
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 (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%). 
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♦ 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)

17% 13% 13% 13% 11%

89%
80%

69% 73% 70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2002 2003 2004 2005

Hepatite B
Hepatite C

  

 2

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

0
0.50%

3.50%

1.80%

00%
1%
2%
3%
4%

2001 2002 2003 2004 2005

 



 3

 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.  

 
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 
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(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. 

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 
 
Ethnicity 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 
transmissão 
 
Route of 
transmission 

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 

 


