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V. Trabalho de Investigação e Estudos 
Para conhecer bem a situação do consumo de drogas em Macau, a Divisão de 

Tratamento e Reinserção Socia (DTRS) do IAS realiza periodicamente a estatística e 
análise dos dados relevantes, nomeadamente sobre os pedidos de apoio à desintoxicação 
e os casos julgados pelo tribunal, no sentido de apresentar oportunamente relatórios 
sobre a tendência do abuso de drogas em Macau, a situação de doenças 
infecto-contagiosas por parte dos utentes do serviço de desintoxicação e as condenações 
relativas a crimes de estupefacientes. 

A partir de 2000, o IAS tem reforçado activamente o trabalho de investigação sobre 
o abuso de drogas. Nos anos passados já realizou uma série de estudos e investigações. 
Como por exemplo, em 2001, realizou uma investigação destinada aos alunos das 
escolas secundárias, intitulada “Investigação sobre os Jovens e a Droga em Macau”; e 
em 2002, com base neste trabalho, realizou a “Investigação da Situação sobre os Jovens 
de Rua e o Abuso de Drogas em Macau” e a “Investigação sobre os Estudantes de 
Ensino Superior e a Droga em Macau ”, os resultados estes que têm contribuído para o 
conhecimento objectivo da situação sobre o abuso de drogas em Macau e a promoção 
do trabalho de combate à droga. Para aprofundar os conhecimentos acerca da tendência 
do flagelo da droga, o IAS irá encarregar em 2006 mais uma vez a Universidade de 
Macau e o Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui de Macau de 
actualizar as três acções de investigação atrás referidas. Além disso, ainda foi 
concretizado em 2003 um projecto de investigação, intitulado “Investigação sobre a 
Situação Geral do Problema Relativo ao Abuso de Drogas em Macau e Avaliação do 
Trabalho de Tratamento e Reabilitação da Toxicodependência”. As versões chinesa e 
portuguesa dos relatórios destas investigações já foram publicadas, podendo ser 
consultadas no site anti-drogas do IAS (www.anti-drugs.gov.mo). 

Casos de desintoxicação voluntária atendidos pela DTRS nos últimos anos 
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(1)  Análise dos casos de desintoxicação voluntária e da situação do abuso 
da droga 

De acordo com os dados do Complexo de Apoio a Toxicodependentes da DTRS do 
IAS, o número de voluntários que solicitou o programa de desintoxicação em 2005 foi 
de 85 representando 23,7% dos casos atendidos no Complexo. Este valor foi muito 
próximo do registado no ano anterior. Em 2005, o número das pessoas acompanhadas 
no Complexo foi de 358, número análogo ao de 2004. Desde 1991 até ao fim de 2005, o 
número acumulado de utentes da Consulta Externa foi mais de um mil e o número total 
de toxicodependentes em tratamento registado na base de dados foi de 1.081.  

1.  Análise comparativa do total dos casos acompanhados e dos novos casos de 
pedido do apoio em 2005 

Dos 358 casos de pedido para consulta externa de acompanhamento, 84% foram do 
sexo masculino e os restantes do sexo feminino. A idade média situou-se nos 38,7 anos, 
sendo apenas de 6 os casos com menos de 20 anos representando 2% desse conjunto. A 
heroína representou a droga de maior consumo representando 86%. O consumo por 
injecção por via intravenosa ou muscular representou 68%. Dos 358, 58% eram 
desempregados, 43% solteiros, 54% naturais da China Continental. 

Dos 85 novos pedidos registados em 2005, 80% eram do sexo masculino e 20% do 
sexo feminino. Em termos de idade, o grupo dos 25 aos 29 anos foi o dominante, 
representando 23%; o grupo dos 15 aos 19 anos foi de 5 pessoas, representando 6%. 
Dos 85, 56% eram desempregados, 24% naturais de Macau e 59% naturais da China 
Continental. No que se refere ao consumo da droga, 65% eram consumidores de heroína 
e 49% eram por injecção por via intravenosa ou muscular. 

 

Casos acompanhados – novos casos em 2005 

  Total de casos 

acompanhados 

% Novos casos % 

Masculino 299 16% 68 80% 

Feminino 59 84% 17 20% 

Sexo 

Total 358 100% 85 100% 

<14 0 0% 0 0% 

15-19 6 2% 5 6% 

20-24 23 6% 12 14% 

25-29 42 12% 19 23% 

30-34 61 17% 12 14% 

35-39 66 18% 12 14% 

40-44 64 18% 12 14% 

45-59 86 24% 13 15% 

Idade 

>60 10 3% 0 0% 
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Tipo de ópio 308 86% 55 65% 

Calmante 2 1% 1 1% 

Estimulante 4 1% 4 5% 

Canabiáceas 1 0% 0 0% 

Tipos de 

droga 

Outros 43 12% 25 29% 

Injecção por via 

intravenosa 

206  58 % 40 47% 

Injecção por via 

muscular 

37 10% 2 2% 

Por cheiro 43 12% 10 12% 

Por inalação 19 5% 3 4% 

Via nasal 6 2% 1 1% 

Via oral 25 7% 16 19% 

Forma de uso 

Outros 22 6% 13 15% 

 

Sintetizando os diversos indicadores acima expostos constata-se que o consumo de 
heroína continuou a ser o mais generalizado, contudo, outros tipos de droga passaram a 
ser utilizados pelos novos consumidores. O aumento do consumo de droga por 
elementos do sexo feminino e de jovens foi menos expressivo em relação ao ano 
anterior, passando a percentagem dos novos utentes do sexo feminino de 30% em 2004 
para 20% em 2005. Em termos de idade, dos novos utentes, 5 jovens tinham idade 
inferior a 19 anos, e 5 eram alunos, valor esse que é inferior ao do ano anterior. 

