
 

MELHORES MOMENTOS DA UNIAD 2016 

 

 

*Por Adriana Moraes 

 

 

Resumo dos Melhores Momentos: 

 

I - Diversas notícias e/ou matérias 

Vamos relembrar as notícias e/ou matérias mais importantes divulgadas no site de 

janeiro a dezembro. 

 

 

 

II – Participações Especiais 

Foram muitas participações especiais, destaco a presença da Dra. Eloisa Arruda, 

Padre Haroldo, Dr. Claudio Jerônimo e Dr. Ronaldo Laranjeira. 

 

 

III – Tratamentos na área da dependência química 

A UNIAD divulgou alguns tratamentos, Programa Recomeço, CRATOD, Unidade 

Recomeço Helvétia. 

 

 

IV - Pesquisas / Estudos / Relatórios 

No decorrer do ano foram realizadas diversas pesquisas, estudos e relatórios sobre 

as substâncias psicoativas lícitas e ilícitas. 
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I - Diversas notícias e/ou matérias 

 

 

Dezembro é o mês do balanço. 

Se tivesse de utilizar uma palavra para definir o ano da UNIAD, informação seria o 

termo mais adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo, vamos relembrar as notícias e/ou matérias mais importantes de janeiro a 

dezembro, divulgadas no site da UNIAD. 

 

 

 

 



JANEIRO/2016 

 

“Tosse de fumante” pode esconder doença grave, alertam médicos  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/23908-tosse-de-fumante-

pode-esconder-doen%C3%A7a-grave-alertam-m%C3%A9dicos 

 

 

 

Consumo de álcool na gravidez pode acarretar sérios problemas ao bebê  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/23918-consumo-de-

%C3%A1lcool-na-gravidez-pode-acarretar-s%C3%A9rios-problemas-ao-

beb%C3%AA 

 

G1 entra em cracolândias no ES e registra a realidade de usuários  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/23944-g1-entra-em-

cracol%C3%A2ndias-no-es-e-registra-a-realidade-de-usu%C3%A1rios 

 

As drogas que afligem a ONU  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/23972-as-drogas-que-

afligem-a-onu 
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FEVEREIRO/2016 

 

Uso de álcool é responsável por metade das licenças médicas no trabalho  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24039-uso-de-

%C3%A1lcool-%C3%A9-respons%C3%A1vel-por-metade-das-licen%C3%A7as-

m%C3%A9dicas-no-trabalho 

 

 

 

Psiquiatra dá dicas sobre como pais devem falar de drogas com seus filhos  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/23981-psiquiatra-

d%C3%A1-dicas-sobre-como-os-pais-podem-falar-de-drogas-com-seus-filhos 

 

Maconha ficou três vezes mais potente em 20 anos, indica pesquisa  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24018-maconha-ficou-

tr%C3%AAs-vezes-mais-potente-em-20-anos-indica-pesquisa 

 

Dependente de drogas pode ser demitido por justa causa?  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24002-dependente-de-

drogas-pode-ser-demitido-por-justa-causa? 
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MARÇO/2016 

 

Qual é a droga mais viciante do mundo?  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24094-qual-%C3%A9-a-
droga-mais-viciante-do-mundo? 

 

 

 

Efeitos do uso da cannabis no comportamento humano, incluindo cognição, 

motivação e psicose: uma revisão da literatura  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24095-efeitos-do-uso-da-

cannabis-no-comportamento-humano-incluindo-cogni%C3%A7%C3%A3o-

motiva%C3%A7%C3%A3o-e-psicose-uma-revis%C3%A3o-da-literatura 

 

Chá de Ayahuasca pode, sim, causar psicose e até matar   

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24093-ch%C3%A1-de-
ayahuasca-pode-sim-causar-psicose-e-at%C3%A9-matar 

 

Crack se tornou uma epidemia, portanto, uma questão de Saúde Pública  

http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24081-crack-se-tornou-uma-
epidemia-portanto-uma-quest%C3%A3o-de-sa%C3%BAde-p%C3%BAblica 
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ABRIL/2016 

 

Adolescente e o uso de drogas  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24147-adolescente-e-o-

uso-de-drogas 

 

 

 

Consumo de maconha diminui dopamina no cérebro  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24172-consumo-de-

maconha-diminui-dopamina-no-c%C3%A9rebro 

 

Estudo explica como o LSD atua no cérebro 

http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24157-estudo-explica-como-o-

lsd-atua-no-c%C3%A9rebro 

 

