RETROSPECTIVA UNIAD 2015

O site da UNIAD (Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas) durante o ano de 2015
nos permitiu acesso às informações de uma forma rápida, nos deixando
diariamente atualizados.

Agradeço aos leitores que contribuíram para mais um ano de sucesso!

Adriana Moraes

São Paulo
2015

RETROSPECTIVA UNIAD 2015

*Por Adriana Moraes

Resumo da retrospectiva:

I – Diversas notícias e/ou matérias
Ao longo do ano a UNIAD publicou mais de 1000 de notícias e/ou matérias, deixando seus
leitores diariamente informados.
II – Tratamento - Programa Recomeço
2015 foi um ano de fortalecimento para o Programa Recomeço!

III – Prêmios
Na honraria do “1º Prêmio Master da Liga da Prevenção", 06 profissionais da UNIAD foram
contemplados.

IV - Descriminalização das drogas
Neste ano a UNIAD atuou intensamente na discussão sobre a descriminalização das drogas,
divulgando dezenas de notícias.

V – Agradecimento/Destaque do ano
Agradeço todos os profissionais que durante o ano contribuíram com o sucesso do site,
destaco a participação especial do psiquiatra Dr. Claudio Jerônimo.

I - Diversas notícias e/ou matérias

Prestes a terminar 2015, vamos relembrar como foi o ano da UNIAD, que publicou
mais de 1000 notícias e/ou matérias, em seu site, nos deixando diariamente
informados:

JANEIRO/2015

Jornal O Estado de Minas: “Mistura de álcool e volante custa caro para os cofres públicos”

Outras notícias:
IG Notícias: “Trabalho em excesso aumenta risco de alcoolismo, diz estudo”

Jornal Folha de S. Paulo: “Crack chega a filhos de bóias-frias na região de Ribeirão Preto”

Jornal o Estado de Minas: “Defendemos internação compulsória em casos necessários, diz
Alckmin”

G1: “Médicos alertam para os riscos à saúde gerados pelo uso de narguilé”

O Tempo: “Estatística: Auxílio doença por uso de drogas cresce 60% em Minas”

FEVEREIRO/2015

UOL Notícias: “Em vez de recuperar viciado, prefeitura blinda delinquência na cracolândia”

Outras notícias:
Adriana Moraes: “O Brasil deveria legalizar o uso da maconha? Não!”

Diário de Cuiabá: “Drogas sintéticas, crescimento alarmante”

G1: “Um em cada 5 caminhoneiros admite uso de drogas, diz estudo feito em MT”

Revista Exame: “Uruguai tem 1,3 mil cultivadores domésticos de maconha”

Consultor Jurídico: “Empresas de tabaco não respondem por danos à saúde dos
consumidores”

MARÇO/2015

Jornal o Estado de S. Paulo: “Maconha forte pode aumentar risco de psicose”

Outras notícias:
Revista Veja: “Hotéis da cracolândia de Haddad: o retrato de um programa que não deu
certo”

Adriana Moraes: “Homenagem da UNIAD no Dia Internacional da Mulher”

Clarice Madruga: “Acordem: maconha não é remédio, o CBD é”

Zero Hora: “Narguilé pode ser mais nocivo que cigarro, dizem especialistas”

Jornal A Tarde: “Álcool mata quase duas pessoas por dia na Bahia”

ABRIL/2015
Jornal Folha de S. Paulo: “Médicos alertam para os riscos do consumo de maconha”

Outras Notícias:
Padre Haroldo: “Cocaína”

Jornal de Jundiaí: “Maconha é a droga mais prejudicial”

G1: “Dependência de crack é maior e mais prejudicial entre mulheres, diz estudo”

Zero Hora: “Luta contra as drogas – O homem que refez seu caminho longe do crack”

Jornal o Estado de S. Paulo: “Más notícias da cracolândia”

MAIO/2015

Jornal Diário de SP: “Projeto quer liberar venda de cerveja em estádios”

Outras Notícias:
Correio do Povo: “Maconha: Uma droga nada inofensiva”

R7: “Adolescentes que fumam maconha têm 3 vezes mais chances de desenvolver psicoses
na fase adulta”

G1: “Número de fumantes cai 30,7% em 9 anos no país, diz Ministério da Saúde”

SPDM: “Cirrose alcoólica interna 7 por dia em SP”

Jornal do Brasil: “Uso e abuso de drogas: questão de saúde”

JUNHO/2015

Revista Veja: ”Milhões de fumantes e ex-fumantes podem ter doenças pulmonares não
diagnosticadas”

Outras Notícias:
Revista Galileu: “Famílias Brasileiras que cultivam tabaco sofrem de overdose de nicotina”

Jovem Pan: “Crianças de oito anos já estão no mundo das drogas, afirma especialista”

