tratamento na consulta externa. A implementação deste plano permite ajudar os utentes 
que não possam abandonar imediatamente o vício, a reduzirem o seu consumo de drogas, 
diminuindo o risco de partilha de seringa e fornecer-lhes condições básicas para uma vida 
normal. Em articulação com este serviço, o Complexo começou a prolongar no início de 
2005, o horário de funcionamento, passando a fornecer serviços fora das horas de 
expediente, nos sábados e domingos, bem como nos feriados, de modo a que os utentes 
submetidos à terapia de manutenção possam receber todos os dias o tratamento com 
medicamentos. 

3)  Formação de pessoal especializado: Para reforçar o aconselhamento emocional 
aos utentes afectados por doenças infecto-contagiosas e estimulá-los a aceitarem 
activamente o exame e o tratamento, é necessário ter trabalhadores com habilidades e 
formação específicas. Para o efeito, entre 4 e 30 de Abril de 2005, a DTRS enviou um 
enfermeiro-graduado ao Complexo de Tratamento de VIH/SIDA e a outras unidades 
prestadoras do serviço de prevenção de Hong Kong para fazer estágio e participar em 
cursos de formação, de modo a aumentar o seu conhecimento na área de aconselhamento 
e apoio a utentes que sofrem de doenças infecto-contagiosas. 

4)  Plano de apoio ao aconselhamento emocional e acompanhamento social aos 
utentes afectados por doenças infecto-contagiosas: A DTRS dispõe de enfermeiros 
responsáveis pelo aconselhamento, acompanhamento, registo e estatística de utentes 
afectados por VIH/SIDA, pela coordenação com os Serviços de Saúde no 
acompanhamento e encaminhamento dos utentes para tratamento médico. Além disso, 
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estes enfermeiros também colaboraram com os assistentes sociais da DTRS no sentido de 
constituir um grupo de trabalho, incumbido de prestar apoio económico urgente e serviço 
de acompanhamento social aos utentes afectados por VIH. 

5)  A DTRS prestou apoio às instituições particulares de desintoxicação na recepção 
de utentes afectados por VIH, que necessitem de cuidados permanentes. Prestou ainda 
apoio financeiro às instituições particulares para desenvolverem o serviço de apoio 
extensivo ao exterior destinado à redução de danos, recolhendo seringas abandonadas nos 
diversos bairros comunitários. Segundo as estatísticas, anualmente recolhem-se quase mil 
seringas abandonadas. 

6)  A DTRS organizou palestras periódicas e cursos de formação sobre as técnicas 
de prevenção e de enfermagem para trabalhadores das instituições particulares e para os 
utentes sujeitos ao tratamento da toxicodependência. 

 

2.  Prestação de serviços de qualidade 

 
Obtenção de certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001 pela Unidade Primária de 

Tratamento do Complexo de Apoio a Toxicodependentes. 
A fim de elevar a qualidade do serviço de tratamento da toxicodependência, a 

Unidade Primária de Tratamento do Complexo de Apoio a Toxicodependentes obteve 
com êxito, em Outubro de 2005, a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade 
ISO9001:2000, cujo âmbito abrange duas partes - o tratamento médico e a acção social, 
referindo-se concretamente ao procedimentos dos serviços, avaliação sócio-psicológica, 
diagnóstico médico e fisiológico, tratamento com medicamentos, gestão médica, 
tratamento de crise, aconselhamento sócio-psicológico, gestão da vida diária dos utentes 
internados, envolvendo trabalhadores de diversas áreas, tais como médicos, enfermeiros, 
assistentes sociais e até reabilitados da toxicodependência. A implementação deste 
sistema de gestão permite normalizar o serviço de desintoxicação, reforçar a segurança de 
vida dos utentes e aumentar o eficácia de tratamento. Com os esforços dos trabalhadores 
do Complexo, a qualidade do serviço elevou-se significativamente. Através de um 
programa de serviço bem definido, da divisão clara de competência e de responsabilidade, 
e com base no feed-back dos utentes e nos indicadores de qualidade, permitiu-se garantir 
a gestão de qualidade e a optimização contínua dos serviços. A obtenção da certificação 
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internacional representa que o serviço de desintoxicação e reabilitação de Macau já 
atingiu um novo patamar. 

(2) Apoio ao serviço de desintoxicação das instituições particulares 

 Para ajudar as instituições particulares de desintoxicação a tornarem os seus 
serviços especializados, elevarem o seu nível técnico e a sua qualidade de serviço, o IAS 
não só lhes presta apoio financeiro, mas também apoio técnico especializado e formação. 
A par disso, também coordena os seus serviços, realizando, periodicamente reuniões 
conjuntas e workshops para os respectivos assistentes sociais, a fim de promover a 
cooperação entre os serviços governamentais e as instituições particulares e elevar a 
especialização dos serviços de desintoxicação. 