Maconha pode te deixar mais pobre que seus pais, diz estudo  

http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24146-maconha-pode-te-deixar-

mais-pobre-que-seus-pais-diz-estudo 
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MAIO/2016 

 

Como a maconha afeta o cérebro adolescente  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24211-como-a-maconha-

afeta-o-c%C3%A9rebro-adolescente 

 

 

 

OMS: cannabis é droga ilícita mais consumida no mundo, com 180 milhões de 

usuários  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24201-oms-cannabis-

%C3%A9-droga-il%C3%ADcita-mais-consumida-no-mundo-com-180-

milh%C3%B5es-de-usu%C3%A1rios 

 

Traficantes do ES se matriculam em faculdades para vender drogas  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24219-traficantes-do-es-
se-matriculam-em-faculdades-para-vender-drogas 

 

Legalização da maconha dobrou acidentes  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24217-
legaliza%C3%A7%C3%A3o-da-maconha-dobrou-acidentes 
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JUNHO/2016 

 

Amor Exigente – Crack: É possível vencê-lo – Parte 1 

http://www.uniad.org.br/interatividade/galeria-de-videos/item/24348-amor-

exigente-crack-%C3%A9-poss%C3%ADvel-venc%C3%AA-lo-parte-1 

 

 

 

 

Tráfico de drogas na cracolândia vende ao menos 100 kg por mês  

http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24297-tr%C3%A1fico-de-

drogas-na-cracol%C3%A2ndia-vende-ao-menos-100-kg-por-m%C3%AAs 

 

Crack expõe bebê a risco antes do parto  

http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24310-crack-exp%C3%B5e-

beb%C3%AA-a-risco-antes-do-parto 

 

Chocolate com maconha era vendido em faculdades e escolas de BH  

 http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24307-chocolate-com-   

maconha-era-vendido-em-faculdades-e-escolas-de-bh 
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JULHO/2016 

 

Efeitos negativos da maconha  

http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24414-efeitos-negativos-da-
maconha 

 

 

Combinado de drogas e álcool pode ser fatal para o coração  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24385-combinado-de-

drogas-e-%C3%A1lcool-pode-ser-fatal-para-o-cora%C3%A7%C3%A3o 

 

Consumo de tabaco e álcool é um dos principais fatores de risco para câncer de 

boca  

http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24366-consumo-de-tabaco-e-

%C3%A1lcool-%C3%A9-um-dos-principais-fatores-de-risco-para-c%C3%A2ncer-

de-boca 

 

Exclusivo: Vício da aparência leva pessoas a usarem até crack para perder peso  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24364-exclusivo-

v%C3%ADcio-da-apar%C3%AAncia-leva-pessoas-a-usarem-at%C3%A9-crack-

para-perder-peso 
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AGOSTO/2016 

 

Dependências: Ciúme Patológico e o Alcoolismo  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24465-
depend%C3%AAncias-ci%C3%BAme-patol%C3%B3gico-e-o-alcoolismo 

 

 

 

Alcoólicos Anônimos – Um caminho para a sobriedade  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24464-alco%C3%B3licos-

an%C3%B4nimos-%E2%80%93-um-caminho-para-a-sobriedade 

 

Usuários de novas drogas descrevem quadros de alucinação  

http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24462-usu%C3%A1rios-de-

novas-drogas-descrevem-quadros-de-alucina%C3%A7%C3%A3o 

 

CAPS evitam internações e recomendam reduzir, ao invés de parar, o consumo de 

drogas  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24474-caps-evitam-

interna%C3%A7%C3%B5es-e-recomendam-reduzir-ao-inv%C3%A9s-de-parar-o-

consumo-de-drogas 
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SETEMBRO/2016 

 

Os desafios para o tratamento do usuário de crack  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24507-os-desafios-para-o-

tratamento-do-usu%C3%A1rio-de-crack 

 

 

 

Crimes por drogas representam 64% das prisões de mulheres  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24530-crimes-por-drogas-

representam-64-das-pris%C3%B5es-de-mulheres 

 

Campanha pode influenciar a quantidade de álcool que você ingere  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24517-companhia-pode-

influenciar-a-quantidade-de-%C3%A1lcool-que-voc%C3%AA-ingere 

 

Projeto coordenado pelo MPSP incentiva dependentes químicos na busca por 

tratamento  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24509-projeto-

coordenado-pelo-mpsp-incentiva-dependentes-qu%C3%ADmicos-na-busca-por-

tratamento 
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OUTUBRO/2016 

 