G1: “Crack se disseminou por todo o Rio Grande do Sul, diz Secretaria da Saúde”

Agência Câmara de Notícias: “Comissão aprova Exame Toxicológico obrigatório para
emissão e renovação de CNH”

Jornal Folha de S. Paulo: “A batalha do Crack”

JULHO/2015

Adriana Moraes: “Justiça Terapêutica: Parceria entre os sistemas da justiça e saúde”

Outras Notícias:
Tribuna da Bahia: “90% dos adolescentes infratores estão envolvidos com o tráfico de
drogas”

G1: “Doenças ligadas ao tabaco matam 1 pessoa a cada 6 segundos, diz OMS”

Revista Veja: “Consumo de cocaína no Brasil é 4 vezes maior que a média mundial”

O Globo: “Drogas e o STF – É falacioso o argumento de que o consumo afeta somente o
individuo”

Diário do Grande ABC: ”Novas formas de enfrentar as drogas”

AGOSTO/2015

Terra Notícias: “Fumar maconha é 4 vezes mais perigoso para homens”

Outras notícias:
Padre Haroldo: “Adolescentes e maconha”

Jornal Folha de S. Paulo: “O usuário e o traficante”

Consultor Jurídico: “Efeito cracolândia”

Diário Catarinense: “Especialistas Catarinenses se posicionam sobre a descriminalização
do porte de drogas para consumo pessoal”

Jornal do Brasil: “Uso da maconha – isso não e assunto de justiça, é assunto de medicina”

SETEMBRO/2015
R7: “Epidemia de crack atinge dois milhões e coloca Brasil no topo do ranking de consumo
de droga”

Outras notícias:
Associação Brasileira de Psiquiatria: “Suicídio: Informando para prevenir”

Jornal o Estado de S. Paulo: “Internação compulsória”

Adriana Moraes: “Descriminalizar – as pessoas poderão portar a droga, mas comprarão
onde?”

JC NET: “Jovens abusam de maconha e álcool”

G1: “Caminhoneiros revelam usar até crack em rodovias em SC e no PR”

OUTUBRO/2015

Revista Veja: “Gestante não devem beber uma só gota de álcool e em qualquer fase da
gravidez”

Outras notícias:

Diário de Pernambuco: “Programa da gestão Haddad contra minicracolândias emperra nos
bairros”

Diário de S. Paulo: “Prisões de usuários no CEAGESP superam as da Luz”

UOL Notícias: “Prisões por embriaguez ao volante mais que quadruplicam em SP”

IG Notícias: “Trabalhador demitido por aparentar embriaguez reverte decisão na justiça”

Zero Hora: “Vendida como LSD, nova droga sintética desafia autoridades”

NOVEMBRO/2015

Adriana Moraes: “II Boletim especial sobre a maconha”

Outras notícias:

JCNet: “Vício e degradação do crack já atingem a terceira idade”

UOL Notícias: “Esportes é usado para combater o crack em entidade no centro de São Paulo”

Zero Hora: “Liberação do THC é mais polêmica do que a do canabidiol”

Jornal Folha de S. Paulo: “Consumo de esctasy falso cresce e preocupa médicos”

Jornal o Estado de S. Paulo: “ ‘Fluxo’ na cracolândia volta a crescer e prefeitura quer
parceria com estado”

DEZEMBRO/2015

Jornal Folha de S. Paulo: “Um imposto que pode salvar vidas”

Outras notícias:

G1: “Dependentes químicos de Instituição de SC ganham direito de fazer Enem”

UOL Notícias: “Canadá será primeiro país do G7 a legalizar maconha, em 2016”

Diário de Pernambuco: “Drogas: É melhor prevenir”

Jornal Extra/Globo: “México autoriza consumo recreativo da maconha em caráter
excepcional”

Site deputado Osmar Terra: “Osmar Terra convida Evo Morales para visitar cracolândia do
Rio Grande do Sul”

II – Tratamento - Programa Recomeço

2015 foi um ano de fortalecimento para o Programa Recomeço!
Dr. Ronaldo Laranjeira, coordenador do programa e todos da sua equipe ao longo
do ano realizaram um admirável trabalho e a UNIAD registrou boa parte desses
momentos!