2.  Análise das tendências dos novos casos de desintoxicação em anos recentes 

Analisando as tendências relativas aos elementos dos novos casos durante os 
últimos 5 anos, verificou-se uma certa alteração em todos os indicadores importantes 
sendo de realçar o seguinte: 1) Aumento de mais casos do sexo feminino; 2) Contínuo 
aumento dos consumidores naturais da China Continental; 3) Diminuição do consumo 
de heroína e aumento de outros tipos de droga. Da análise da idade dos utentes e da sua 
história do consumo, verificou-se que nos últimos anos a idade média dos novos utentes 
era cerca de 35 anos e o tempo do consumo de drogas excedia 8 anos em média, o que 
significa que nos primeiros tempos do uso abusivo de drogas os consumidores têm fraca 
motivação para desintoxicação. Com o aumento da percentagem da população vinda do 
exterior e dos novos imigrantes, o problema da toxicodependência torna-se mais 
complicado (Ver as figuras a seguir para mais detalhes). 
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(2)  Situação das doenças infecto-contagiosas por parte dos consumidores da 
droga 

Desde 2002 o IAS começou a colaborar com os Serviços de Saúde no sentido da 
prestação de exames gratuitos de doenças infecto-contagiosas aos consumidores de 
droga e aos trabalhadores da reabilitação da toxicodependência, a fim de controlar, 
tratar e prevenir eficazmente a propagação das doenças infecto-contagiosas por estes 
grupos de alto risco. Em 2005, a DTRS realizou um total de 1.790 exames médicos nos 
seus utentes. Os resultados desses exames mostram que a situação das diversas taxas de 
doenças infecto-contagiosas é semelhante à de 2004, mantendo-se alto o índice de 
infecção da hepatite C que atinge os 75,59%. Também se verificaram mais 12% de 
casos com hepatite B e 10% de casos com tuberculose. Além disso, nas consultas 
externas de desintoxicação em 2004 foram detectados 7 casos de VIH, passando a taxa 
de contaminação de 5% no ano anterior para 4% em 2005. De acordo com as 
estatísticas dos Serviços de Saúde, registaram-se 10 casos de VIH por partilha de 
seringa, contra 18 casos em 2004, podendo-se considerar que a propagação do VIH 
entre os toxicodependentes tende a abrandar. As autoridades competentes de Macau 
estão a acompanhar atentamente a situação e irão empenhar-se na tomada de medidas 
eficazes para controlar a proliferação do VIH. 

  133



Dados sobre as doenças contraídas pelos toxicodependentes em tratamento: 

-

--------- 
 

 
 

(3)  Análise dos dados sobre os crimes de droga 

Nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 5/91/M, cabe ao tribunal entregar 
cópias das sentenças relacionadas com os crimes de droga ao Departamento de 
Prevenção e Tratamento da Toxicodependência do IAS para efeito de registo. Assim, 
segundo os registos e estatísticas do DPTT, foram recebidos, em 2005, 69 sentenças, 16 
pedidos de informações do tribunal sobre relatórios da situação do tratamento de 
toxicodependentes, 1 pedido de informações da Polícia Judiciária e 2 sentenças do 
tribunal apresentadas pelos utentes por iniciativa própria, perfazendo um total de 88 
documentos relacionados com o tribunal.  
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Análise da tendência de evolução dos casos relativos à droga nos últimos anos:  

 

Número das pessoas condenadas 

 
---------- 

 
Distribuição dos autores dos crimes por sexo 

 

 
---------- 

 

 

Distribuição dos autores dos crimes por idade 

 

 

---------- 
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Causas de acusação e de sentença 

 
---------- 

 

 

Penas aplicadas 

 

Conclusão e síntese: 

Em 2005 registou-se um acréscimo de casos acusados e sentenciados em relação ao 
ano de 2004, na ordem dos 30%. Relativamente ao sexo, o número de casos do sexo 
feminino subiu 25%, representando uma queda ligeira em relação a 2004. Em termos de 
faixas etárias, o grupo com idade superior a 30 anos continuou a ser o dominante. Em 
relação ao crime foram vulgares as situações de possa da droga (para uso próprio), 
seguindo-se-lhes a posse de utensílios para consumo de droga, o tráfico de pequena 
quantidade e o tráfico de drogas. No respeitante às penas, predominaram as multas, que em 
proporção foram inferiores às do ano anterior, tendo aumentando as penas suspensas, as 
quais registaram um maior número em relação aos últimos 5 anos. Merece referir ainda às 
outras espécies de sentenças, nomeadamente a obrigação de receber tratamento e 
desintoxicação, que registou um aumento de 18% em 2004 e 14% em 2005. 

Numa análise global, em 2005, verificou-se que apesar de terem dominado penas leves, 
surgiram sinais de que os praticantes eram tendencialmente mais jovens e do sexo feminino, 
facto que merece atenção. Verificou-se um decréscimo das sentenças com aplicação de 
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multas, tendo as mesmas sido convertidas em penas suspensas, em penas suspensas com 
condições, ou em tratamento de desintoxicação. Estas decisões irão encorajar os 
consumidores a aceitarem os tratamentos impondo a si próprios uma auto-vigilância da sua 
conduta, gerando assim efeitos positivos. 
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