Uso de maconha precoce é ligado a menor Q.I. e funcionamento anormal do 

cérebro  

http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24577-uso-de-maconha-

precoce-%C3%A9-ligado-a-menor-qi-e-funcionamento-anormal-do-

c%C3%A9rebro 

 

 

 

 

Hospitais deverão notificar casos de uso de drogas ou álcool por crianças  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24588-hospitais-

dever%C3%A3o-notificar-casos-de-uso-de-drogas-ou-%C3%A1lcool-por-

crian%C3%A7as 

 

Fechar leitos e não prevenir doenças mentais é tapar sol com peneira  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24592-fechar-leitos-e-

n%C3%A3o-prevenir-doen%C3%A7as-mentais-%C3%A9-tapar-sol-com-peneira 

 

Crack: devastação contínua e silenciosa  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24611-crack-

devasta%C3%A7%C3%A3o-cont%C3%ADnua-e-silenciosa 

 

 

http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24577-uso-de-maconha-precoce-%C3%A9-ligado-a-menor-qi-e-funcionamento-anormal-do-c%C3%A9rebro
http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24577-uso-de-maconha-precoce-%C3%A9-ligado-a-menor-qi-e-funcionamento-anormal-do-c%C3%A9rebro
http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24577-uso-de-maconha-precoce-%C3%A9-ligado-a-menor-qi-e-funcionamento-anormal-do-c%C3%A9rebro
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24588-hospitais-dever%C3%A3o-notificar-casos-de-uso-de-drogas-ou-%C3%A1lcool-por-crian%C3%A7as
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24588-hospitais-dever%C3%A3o-notificar-casos-de-uso-de-drogas-ou-%C3%A1lcool-por-crian%C3%A7as
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24588-hospitais-dever%C3%A3o-notificar-casos-de-uso-de-drogas-ou-%C3%A1lcool-por-crian%C3%A7as
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24592-fechar-leitos-e-n%C3%A3o-prevenir-doen%C3%A7as-mentais-%C3%A9-tapar-sol-com-peneira
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24592-fechar-leitos-e-n%C3%A3o-prevenir-doen%C3%A7as-mentais-%C3%A9-tapar-sol-com-peneira
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24611-crack-devasta%C3%A7%C3%A3o-cont%C3%ADnua-e-silenciosa
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24611-crack-devasta%C3%A7%C3%A3o-cont%C3%ADnua-e-silenciosa


NOVEMBRO/2016 

 

II Boletim Especial sobre a maconha – 2016 

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24689-ii-boletim-especial-

sobre-a-maconha-2016 

 

 

 

Após consumo, a maconha fica no cabelo, nas unhas e até no tártaro do dente  

 http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24640-ap%C3%B3s-   
consumo-a-maconha-fica-no-cabelo-nas-unhas-e-at%C3%A9-no-t%C3%A1rtaro- 
do-dente 

 

Rumos da psiquiatria no SUS  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24642-rumos-da-

psiquiatria-no-sus 

 

Dependência de álcool e drogas é crise de saúde pública, diz relatório dos EUA  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24679-

depend%C3%AAncia-de-%C3%A1lcool-e-drogas-%C3%A9-crise-de-

sa%C3%BAde-p%C3%BAblica-diz-relat%C3%B3rio-dos-eua 
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DEZEMBRO/2016 

 

Alckmin assina decreto de prevenção contra tabaco, álcool e outras drogas 

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24728-alckmin-assina-

decreto-de-preven%C3%A7%C3%A3o-contra-tabaco-%C3%A1lcool-e-outras-

drogas 

 

 

 

Procurador Dr. Mário Sérgio Sobrinho marcou presença no Freemind 2016! 

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24736-procurador-dr-

m%C3%A1rio-s%C3%A9rgio-sobrinho-marcou-presen%C3%A7a-no-freemind-

2016 

 

Consumo de maconha entre adolescentes nos EUA superou o de tabaco em 2016 

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24742-consumo-de-

maconha-entre-adolescentes-nos-eua-superou-o-de-tabaco-em-2016 

 

Comissão de educação aprova projeto que altera a Política Nacional sobre drogas 

http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24741-comiss%C3%A3o-de-

educa%C3%A7%C3%A3o-aprova-projeto-que-altera-a-pol%C3%ADtica-nacional-

sobre-drogas 
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II – Participações Especiais 

 

Dra. Eloisa Arruda  

A UNIAD parabenizou todas as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. 
Entrevistamos a ilustre “Dra. Eloisa Arruda” Procuradora do Ministério Público de 
São Paulo, uma mulher dedicada que honra sua profissão e os demais colegas. 