“Programa Recomeço completa 02 anos de sucesso”

Recomeço Família completa um ano de atividades e é reconhecido pelo apoio
técnico e humanizado com serviço de excelência

“Programa Recomeço tem ressocialização de 70% dos usuários de drogas”

Mães de usuários de crack lideram procura por orientação em serviço estadual

Secretaria de Desenvolvimento Social participa da Ação de Cidadania na Santa
Ifigênia

Coordenação de Políticas sobre Drogas apresenta as principais ações do Programa
Recomeço maio

Ações da Secretaria da Saúde no Programa Recomeço

“Programa Recomeço inicia ciclo de capacitação para Comunidades Terapêuticas”

“Programa Recomeço acompanha visita monitorada com alunos da ETEC na
Comunidade Terapêutica de Itapecerica da Serra”

“Secretário visita Comunidades Terapêuticas em Campinas”

Automóveis apreendidos auxiliarão no trabalho de prevenção e tratamento da
dependência química dos parceiros do Programa Recomeço

SP realiza leilão de bens apreendidos do tráfico de drogas para reverter recursos
aos dependentes químicos em tratamento

Programa Recomeço firma parceria Internacional para troca de experências sobre
atendimento aos dependentes químicos

III – Prêmios

Profissionais da UNIAD receberam o 1º Prêmio Master da Liga da Prevenção

A honraria “1º Prêmio Master da Liga da Prevenção" é o reconhecimento ao trabalho de
dezenas de voluntários, especialistas, órgãos públicos e entidades em favor da
conscientização e prevenção para os males causados pelo uso e abuso de substâncias
psicoativas.

No total 100 prevencionistas foram brilhantemente premiados e aplaudidos. Nesse cenário
de premiações, 06 profissionais da UNIAD foram contemplados: Neliana Figlie, Maria de
Fátima Padin, Neide Zanelatto, Ronaldo Laranjeira, Marcelo Ribeiro, Sérgio Duailibi.

IV- Descriminalização das drogas

Um dos temas mais polêmicos de 2015 foi a descriminalização das drogas.

Neste ano a UNIAD atuou intensamente na discussão sobre a descriminalização das
drogas, foram dezenas de notícias, publicadas.

O médico e deputado Osmar Terra foi um exemplo nessa árdua batalha contra a
possível descriminalização:

Jornal Folha de S. Paulo: “Porte de drogas para uso pessoal deve ser descriminalizado?
Não”

Consultor Jurídico: “Descriminalizar o uso de drogas produzirá graves consequências”

Adriana Moraes: “Osmar Terra fala sobre a descriminalização das drogas para os leitores
da UNIAD"

Site Osmar Terra: “Quando se diz fumar maconha não faz mal, está se enganando todos os
meninos indiferente da classe, diz Osmar Terra”

Site Osmar Terra: “Assinar o manifesto contra a descriminalização das drogas no Brasil é
um verdadeiro gesto de cidadania”

Dr. Ronaldo Laranjeira também participou desta luta contra a descriminalização:

Revista Veja: “É irresponsabilidade o STF querer descriminalizar todas as drogas, diz
Ronaldo Laranjeira”

Jornal Folha de S. Paulo: “Mudança na Lei vai facilitar o tráfico de drogas, diz especialista
da UNIFESP”

El País: “Descriminalizar não é a solução. Prevenção e tratamento sim”

Jornal O Estado de S. Paulo: “Descriminalização – A favor do tráfico e contra a população”

Seminário: “Análise da Política Brasileira e Internacional sobre drogas – Visão médica e
científica sobre a descriminalização”

V – Agradecimento/Destaque do ano

Para encerrar com chave de ouro, agradeço todos os profissionais que durante o
ano contribuíram com o sucesso do site.

Justa e merecida homenagem:

Merece destaque a participação especial do psiquiatra Dr. Claudio Jerônimo, diretor
de ensino da UNIAD.

Razões não faltam para elogios, o especialista esteve presente o ano inteiro. Foram
textos, artigos, vídeos, aulas, enfim, em 2015 aprendemos muito com Dr. Claudio
Jerônimo!

Vamos recordar?

Maconha, depressão e suicídio na adolescência

Maconha e ‘novas’ psicoses

Uso de maconha e doença rara: hiperemese canábica

Nível de adesão ao tratamento ambulatorial de pacientes dependentes de
substâncias psicoativas

1º encontro do Hospital Cantareira com o apoio da SPDM foi realizado com sucesso!

Prefeitura vai fechar Hospital especializado para tratar adolescentes dependentes
com doença mental

Assim é a cracolândia: muito crack, dano cerebral e psicose

Vídeo: História Clínica - aula com o prof. Dr. Claudio Jerônimo da Silva

Vídeo: O impacto da maconha na vida dos usuários

Sobre maconha, novos medicamentos e velhas distorções cognitivas

Grávida pode beber? O que é síndrome alcoólica fetal?

Diretor do Programa Recomeço fala sobre os programas de apoio ao dependente do
estado de São Paulo

Contribuir para clima social favorável ao uso de maconha pode ser tão danoso
quanto vender a droga

A cada ano que passa a UNIAD conquista novos leitores!

Desejo que em 2016 os Diretores da UNIAD, bem como seus leitores, tenham um
ano de muita prosperidade, saúde e paz!

*Adriana Moraes
Psicóloga da SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) Especialista em Dependência Química – Colaboradora do site da UNIAD (Unidade
de Pesquisa em Álcool e Drogas).