(Quadro) Dados sobre os serviços prestados pelas instituições particulares subsidiadas em 2001-2005 

N.º de utentes dos serviços Tipo de instituições 

2001 2002 2003 2004 2005 

Equipamento de 

desintoxicação e 

Reabilitação 

145 110 138 119 117 

Serviço de 

desintoxicação 

extensivo ao exterior 

508 508 557 579 1.571 

Associação de Apoio 

Mútuo aos 

Reabilitados 

78 80 90 101 112 

Serviço de abstinência 

do vício de tabaco 

--- --- --- --- 277 

Total 731 698 785 799 2.079 

* Face à duplicação de casos atendidos e acompanhados por diversas instituições, o número total das 
pessoas aqui indicadas inclui também os casos duplicados. 
 

Em 2005, o IAS prestou apoio financeiro e técnico a um total de 9 
instituições/associações particulares de natureza não lucrativa, incluindo 4 lares de 
desintoxicação, 1 residência temporária, 1 organização de apoio mútuo de reabilitados, 2 
serviços extensivos ao exterior e 1 serviço de desintoxicação por consulta externa. Entre 
2001 e 2005, o número total de utentes dos serviços das instituições particulares de 
desintoxicação aumentou sem cessar. Em 2005 instalou-se um novo serviço de apoio 
extensivo ao exterior para jovens consumidores de drogas, desenvolvendo o trabalho de 
redução de danos e de aconselhamento a jovens toxicodependentes. Além disso, ainda foi 
criado o serviço de abstinência do vício de tabaco através de consulta externa, prestando 
serviço de tratamento e aconselhamento gratuito aos utentes com vontade de abster-se do 
vício. 

Apoios concedidos pelo IAS a instituições particulares ao longo dos anos 
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O IAS sempre se baseou em necessidades concretas para fazer avaliações e 
actualizações justas na sua política de concessão de subsídios às instituições de 
desintoxicação. Durante o ano de 2005, no tocante aos subsídios regulares e aos apoios 
financeiros para equipamentos e outras actividades, o montante foi superior ao de 2004. O 
seu apoio foi destinado principalmente ao melhoramento do funcionamento das 
instituições, à intensificação da promoção das actividades diversificadas, ao aumento dos 
subsídios regulares, nomeadamente para a criação de serviços de acompanhamento no 
exterior, ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do serviço de abstinência gratuita do 
vício de tabaco e ao aumento do vencimento dos trabalhadores de instituições particulares. 
Quanto ao subsídio para actividades, em 2005, o IAS subsidiou um total de 58 acções 
relativas à prevenção e combate à droga e ao tratamento e reabilitação da 
toxicodependência, tais como a promoção do plano de redução de danos junto de jovens 
consumidores de drogas nas ruas, prestação de apoio financeiro aos trabalhadores para 
participarem em seminários regionais ou internacionais sobre o combate à droga, a 
organização de actividades de formação especializada aos trabalhadores da linha da frente 
na área de desintoxicação, a implementação de diversas acções anti-drogas e a 
organização de actividades alusivas aos Jogos da Ásia Oriental. No aspecto do subsídio 
para equipamentos, este ano apoiou três subunidades de duas instituições particulares de 
desintoxicação a aperfeiçoarem instalações de serviço, sendo a situação concreta o 
seguinte: apoiou no planeamento e na reconstrução de um equipamento de desintoxicação 
destinado aos jovens; apoiou na mudança, na remodelação das novas instalações e na 
aquisição de  equipamentos necessários a um lar de desintoxicação; apoiou na 
remodelação das novas instalações e na aquisição de equipamentos a uma unidade de 
serviço de apoio extensivo ao exterior para jovens toxicodependentes. 
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(3)  Trabalho e actividades especiais 

Reforço do serviço externo para a promoção das acções de sensibilização e 
desenvolvimento do serviço externo para jovens toxicodependentes 

 
Prestação do serviço médico e de enfermagem numa instituição particular 

 

A fim de controlar eficazmente a propagação de doenças infecto-contagiosas entre 
os consumidores de drogas, em 2005, a DTRS continuou a colaborar activamente com 
diversas instituições particulares de desintoxicação, deslocando-se às zonas de alto risco 
para sensibilizar os consumidores de drogas sobre o risco da contaminação de doenças e 
dar-lhes a conhecer diversos métodos e medidas preventivas. Além disso, a DTRS tem 
enviado periodicamente trabalhadores aos pontos de serviço de apoio extensivo ao 
exterior para desenvolver actividades de educação e sensibilização e prestar serviços de 
consulta, de modo a assegurar o controlo da propagação de doenças infecto-contagiosas. 

No que respeita ao serviço de apoio extensivo ao exterior para jovens consumidores 
de drogas, em 2005, a DTRS começou a prestar apoio financeiro à Secção de Serviço 
Extensivo ao Exterior da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau na elaboração do 
plano de serviço e no desenvolvimento de diversas actividades, a fim de fornecer aos 
jovens que consomem drogas ou que se encontram em risco de aquisição daquele vício, 
diversas informações sobre o efeito negativo do abuso de drogas e transmitir-lhes os 
métodos para a redução de danos. Para reforçar o resultado do trabalho desta equipa, a 
DTRS organizou um curso de formação especializado para seus trabalhadores, 
concedendo subsídios para participarem em estágios e cursos de formação em instituições 
de serviço congéneres em Hong Kong, com a finalidade de elevar a eficiência e a 
qualidade do seu trabalho. A par disso, realizou periodicamente reuniões com os membros 
do conselho de administração das  instituições e seus trabalhadores, prestando-lhes 
orientações técnicas e avaliando o resultado dos trabalhos desenvolvidos. 

