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No ano de 2011, um total de 16 instituições/entidades apresentaram os 
seus dados ao Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de 
Macau, designadamente 8 Serviços/unidades públicos e 8 associações 
particulares. 
 
É particularmente importante dominar a situação da problemática da 
droga, nomeadamente o número de toxicodependentes em Macau e a 
respectiva tendência, de modo a melhor poder realizar as acções de 
combate a droga. Promover a união das associações locais em causa, 
congregando os esforços destas associações para, partindo sempre do 
princípio da protecção da privacidade individual, centralizar a recolha, as 
estatísticas e as análises dos dados referentes as características e as 
mudanças da população toxicodependente de Macau, que permitem 
definir a política e os serviços de luta contra a droga. 
 
Após a referência a prática das outras regiões, o Instituto de Acção Social, 
adiante designado por IAS, contactou vários Serviços Públicos e 
instituições particulares, e em 2009 foi oficialmente criado o Sistema de 
Registo Central dos Toxicodependentes de Macau cuja forma de aceder 
aos dados e em forma electrónica. Através da cooperação do Governo e 
das instituições particulares, ir-se-á por em ordem os dados dos 
toxicodependentes contactados que permitirão reflectir melhor a 
realidade da situação. 
 
Durante o ano de 2011 inscreveram-se 1023 casos de toxicodependentes 
confirmados com excepção de casos repetidos foram no total registados 
633. 
 



Comparativamente com os dados do ano anterior de 2011,houve um 
aumento de 5.9%. 
 
A idade média do início de consumo pela primeira vez foi de 21.8 anos. A 
idade do início de consumo pelo sexo feminino tem a tendência a serem 
cada vez mais novas. 
 
Houve um aumento do consumo por parte dos jovens do sexo feminino 
em relação ao ano passado. 
A maioria de  toxicodependentes possuem habilitações de nível inferior 
e são desempregados. 
As drogas mais consumidas são por Heroína, Ketamina e Metafetamina 
(Ice) . 
30%  consomem 2 tipos ou mais de drogas  
Quanto aos locais de consumo: 
40%- Interior da China 
55%-Na própria casa ou em casa dos amigos e hotéis. 
A maior parte dos toxicodependentes são influenciados pelos amigos. 
A idade média dos toxicodependentes foi de 34.1 e inferior a 21 anos 
registou-se no total de 110 pessoas, correspondente a 17.4 %. Em 2009 e 
2010 os valores variaram entre 35.3% (2009) e 25.9% (2010) 
respectivamente. 
A despensa mensal foi de 7.764 Patacas o que significa que houve um 
ligeiro aumento de 33.7% em relação ao ano passado. 
 
Por outro lado, no relatório do corrente ano foi inserido o resultado do 
estudo sobre o grau de gravidade do abuso de drogas pelos jovens, para 
melhor se evidenciar as características do problema da toxicodependência 
juvenil. Conforme o referido resultado, verifica-se que o grau de 
gravidade do abuso de drogas é em média de 6,64, o qual é considerado 
de nível moderado, o que significa que nestes casos há a necessidade de 
submissão ao tratamento intensivo da toxicodependência da consulta 
externa.   

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Mudanças nos casos registados em 3 anos de acordo com o consumo da droga 

 

Tabela 2. Média mensal das despesas com a droga no período de 3 anos 

 



 

   

Tabela de comparação relativo ao período de 3 anos que está sombreada e assinalada 

pela seta onde se consta uma diferença de 5%.    

