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O serviço de prevenção e tratamento da toxicodependência tem vindo a desenvolver-
se de modo estável. Para a promoção da prevenção do uso abusivo de drogas, foram 
concebidos diversos cursos adequados aos jovens de diferentes faixas etárias e divulgada 
a mensagem anti-droga junto da comunidade, procurando elevar a consciência da 
população sobre o combate à droga. No que se refere ao tratamento da toxicodependência, 
foi optimizada a gestão administrativa e elevada a qualidade dos serviços da Unidade 
Primária de Tratamento. Outras acções realizadas incluíram a introdução dos novos 
modelos de tratamento, o reforço constante da eficácia de terapia e da redução de danos, 
bem como o aperfeiçoamento do sistema de gestão dos equipamentos das instituições 
particulares de desintoxicação com vista à promoção conjunta do desenvolvimento do 
serviço de prevenção e tratamento da toxicodependência em Macau.

6.1 Serviço de prevenção primária  

Trabalhos prioritários do ano
Programas sistemáticos de sensibil ização sobre o uso de drogas 

destinados aos estudantes de escola secundária

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.º ao 3.º ano do curso secundário. Através da organização de 
uma série de cursos de formação de orientadores e da abertura de turmas 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 promovidos 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.

Serviço de Prevenção e Tratamento 
da Toxicodependência
Serviço de Prevenção e Tratamento 
da Toxicodependência
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Programa de Prevenção Pr imária  para os Estabelecimentos de 

Ensino Superior

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 uma série de actividades 
vocacionadas para o 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”, foi bem acolhido, 
ao qual assistiram cerca de 3.000 jovens e adolescentes.

6.1.1 Prevenção primária

Centro de Educação de Vida Sadia
Em 2005, um total de 20.031 alunos 

do ano superior do jardim infantil 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.

Concer to “Pôr em acção a ideia de lutar contra a droga, 
construindo um mundo sem drogas para jovens”

Uma sessão de aula do Curso de Educação de 
Vida Sadia,  em inglês.
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*Actividades promotoras do Centro

Em 2005 o serviço do Centro de Educação de Vida Sadia foi promovido através da 
realização da “Visita Itinerante de Harold” e do Dia Aberto do Centro. A visita de Harold 
teve como slogan “Mundo sem tabaco, saudável e alegre”. A mascote “Harold”, que se 
fez acompanhar dos orientadores do Programa “Educação para Uma Vida Sadia” visitou 
um total de 13.111 alunos de 21 escolas primárias, no sentido de divulgar a mensagem 
da importância da saúde e do combate ao tabaco, reforçando assim o acompanhamento 
do Programa. O Dia Aberto do Centro teve lugar durante o período das férias de Verão, 

Visita it inerante de “Harold”

(Gráfico 6.1)  Participação de escolas e estudantes no Programa de 
Educação de Vida Sadia nos últimos anos
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de maneira a que os alunos pudessem visitar o Centro na companhia dos pais. As diversas 
actividades realizadas nesse dia de promoção tinham por objectivo despertar a atenção 
dos encarregados de educação para o crescimento saudável dos filhos. A iniciativa foi 
bem acolhida, contando com a participação de cerca de 400 alunos e encarregados de 
educação. 

Palestra/curso contra a droga
A palestra sobre o combate à droga é uma 

das formas de educação usuais. Em 2005, a 
DPP organizou 66 palestras sobre o combate 
à droga, com uma participação de 4.703 
pessoas. Foram igualmente organizados 
dois cursos de formação sobre a prevenção 
primária para professores, assistentes sociais 
e outros profissionais, em que participaram 
50 pessoas. O IAS deseja ampliar a rede de 
prevenção local através da organização 
das acções deste género. Além disso, para 
reforçar o trabalho de prevenção do abuso 
de drogas na comunidade portuguesa, em 
Abril do ano em análise, o IAS começou a 

cooperar com uma instituição particular de desintoxicação — Associação de Reabilitação 
de Toxicodependentes para divulgar panfletos e cartazes sobre o combate à droga 
junto das diversas organizações de portugueses. A transmissão da mensagem anti-drogas 
através da Rádio de Macau – Canal Português e a organização de palestras na Escola 
Portuguesa e demais organizações sociais são outros meios mais utilizados para esse 
efeito. Nesse período, tiveram lugar 37 palestras para portugueses, com a participação 
de sete centenas de pessoas.

* Cada curso com duração de 21 horas distr ibuídas por 7 sessões.

Promoção das acções preventivas da 
toxicodependência junto da comunidade de 

expressão por tuguesa

(Quadro 6.1)  Situação da educação sobre a prevenção primária em 2005
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Curso de Educação sobre Medicamentos Destinado aos Alunos 

d o  C u r s o  S e c u n d á r i o  -  “ E s t r a t é g i a s  S e n s a t a s  d e  C o m b a t e  a 

Drogas”

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.