Continuação do apoio às instituições particulares na melhoria do seu serviço e 
reforço do respectivo trabalho de controlo 

Para reforçar a gestão das instituições particulares de desintoxicação e elevar a 
eficácia dos seus serviços, o IAS efectuou uma avaliação do regime de contabilidade e da 
gestão financeira das instituições particulares subsidiadas. De acordo com os respectivos 
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resultados, resolveu criar um regime/sistema financeiro unificado para ser aplicado nas 
instituições particulares no sentido de aperfeiçoar o seu trabalho de controlo interno da 
gestão financeira. Para o efeito, resolveu organizar cursos de formação para os 
trabalhadores das instituições, com o objectivo de elevar a eficácia da gestão das 
instituições e apoiá-las a profissionalizar os seus serviços. 

Apoio ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho da consulta externa de 
desabituação tabágica 

Para promover as instituições/associações particulares a desenvolverem o serviço de 
desabituação tabágica e reforçar a sensibilização dos fumadores sobre os conhecimentos 
relativos aos efeitos do tabagismo, o IAS concedeu, a partir de Fevereiro de 2005, apoio 
financeiro à Associação de Beneficência Au Hon Sam para desenvolver o serviço de 
consulta externa gratuita de desabituação tabágica, prestando-lhe orientações e 
recomendações técnicas no desenvolvimento do serviço em questão, e efectuando com a 
mesma avaliações sobre a eficácia do serviço prestado. Como o serviço de desabituação 
tabágica envolve tratamento médico e avaliação de casos, a DTRS realizou várias 
reuniões técnicas com a Associação e forneceu-lhe medicamentos e apoio na elaboração 
do programa do serviço. Desenvolvido há um ano, o serviço de consulta externa tem-se 
tornado cada vez mais maduro e estável, disponibilizando programa de tratamento 
adequado a um total de 277 fumadores com vontade de se absterem deste vício, 
construindo uma boa base para o seu desenvolvimento posterior. 

Cursos de formação especializada/ palestras/ actividades 

1)  4.ª Edição do Curso de Diploma de Nível Elementar para Trabalhadores na 
Área de Desintoxicação 

 
Orientadora e formandos do curso 

 

Para aumentar os conhecimentos e as técnicas dos trabalhadores das instituições 
particulares sobre a prevenção e tratamento da toxicodependência, no sentido de elevar a 
qualidade e a eficácia do serviço de desintoxicação, o IAS organizou, entre 10 de Março e 
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14 de Abril de 2005, a 4.ª Edição do Curso de Diploma de Nível Elementar para 
Trabalhadores na Área de Desintoxicação, cujo orientadores foram o chefe da DTRS, 
assistentes sociais experientes e médicos. Este curso foi composto por 10 sessões, cujo 
conteúdo integrou os seguintes temas: mecanismos e legislações importantes sobre o 
combate à droga existentes no plano internacional e na RAEM; tipos e efeitos nefastos 
dos medicamentos frequentemente consumidos; sintomas da toxicodependência e efeitos 
das drogas; observações a ter em conta para prevenção de doenças infecto-contagiosas e 
entrevista motivacional; prevenção da recaída no consumo de drogas; métodos e técnicas 
para a redução de danos; pontos importantes do trabalho de aconselhamento sobre a 
desintoxicação; aconselhamento entre amigos; princípios de sigilo; tratamento 
comunitário, etc. Um total de 20 chefes, assistentes sociais e trabalhadores de instituições 
particulares frequentaram o curso, e no fim do qual, ou seja, em 12 de Maio, realizou-se 
um teste, tendo 17 participantes obtido um aproveitamento satisfatório. Nos últimos anos, 
o IAS tem organizado diversos cursos de formação aos trabalhadores das instituições 
particulares e realizado actividades de intercâmbio, workshops e estágios, a fim de 
reforçar a eficácia de serviço das instituições particulares, promover o intercâmbio e a 
colaboração entre os mesmos, bem como elevar a eficácia de tratamento dos 
toxicodependentes. 