  

No de 

série 

Situação do toxicodependente Percentagem de acordo com o ano 

 Ano de 

2009 

Ano  

de 2010 

Ano de 

2011 

Situações 

1 No de toxicodependentes 

registados 

626 

pessoas 

673↑

pessoas   

633 

pessoas   

2 sexo：Masculino 

      feminino 

76.5 

23.5 

76.8 

23.2 

80.7 

19.3 

3 Idade média 31.6 31.9 34.2 

4 O maior grupo etário：16-20anos 

                     40 ou mais  

30.5 

29.6 

22.7↓     

28.2 

16↓      

33.3↑     

5 Idade média do 1o consumo 21.5 21.4 21.8 

6 Grupo etário do 1o consumo ：

16-20 anos 

25.7 25.9 28 

7 Local de nascimento：Macau 

China 

56.5 

36.9 

52.2 

34.5 

50.6 

39.7↑     

8 Etnía：chinesa 96.5 94.8 96.2 

  

Tabela 3. Número de registados dos toxicodependentes no período de 3 anos 

 



9 Estatuto de residência：

Residente de Macau 

79.4 83.7 83.7 

10 Àrea de residência： Zona Norte 45.4 49.2 49 

11 Estado civil：Casado 61.5 62.1 52↓      

12 Existência de filhos：Nenhum 52.7 49 43.4↓     

13 Habilitações literárias：ensino 

primário 

Ensino Secundário Complementar 

35.5 

 

36.4 

32.5 

38 

34.1 

36.3 

14 Situacao de emprego:desempregado 

           

estudante 

43.6 

 

9.4 

44.7 

 

8 

42 

 

6.3 

15 Existência de outros  

familiares toxicodependentes：

nenhum 

55.1 57.8 58.1 

16 Existencia de registo 

criminal：Sim 

33.4 40↑      42.8 

17 Tipos de 

drogasconsumidas:Heroina 

                 Ketamina 

37.2 

 

25.7 

27.2↓     

 

29.6↑     

31.8 

 

25.6 

18 Idade média do consumo de 

Heroína 

43 44.7 44.8 

19 Idade media do consumo de 

Ketamina 

19.7 23.2↑   24.3 

20 Consumo de um só tipo de droga 69.4 71.3 70.4 

21 Percentagem Injeccção 

intravenosa 

41.1 32.6↓     37.6↑     

22 Despesas mensais:Menos de 1000 Mops                        

6000-6999 Mops 

                10000 + Mops 

16.7 

13.3 

15.5 

22.4↑     

11.9 

11.2 

11.5↓     

13 

21.2↑     

23 Despesas mensais com o consumo 

de droga 

5519 5809↑  7764↑  

24 No Frequência do 

consumo-30vezes/mês 

73.6 81.6↑     79.4 

25 Localde abuso：Macau 

               China 

58.1 

39.5 

55.8 

40.5 

55 

41.6 

26 Local de consumo：Casa 

          Karaoke/Discoteca 

30.2 

26.6 

25.7 

23.1 

27 

23.3 

  



27 Razões do consumo：Influência 

dos amigos 

             Aliviar o stress 

26.9 

 

26.1 

28.4 

 

27 

31.4 

 

27.8 

28 Partilha de seringas 0.2 0.4 0.5 

Toxicodependência juvenil 

29 No de jovens toxicodependentes 221 174↓   110↓     

30 Quadro geral dos jovens 

toxicodependentes   

35.3 25.9↓     17.4↓     

31 Sexo：Masculino 61.1 60.3 62.7 

32 Idade média 17.4 17.6 17.7 

33 Idade media do 1o consumo 14.8 14.8 14.7 

34 No dejovens toxicodependentes 

com menos de 16 anos 

13.6 12.1 8.2 

35 No dejovens toxicodependentes 

com menos de 18 anos 

53.8 50 44.5 

36 Tipos de drogas：Ketamina 

                 Metafetamina 

(Ice) 

63.4 

16 

53.3↓     

32.2↑     

50.6 

32.3 

37 Razões de abuso： 

Influência dos amigos 

41.1 39.1 43.2 

38 Local do consumo：Macau 56 51.6 48.4↓     

39 Local： Casa 

        Casa de amigos 

        Karaoke/discoteca 

8.9 

22.6 

33.9 

12.2 

22.4 

28↓         

9.9 

23.9 

32.4↑     

 

 