Actividades de Combate à Droga

*Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito da Droga 

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 “Valorizar 
a vida e optar pela saúde”. Este evento 
teve lugar no dia 26 de Junho, 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 

(1)Neste número incluem-se algumas escolas que par ticiparam nos programas mais de uma vez

Actuação dos alunos de ensino primário

(Quadro 6.2)  Situação da implementação dos programas de sensibilização sobre o uso 
de drogas destinados aos estudantes do curso secundário
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à problemática da droga. Do programa 
deste evento constaram espectáculos 
diversificados que foram muito bem 
acolhidos pelo público, dada a grande 
qualidade de execução dos seus artistas. 
O concerto nocturno de combate à 
droga foi inaugurado com o lançamento 
do primeiro site anti-drogas de Macau. O 
concerto foi especialmente virado para 
a juventude e teve como convidados os 
jovens cantores de Hong Kong e Macau, os 
quais foram muito aplaudidos pelos seus 

adeptos e se juntaram 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

Para assinalar o Dia Mundial sem Tabaco, 31 de Maio, 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.

Entretanto, os Serviços de Saúde e o IAS aproveitaram esta ocasião para promover 
a cultura sem tabaco junto das diversas camadas sociais, com vista a transformar 
Macau, numa “cidade saudável” sem tabaco. Este projecto 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 boa saúde 
física e espiritual dos trabalhadores, e a imagem saudável dos serviços. Cerca de 6.000 
trabalhadores de 48 serviços públicos e universidades e de 3 entidades comerciais 
privadas participaram nesta iniciativa. A todos os serviços participantes foram atribuídas 
cartas de adesão.

Entrada em funcionamento do site 
Anti-Drogas de Macau
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6.1.2 Acções comunitárias 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, com temas relacionados com a 
prevenção primária, o combate ao tabagismo e o crescimento de jovens.

6.1.3 Actividades diversif icadas de combate à droga

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 
à Droga para Jovens”. Um total de 8 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. Em 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 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.

6.2 Serviço de tratamento e reinserção social 

Trabalhos prioritários do ano
Reforço do trabalho de prevenção e tratamento do consumo de 

drogas,  do VIH/SIDA e de outras doenças infecto-contagiosas

Para a prevenção e tratamento do VIH/SIDA e doutras doenças infecto-contagiosas, 
têm sido tomadas diversas medidas, incluindo aumento de frequência de realização de 
exames para o rastreio de doenças infecto-contagiosas, com vista ao melhor controlo e 
avaliação da probabilidade de infecção; implementação do programa de tratamento de 
manutenção para a redução de danos; prolongamento o tempo de serviço da consulta 
externa para o desenvolvimento do programa de tratamento de manutenção com 
metadona; reforço da formação de pessoal profissional para a melhoria do serviço de 
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aconselhamento e da capacidade profissional; prestação de acompanhamento social 
e aconselhamento emocional aos utentes infectados; apoio às instituições particulares 
para a admissão de utentes contaminados que necessitem de cuidados permanentes, e 
organização regular de palestras relacionadas. 

Obtenção de Cer t i f icação do Sistema de Gestão da Qual idade 

ISO9001:2000

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. 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 internacional 
representa que o serviço de desintoxicação e reabilitação de Macau já atingiu um novo 
patamar.

R e fo r ç o  d o  s e r v i ç o  e x t e r n o  p a r a  a  p r o m o ç ã o  d a s  a c ç õ e s  d e 

s e n s i b i l i z a ç ã o  e  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  s e r v i ç o  e x t e r n o  p a r a 

jovens toxicodependentes

A fim de controlar eficazmente a propagação de doenças infecto-contagiosas entre os 
consumidores de drogas, em 2005, o pessoal da DTRS continuou a deslocar-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 

O Presidente do IAS recebeu do representante 
da BSI o Cer tif icado do Sistema de Gestão da 

Qualidade ISO9001:2000  
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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.

Apoio às  inst i tuições  par t iculares  para  o  estabelecimento do 

regime de contabil idade e gestão financeira

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 
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, pretendeu-se 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 melhoria 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 começou a conceder 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 a avaliação sobre a 
eficácia do serviço. Como o serviço de desabituação tabágica envolve tratamento médico 
e avaliação de casos, a DTRS realizou várias reuniões técnicas com a Associação, prestando-
lhe 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.