2) Curso sobre Aplicação da Actividade “Mobile Adventure” no Trabalho de 
Aconselhamento para Jovens Toxicodependentes 

 
Actividade “À procura de aventuras” 

 
A fim de melhorar as técnicas de aconselhamento aos jovens, aumentar os conhecimentos 
profissionais sobre a prevenção e tratamento da toxicodependência e elevar a eficácia do 
trabalho dos trabalhadores da área de desintoxicação, o IAS organizou, nos dias 2 e 3 de 
Setembro de 2005, um curso de formação intitulado “Aplicação de Mobile Adventure no 
Trabalho de Aconselhamento para Jovens Toxicodependentes”. Foram convidados 
trabalhadores experientes do Hong Kong Lutheran Social Service, senhores Lin Han 
Ming, Chan Hio Fai e Clement Chiu para serem orientadores do curso de formação. O 
conteúdo principal do curso incluiu: ideias básicas, conhecimentos elementares e técnicas 
de orientação da adventure counselling, técnicas e guia de segurança e partilhas de 
experiências da promoção da educação sobre a prevenção do abuso de drogas mediante o 
desenvolvimento das actividades de mobile adventure, etc. Um total de 30 trabalhadores 
da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes, do Desafio Jovem, da 
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Confraternidade Cristã Vida Nova, da Associação Renovação e Apoio Mútuo de Macau e 
do DPTT do IAS participaram neste curso, que teve lugar na sede do Desafio Jovem de 
Macau. 

3)  Palestra “Conhecimento dos Efeitos Nefastos da Droga”  

 
Uma palestra sobre malefícios da droga 

 

A convite do Estabelecimento Prisional de Macau, o IAS enviou respectivamente em 
27 de Abril, 11 de Maio e 28 de Setembro de 2005, médicos e assistentes sociais da 
DTRS ao Estabelecimento Prisional de Macau para realizar a palestra com o tema de 
“Conhecimento dos Malefícios da Droga” para os reclusos de ambos os sexos, de modo a 
dar-lhes a conhecer sobre os efeitos da droga. O conteúdo da palestra incluía: Efeitos do 
consumo de drogas sobre a saúde; conhecimentos sobre doenças 
infecto-contagiosas/medidas preventivas; tipos de drogas/efeitos do seu abuso; situação 
da droga em Macau, etc. Houve 19 reclusos do sexo masculino e 17 do feminino que 
participaram na palestra. Tendo em conta que nos últimos anos foram descobertos casos 
de contaminação de VIH/SIDA, da hepatite B/C ou da doença venérea devido à partilha 
de seringa, nesta palestra também se deu a conhecer a transmissão de doenças 
infecto-contagiosas e sua prevenção. 

4)  Envio de pessoal a Hong Kong para formação e estágio 

O Complexo de Apoio a Toxicodependentes do IAS é responsável pela prestação do 
serviço de desintoxicação por consulta externa ou por internamento. Dada a detecção nos 
seus utentes a infecção por VIH/SIDA associada à partilha de seringas no consumo de 
drogas, o Complexo viu a necessidade de se preparar para a prestação de diversos tipos de 
aconselhamento e de apoio adequados aos utentes em causa. Por isso, para aumentar 
conhecimentos sobre as técnicas de enfermagem e de aconselhamento aos contaminados 
de VIH, entre os dias 4 e 30 de Abril de 2005, um enfermeiro-graduado foi enviado ao 
Complexo de Tratamento de VIH/SIDA de Hong Kong e a outras entidades de prevenção 
especial (tais como, Yaumatei Voluntary Counselling and Testing, Red Ribon Centre), para 
receber formação e realizar estágio profissional, permitindo-lhe melhorar o seu 
conhecimento na prestação de serviço de apoio e aconselhamento aos contaminados de 
VIH, nas técnicas de aliviar o mau humor e de tratar dos problemas dos pacientes, bem 
como no controle eficaz do estado de doença e prevenção da propagação de doenças 
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infecto-contagiosas. Depois do seu regresso, começou a responsabilizar-se 
exclusivamente pelo trabalho de aconselhamento dos casos de utentes com VIH, 
deslocando-se periodicamente a instituições particulares de desintoxicação para realizar 
palestras/cursos, prestando apoio técnico na definição de medidas preventivas. 

5)  Convívio de Verão organizado para os reabilitados da toxicodependência e seus 
familiares  

Para consolidar as relações de comunicação e colaboração com as instituições 
particulares de desintoxicação, estimular os toxicodependentes internados a participarem 
activamente no processo de desintoxicação, assim como consolidar a vontade e a 
capacidade dos reabilitados para a reintegração social, a DTRS do IAS organizou em 2 de 
Julho de 2005, no Parque Natural do Reservatório de Hac Sá, uma actividade de convívio 
para utentes internados em instituições particulares de desintoxicação e para reabilitados 
da toxicodependência. Um total de 45 pessoas participaram no convívio, incluindo 
utentes da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes, da Confraternidade Cristã 
Vida Nova, da Casa de Reabilitação e da St. Stephen’s (House of Promise) e trabalhadores 
da DTRS. O conteúdo da actividade incluía a ginástica, jogos colectivos, representação de 
canções e teatro, sorteio e barbeque. No decorrer desta actividade, foi também anunciada 
a lista dos premiados do “Concurso de Design de Slogan de Combate à Droga”. 