Formação profissional e diversas acções de intercâmbio

A fim de elevar a qualidade e a eficácia do serviço de desintoxicação, em 2005 
foram organizados diversos cursos de formação, acções de intercâmbio, palestras, 
estágios, workshops e actividades de convívio. O objectivo destas iniciativas consistiu 
em ajudar os trabalhadores de desintoxicação de Macau a aumentarem conhecimentos 
profissionais e técnicas de aconselhamento, sensibilizar a população sobre a prevenção 
da toxicodependência e reforçar a cooperação amigável com as instituições particulares 
de desintoxicação. Das acções referidas, destacam-se as seguintes: 4.ª Edição do Curso de 
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Diploma de Nível Elementar para Trabalhadores na Área de Desintoxicação; Curso sobre a 
Aplicação da Actividade “Mobile Adventure” no Trabalho de Aconselhamento para Jovens 
Toxicodependentes; Palestra sobre os Efeitos Nefastos da Droga; Aconselhamento para 
Doentes Infectados por VIH/SIDA e Estágio; e actividades de convívio durante as férias de 
Verão e em vésperas de Natal. 

6.2.1 Tratamento de casos

Em 2005, foram acompanhados 358 utentes, dos quais 85 eram casos novos. 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. 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.

As características dos casos novos em 2005 são semelhantes aos dos casos dos anos 
anteriores. Dos utentes a maioria são adultos (entre os 25 e os 29 anos de idade), do 
sexo masculino, consumidores de heroína. No entanto, em relação à situação de 2004, 
a proporção dos consumidores do sexo feminino tornou-se um pouco menor, passando 
de 30% para 20%. Quanto à idade dos utentes, a proporção dos novos utentes de idade 
inferior a 30 anos é semelhante à do ano anterior, ocupando 43% do total dos casos novos. 
Em 2005, a heroína continuou a ser a principal droga consumida, a sua percentagem subiu 
ligeiramente em relação a 2004, e a percentagem dos consumidores que adoptavam a 
injecção intravenosa também subiu um pouco.

No aspecto de aplicação de medicamentos clínicos, iniciou-se a administração, a 
título experimental, da buprenorfina para os utentes das consultas externas, e começou 
a recorrer-se ao tratamento de manutenção do comportamento mediante o uso da 
naltrexona. Quanto aos consumidores infectados por VIH, foi implementado a título 
experimental o tratamento de substituição com buprenorfina e metadona.

(Gráfico 6.2) Tipos de drogas consumidas (Estatística segundo o 
número dos novos casos)
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6.2.2 Desenvolvimento de equipamentos sociais

Em 2005, o IAS prestou apoio financeiro a 4 instituições (equipamentos/serviços/
associações particulares) dedicadas ao tratamento e reabilitação da toxicodependência 
e 1 associação de beneficência, incluindo concretamente 4 lares de desintoxicação, 1 
residência temporária, 2 serviços externos, 1 organização de apoio mútuo de reabilitados 

(1)Desde Julho até Dezembro foi  prestado o aconselhamento em 560 ocasiões.

(Gráfico 6.3) Métodos de consumo de drogas (Estatística 
segundo o número dos novos casos)

(Gráfico 6.4) N.° dos casos atendidos na Consulta Externa



  

53

6

S
e

rv
iç

o
 

d
e

 
P

re
v

e
n

ç
ã

o
 

e
 T

ra
ta

m
e

n
to

 
d

a 
2005

Relatório de A
ctividades

e 1 serviço de desabituação tabágica. Este ano, um total de 2.079 utentes beneficiaram 
dos serviços de apoio prestados por estas instituições/associações subsidiadas.

Em 2005, o IAS apoiou 3 subunidades de 2 instituições particulares de desintoxicação 
na melhoria das suas instalações.

(Quadro 6.3) Instituições particulares de desintoxicação subsidiadas

(Gráfico 6.5) Apoio financeiro às instituições particulares de desintoxicação (MOP)
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Desafio Jovem — Secção Masculina

A fim de incentivar as instituições a criar equipamentos de desintoxicação para jovens 
toxicodependentes, o IAS apoiou o Desafio Jovem a planear a obra de reconstrução da 
sua Secção Masculina, obra que já se iniciou no final de 2005.

C o n f r a t e r n i d a d e  C r i s t ã  V i d a  N o v a  d e  M a c a u  —  C e n t r o  p a r a 

Reabil itação de Toxicodependentes e Secção “Smar t Youth”

Em 2005, após a cedência das instalações sitas no Bairro Social de Toi San, Bloco C, r/c, 
a favor da Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau para a criação de um novo lar, o 
IAS prestou apoio à Confraternidade na realização da obra de adaptação, na montagem 
do equipamento, assim como na elaboração de um plano de funcionamento deste novo 
equipamento.

A Secção “Smart Youth” foi inicialmente instalada nas instalações cedidas pela Casa de 
Reabilitação (Residência Temporária). Devido à natureza da sua actividade e ao limite do 
espaço físico, as instalações tornaram-se inadequadas ao desenvolvimento da actividade 
da Secção. Neste contexto, a DTRS prestou-lhe apoio tanto na procura de instalações, 
como na obra de adaptação e na sua montagem, além do apoio técnico. Em Agosto de 
2005, a Secção passou a funcionar nas novas instalações situadas na Areia Preta, Edf. 
Kuong Fok On, Bloco 6, n.° 549, r/c-D.