6)  Actividade de convívio desenvolvido em vésperas de Natal de 2005 

Para consolidar as relações de comunicação e de colaboração com as instituições 
particulares de desintoxicação, consolidar a perseverança dos reabilitados da 
toxicodependência, reforçar a união das suas famílias e a eficácia da sua reinserção social, 
a DTRS do IAS organizou na parte da manhã de 10 de Dezembro de 2005 (sábado), no 
auditório do Centro Comunitário da Ilha Verde da União Geral das Associações dos 
Moradores de Macau, um convívio por ocasião de vésperas de Natal, com a participação 
de 120 pessoas, incluindo utentes de quatro lares de desintoxicação, reabilitados da 
toxicodependência e seus familiares, assim como responsáveis, secretários e 
trabalhadores de instituições/associações particulares. O conteúdo da actividade incluía: 
ginástica, jogos colectivos, representações de canções e teatros, sorteio e piquenique. 

         
Cantam em coro “Feliz Natal” Festa de Natal com a participação das entidades 

públicas e privadas 
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(II) LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

No Laboratório de Saúde Pública dos Serviços de Saúde está instalado um Grupo de 
Informação e Aconselhamento sobre VIH, cujas principais actividades incluem acções de 
aconselhamento, educação e divulgação dirigidas a pessoas de diversas camadas sociais, 
com o objectivo de aumentar a sua consciencialização relativamente às medidas de 
prevenção contra VIH/SIDA e outras DSTs, bem como ajudar a elaborar estratégias de 
prevenção relevantes. 

 

 
 
1. Actividades desenvolvidas pelo Laboratório de Saúde Pública em 2005, no 

âmbito da colaboração prestada ao Instituto de Acção Social (IAS) 
 

 Execução de análises laboratoriais em amostras de sangue de utentes em 
processo de reabilitação 

 
Desde Maio de 2002, o Laboratório de Saúde Pública tem colaborado com o IAS 

na análise serológica das amostras de sangue dos utilizadores de drogas, sujeitos a 
processo de reabilitação. 
     No ano de 2005, foram efectuadas análises de sangue em 239 amostras: 

♦ 224 amostras foram recebidas para a análise serológica de Hepatite C, das 
quais 157 (70%) apresentaram serologias positivas para Hepatite C 
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(anti-HCV+).  A taxa de infecção mostrou um decréscimo relativamente à 
verificada no ano de 2004 (73%). 

♦ No que se refere à Hepatite B, foram efectuadas análises de sangue em 232 
amostras, 25 das quais indicaram positividade para o antigénio HBs (HbsAg+), 
correspondendo a uma taxa de positividade de 11% (portadores do vírus da 
Hepatite B), inferior ao ano de 2004 (13%). 

♦ Relativamente à infecção por VIH, foram recebidas 226 amostras, tendo sido 
detectados 4 casos seropositivos, o que representa um decréscimo quando 
comparado com o ano de 2004.  Os  4 casos corresponderam a indivíduos do 
sexo masculino, com uma idade média de 37 anos.  A via de transmissão foi 
através da utilização de drogas injectáveis. 

  A análise dos dados serológicos para Hepatite B, Hepatite C e VIH, obtidos nos 
últimos 5 anos, em toxicodependentes sujeitos a processo de reabilitação, revelou a 
seguinte situação: 

Relativamente à Hepatite B, houve uma diminuição da taxa de positividade do 
antigénio de superfície do virus da Hepatite B (HbsAg +) nos anos mais recentes, tendo 
atingido o valor mais baixo em 2005, ( a taxa de portador de HBsAg  de 17% em 2001 
desceu para 11% em 2005). 

No que diz respeito à Hepatite C, a taxa de positividade mais elevada para 
anti-HCV, ocorreu em 2001 (89%), tendo diminuido ligeiramente nos últimos anos, 
apresentando um valor de 70% em 2005.  Contudo, apesar desta descida, a taxa de 
infecção ainda é elevada (Gráfico 1). 

No que se refere à infecção por VIH, verificou-se um aumento evidente da 
seropositividade (anti-VIH +) em 2004 (de uma taxa de 0.5% em 2003, houve uma 
subida para 3.5% em 2004), o  que motivou certa preocupação.  Em 2005 a situação 
melhorou um pouco tendo descido para uma taxa de infecção de 1.8% (Gráfico 2 ). 

        
       

SITUACAO DE HEPATITE B E DE HEPATITE C EM
TOXICODEPENDENTES EM PROCESSO  DE REABILITACAO

(GRAFICO 1)
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SITUACAO DE VIH EM TOXICODEPENDENTES EM PROCESSO
DE REABILITACAO (GRAFICO 2)
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 Educação 

Periòdicamente, o Laboratório de Saúde Pública delegou em enfermeiras do 
serviço a responsabilidade de organizarem seminários nas escolas subordinados ao 
tema “CONHECER VIH/SIDA”, a fim de divulgarem e educarem os jovens, sobre as 
medidas de prevenção contra VIH/SIDA. 

 
 Participação em Palestras e Actividades de Divulgação 

Em 27 de Novembro de 2005, o Laboratório de Saúde Pública participou na 
Campanha do Dia Mundial de SIDA, 2005, cujo tema foi “Stop AIDS.  Keep the 
Promise”, organizada pela Associação de Prevenção e Controle de SIDA, de Macau, 
através de várias acções tais como: 

♦ Realização de um Simpósio sobre investigação na área da SIDA. 
♦ Actividades de divulgação e educação junto da população em dois locais 

estratégicos de Macau. 
 

 Cooperação com outras Instituições 
i. Continua a colaborar com o Instituto de Acção Social no plano de acção de 

exames médicos, destinado à prevenção e tratamento da toxicodependência. 
♦ Participa, também, quando solicitado, na avaliação dos estudos realizados 

sobre o tratamento e reabilitação da toxicodependência . 
♦ Participa em acções de divulgação e educação sobre SIDA junto de 

trabalhadores em regime de voluntariado da Associação “RAHAB’s Ministry”, 
que prestam ajuda a jovens que se dedicam à prostituição. 

♦ Realizou acções de educação em colaboração com a  Associação “Christian 
New Life Fellowship”para divulgar informação subordinada ao tema “Drogas 
e SIDA estão juntos”, dirigidas a toxicodependentes e suas famílias.  Esta 
colaboração poderá continuar e/ou estender-se a outras Associações 
semelhantes, caso o solicitem.  
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2. Situação da Infecção por VIH/SIDA em Macau 

Desde 1986, ano em que se iniciou em Macau o diagnóstico laboratorial da infecção 
por VIH, até ao momento presente, a taxa de prevalência da infecção tem-se mantido 
baixa, ao longo dos anos. 

Durante o ano de 2005 foram detectados, em Macau, 23 novos casos de infecção por 
VIH, o que representou um decréscimo de 23.3% relativamente ao ano de 2004.  O 
“ratio”  homem/mulher foi de 2.8:1. A transmissão da infecção pela utilização de drogas 
injectáveis (IVDU), representou 43.5% das novas infecções (Tabela 1). 

Cumulativamente, desde 1986 até Dezembro de 2005, o número total de casos de 
infecção por VIH, detectados em Macau, foi de 339, dos quais 33 progrediram para SIDA.  
A principal via de transmissão foi a sexual (68.7%), com predominância da transmissão 
heterossexual (61.1%), seguida da transmissão pela utilização de drogas injectáveis 
(12.1%), e da transmissão homossexual (7.6%). As mulheres representaram 59.3% das 
infecções (“ratio” mulher/homem = 1.5:1 ), das quais 82.1% eram residentes temporárias, 
ligadas à indústria de diversões, de etnia não chinesa (Tabela 1).  

Excluindo o grupo de residentes temporários ligados à indústria de diversões, o 
número total de casos de VIH, detectados em Macau, desde 1986 até Dezembro de 2005, 
foi de 145, apresentando o seguinte perfil: a principal via de transmissão foi a sexual 
representando 35.2% do total de casos (sendo 26.2% pela via heterossexual e 9% pela via 
homossexual). A transmissão pela utilização de drogas injectáveis representou 27.6% do 
total de infecções, sendo já superior à transmissão heterossexual a qual perfaz 26.2% do 
total de casos detectados, excluindo o grupo de residentes temporários ligados à indústria 
de diversões. 

Os homens foram responsáveis por 74.5% dos casos de infecção por VIH 
(“ratio”homem/mulher = 3.0:1). Esta modificação deve-se essencialmente ao aumento do 
número de casos de transmissão pela utilização de drogas injectáveis que tem vindo a 
ocorrer nos últimos anos, especialmente em indivíduos do sexo masculino. 

A propagação do vírus VIH em Macau tem sido limitada, até agora. O número 
absoluto de casos de VIH detectados anualmente, provenientes de várias origens, não tem 
sido elevado. Contudo, tem vindo a notar-se, um aumento gradual do número de novas 
infecções na população residente, bem como uma tendência para a diminuição no grupo 
de residentes temporários ligados à indústria de diversões. 

A avaliação dos dados cumulativos indica que a dispersão do virus tem sido 
essencialmente sexual; contudo, este padrão poderá modificar-se no caso de continuar a 
haver um aumento do número de infecções através da utilização de drogas injectáveis. 

Na população residente continua a verificar-se uma maior incidência entre indivíduos 
do sexo masculino. 
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De acordo com o número de casos declarados, Macau tem apresentado uma baixa 
prevalência de VIH (<0.1%). A taxa de prevalência estimada para Macau, entre os 
residentes, é de 21 por 100.000, o que coloca o Território no grupo  dos Países e 
Territórios de baixa prevalência.   
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Tabela 1 - DADOS ESTATÍSTICOS RELATIVOS A VIH/SIDA EM MACAU 
Table 1 - STATISTICS OF HIV/AIDS IN MACAO 

 
   2005 

(Jan. a Dez.) 
(Jan. to Dec.) 

N° cumulativo - 1986 a  
Dez. de 2005 
Cumulative No - 1986 to 
Dec. of 2005 

  
VIH 
HIV 

SIDA 
AIDS 

VIH 
HIV 

SIDA 
AIDS 

Masculino 
Male 17 3 137 26 

Feminino 
Female  6 0 201  7 

Sexo 
 

Gender Desconhecido 
Unknown  0 0   1  0 

Chinesa 
Chinese 12 3  71 19 

Não chinesa 
Non-chinese 11 0 248 14 

Etnia 
 

Ethnici
ty Desconhecido 

Unknown  0 0  20  0 

Adultos 
Adult 23 3 329 32 

Crianças (com idade inferior a 13 anos)
Child (age 13 or less)  0 0   2  1 

Idade 
 

Age Desconhecido 
Unknown  0 0   8  0 

Heterossexual  
Heterosexual  9 0 207 12 

Homossexual 
Homosexual  1 1  26  6 

Drogas injectáveis 
Injecting Drug User 10 1  41  5 

Transf. sangue/prod. deriv. sangue 
Blood transfusion/blood products  0 0    1*  0 

Perinatal  0 0   1  1 

Via de 
transm

issão 
 

Route 
of 

transm
ission 

Desconhecido 
Unknown  3 1  63  9 

TOTAL 23 3 339 33 
* Infectado via transfusão sangue fora de Macau. 
  Infected via blood transfusion outside Macao. 

VIH:   Vírus da Imunodeficiência Humana   HIV:  Human Immunodeficiency Virus 
SIDA:  Síndrome da Imunodeficiência Adquirida  AIDS:    Acquired Immunodeficiency Syndrome  
Fonte:  Laboratório de Saúde Pública dos       Source:  Public Health Laboratory of 

     Serviços de Saúde     Department of Health, RAEM 
 

 

 62



(III) ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU 
(1) Breve apresentação sobre as suas atribuições 

Cabem-lhe as principais funções: executar penas privativas da liberdade sobre os 
reclusos e tomar medidas relativas à prisão preventiva; prestar-lhes apoio social e 
económico, aconselhamento psicológico, assistência médica, cuidados de enfermagem 
e de saúde, tratamento e reabilitação da toxicodependência, formação profissional e 
educação, actividades recreativas e desportivas, etc., com o objectivo de permitir aos 
reclusos reconhecerem os erros cometidos, mediante o cumprimento das penas de 
prisão e prepararem-se para a sua reintegração na sociedade, onde levarão uma nova 
vida. 

 
Estabelecimento Prisional de Macau 

 
(2) Número dos consumidores de drogas em 2005 e os respectivos dados estatísticos 

Segundo dados estatísticos do Estabelecimento Prisional, em 2005, estavam presas 
897 pessoas, entre 811 do sexo masculino e 86 do sexo feminino. Das 337 pessoas, 
entre 290 do sexo masculino e 47 do sexo feminino, que foram presas em 2004 no 
Estabelecimento Prisional, 62 do sexo masculino e 14 do sexo feminino tinham 
experiências no consumo de drogas. (vide Quadro 1).  

Ao comparar com as estatísticas dos últimos três anos, em 2005 houve uma 
diminuição aproximadamente de 30 %. Quanto ao número de reclusos do sexo 
masculino que tiveram experiência de abuso de estupefacientes, em 2004 de 83 
pessoas baixou para 62 (vide Quadro 2). Por outro lado, no ano 2005, do número de 
reclusos de sexo masculino reincidentes houve uma diminuição significativa em 
comparação com os números dos últimos dois anos (vide Quadro 3), em 2003 e 2004, 
ocupando, respectivamente, 53.85% e 34.15%, e no ano 2005, só houve 25.80%, do 
total dos reclusos presos com experiências no consumo de drogas. Podemos concluir 
que a partir do ano 2003, houve tend ê ncia para uma diminuição quanto à 
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percentagem dos reclusos reincidentes com experiências de drogas. 
No que diz respeito aos reclusos de sexo feminino, conforme os dados estatísticos, 
nos últimos três anos, tem-se registado um aumento, apesar de não ser significativo. 
Necessitamos de prestar atenção quanto a este fenómeno (vide Quadro 2). Por outro 
lado, a partir de 2003, do número de reclusos de sexo feminino reincidentes que 
tiveram experiências no consumo de drogas, houve um aumento relevante: de duas 
pessoas no ano de 2003 subiu para dez, ou seja, em três anos, registou-se um aumento 
vezes cinco (vide Quadro 3). É visto que tem de se reforçar os trabalhos contra a 
droga no que respeita ao sexo feminino, mais ainda, as presas com experiências de 
drogas são todas residentes de Macau e o motivo pelo qual foram presas está 
relacionado com o consumo e tráfico de estupefaciente.  
 

 
Quadro 1 

Comparação de detidos e toxicodependentes em 2005
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Quadro 2 

Comparação de detidos presos em 2003, 2004 e 2005 com experiência do consumo
de estupefacientes
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Quadro 3 
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(3) Unidade de Tratamento para Reclusos toxicodependentes  
Como grande número dos reclusos tiveram experiências de consumo de drogas antes 

de entrar no Estabelecimento Prisional e por terem cometido crimes relacionados com 
droga, foi criada em 1997 a Unidade de Tratamento para Reclusos Toxicodepentendes 
dirigida à desintoxicação e reabilitação dos reclusos do sexo masculino que manifestaram 
vontade de submeter-se ao tratamento. Esta Unidade tem por finalidade ajudá-los a 
abandonar o vício durante o cumprimento da pena, de maneira a que possam criar um 
novo modo de vida saudável e preparar-se para prevenir a recaída e o cometimento de 
novos crimes depois de sair da prisão. 

 
Apresentação dos serviços do Estabelecimento Prisional de Macau através da exposição 
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3.1 Instalações de serviço 
A Unidade encontra-se no 5º andar do bloco V da Zona Prisional Masculina, em que 

não só funcionam a cantina, a sala polivalente, várias oficinas, o ginásio e a sala de leitura, 
mas também os dormitórios dos membros da Unidade. Atendendo às necessidades 
verificadas, o Estabelecimento Prisional adquire, anualmente, novos equipamentos e 
materiais, na expectativa de aperfeiçoar as instalações da Unidade. 

3.2 Método de tratamento 
Tendo em conta as características dos toxicodependentes, a necessidade de 

tratamento e reabilitação da toxicodependência e as condições reais e recursos humanos 
do Estabelecimento Prisional, adopta-se principalmente o método de tratamento 
denominado “Perspectiva Comportamental-Cognitiva”, para ajudar os membros a 
alterarem a sua cognição errada sobre o abuso de drogas, compreendendo claramente os 
verdadeiros prejuízos e graves consequências do seu consumo, corrigindo o mau 
comportamento e aprendendo a ter uma conduta correcta, novas experiências e artes de 
vida destinadas a encarar a pressão da vida quotidiana e a relação inter-pessoal. O 
objectivo final consiste em fazer com que os membros tomem a determinação de 
abandonar a acção de desvio ao abusar de drogas e estabelecer uma vida nova. 

3.3 Conteúdo de actividades 

 
Tendinha do Estabelecimento Prisional de Macau instalada nas actividades comemorativas do Dia 

Internacional Contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas 
 

O conteúdo do projecto de tratamento e reabilitação de toxicodependência inclui a 
palestra, aconselhamento psicológico individual, aconselhamento psicológico colectivo, 
oficina de trabalho sobre as técnicas de comunicação, desporto para o fortalecimento da 
saúde, partilha de opiniões acerca de determinado tema, reunião ordinária do Grupo, dí
stico semanal, etc. Este projecto visa, através da realização de uma série de actividades, 
dar a conhecer aos participantes os prejuízos dos produtos estupefacientes, ensinar-lhes 
as técnicas de contenção da dependência psicológica da droga e da rejeição da droga, 
bem como reforçar a sua confiança. Por outro lado, os participantes têm de preencher um 
inquérito para avaliar as suas características e estado, a fim de permitir à U.T.R.T. 
proceder ao aconselhamento psicológico e ao trabalho de acompanhamento a favor dos 
mesmos. 
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Pessoal do IAS a conduzir uma palestra sobre efeitos nocivos da droga para reclusos 

 
3.4 Número dos membros e duração de tratamento 

O tratamento tem a duração de 2 anos. Ao fim de 1 ano, atendendo ao resultado do 
tratamento, o interessado poderá ser submetido a um 2º ano de tratamento, a fim de lhe 
reforçar os propósitos e aprender um ofício. A U.T.R.T. tem a capacidade máxima de 20 
pessoas do sexo masculino, sem restrição etária.  

Até finais de 2005, contou-se com a participação de 17 pessoas, entre as quais, 2 
foram libertadas por motivo de cumprimento total da pena e 1 por motivo de liberdade 
condicional. O móbil dos crimes está relacionado com, principalmente, tráfico de 
estupefacientes, roubo e  furto. Antes da detenção, 40% dos presos estavam 
desempregados. Quanto a tipicidade das drogas, estes abusavam, principalmente, de hero
ína, e outros, de ecstasy e haxixe. Até finais de 2005, contou-se com o total de 15 
participantes.  

 
(4) Perspectivas do futuro trabalho 

No próximo ano, o Estabelecimento Prisional de Macau irá dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido no ano transacto, no sentido de organizar palestras relacionadas 
com a prevenção do consumo de estupefacientes, com a cooperação por parte do 
Departamento para a Prevenção e Tratamento da Toxicodependência do Instituto da 
Acção Social, reforçando o conhecimento dos reclusos quanto ao prejuízo da droga. 
Relativamente ao programa de tratamento da toxicodependência, ir-se-á convidar os 
serviços e instituições governamentais e sociais competentes, para organizar palestras e 
actividades a favor dos membros da Unidade, no sentido de dar maior conhecimento aos 
recursos sociais e desenvolver a rede de suporte social. Por outro lado, o Estabelecimento 
Prisional irá também continuar a intensificar a formação profissional dos membros e o 
intercâmbio de experiências com os serviços e instituições governamentais e sociais, a 
fim de elevar a qualidade do trabalho de prevenção e tratamento da toxicodependência.  
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Envio de pessoal por parte do Estabelecimento Prisional de Macau para a participação no seminário contra 
a droga 
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