 

http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24076-homenagem-da-uniad-

no-dia-internacional-da-mulher-com-dra-eloisa-arruda 
 

 

 

Padre Haroldo 

O Padre Haroldo durante o ano foi um grande colaborador do site da UNIAD. 

 

Dependência de drogas   

http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24261-depend%C3%AAncia-de-
drogas 
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Dr. Claudio Jerônimo 

Também merece atenção especial a participação do psiquiatra Dr. Claudio 
Jerônimo, que colaborou assiduamente com o site, nos explicando sobre os 
malefícios do álcool, maconha, drogas sintéticas e tratamento. 

 

 

 

O que acontece no seu corpo quando você ingere bebida alcoólica?  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24343-o-que-acontece-no-
seu-corpo-quando-voc%C3%AA-ingere-bebida-alco%C3%B3lica? 

 

Maconha, os dois lados da moeda: o THC e o CBD  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24285-maconha-os-dois-
lados-da-moeda-o-thc-e-o-cbd 

 

Médicos alertam para os riscos das drogas sintéticas no país  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24279-m%C3%A9dicos-
alertam-para-os-riscos-das-drogas-sint%C3%A9ticas-no-pa%C3%ADs 
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Dr. Ronaldo Laranjeira 

Não poderia deixar de mencionar a participação do Dr. Ronaldo Laranjeira um dos 
maiores nomes na luta contra a legalização, que também nos presenteou com seus 
textos. Ao longo do ano falou sobre o crack, maconha e álcool. 

 

 

 

Crack: Como acabar com essa epidemia que devasta o país  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24536-crack-como-acabar-
com-essa-epidemia-que-devasta-o-pa%C3%ADs 

 

Afinal, a maconha faz mal ou não?  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24607-afinal-a-maconha-
faz-mal-ou-n%C3%A3o? 

 

Quando o álcool e a droga destroem uma família  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24700-quando-o-

%C3%A1lcool-e-a-droga-destroem-uma-fam%C3%ADlia 
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III – Tratamentos na área da dependência química 

 

 

 

Programa Recomeço completa 3 anos de trabalho 

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24212-programa-

recome%C3%A7o-completa-3-anos-de-trabalho 

 

 

Centro já realizou mais de 2 mil internações involuntárias de dependentes em SP 

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24461-centro-j%C3%A1-

realizou-mais-de-2-mil-interna%C3%A7%C3%B5es-involunt%C3%A1rias-de-

dependentes-em-sp 

 

 

O psiquiatra Dr. Claudio Jerônimo, falou sobre o tratamento na Unidade Recomeço 
Helvétia  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24565-o-psiquiatra-dr-

claudio-jer%C3%B4nimo-falou-sobre-o-tratamento-na-unidade-

recome%C3%A7o-helv%C3%A9tia 
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IV - Pesquisas / Estudos / Relatórios 

 

Crack é adulterado com substâncias que potencializam danos, diz estudo  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/23951-crack-%C3%A9-

adulterado-com-subst%C3%A2ncias-que-potencializam-danos-diz-estudo 

 

 

 

Fumar maconha aumenta em cinco vezes as chances de desenvolver alcoolismo 

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24038-fumar-maconha-
aumenta-em-cinco-vezes-as-chances-de-desenvolver-alcoolismo    

 

Cerca de 5% dos usuários de crack e similares no Brasil vivem com HIV, aponta 

relatório do UNAIDS      

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24168-cerca-de-5-dos-

usu%C3%A1rios-de-crack-e-similares-no-brasil-vivem-com-hiv-aponta-

relat%C3%B3rio-do-unaids 

 

Número de gestantes com sífilis cresceu 360% nos últimos sete anos  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24226-n%C3%BAmero-

de-gestantes-com-s%C3%ADfilis-cresceu-360-nos-%C3%BAltimos-sete-anos 
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Fumantes têm 20 vezes mais chances de desenvolver câncer de pulmão  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24254-fumantes-tem-20-
vezes-mais-chances-de-desenvolver-c%C3%A2ncer-de-pulm%C3%A3o    

 

 

 

 

29 milhões de adultos dependem de drogas, aponta relatório do UNODC 

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24339-29-

milh%C3%B5es-de-adultos-dependem-de-drogas-aponta-relat%C3%B3rio-do-

unodc   

 

18,5% dos adolescentes brasileiros já experimentaram cigarro, diz pesquisa 

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24266-185-dos-

adolescentes-brasileiros-j%C3%A1-experimentaram-cigarro-diz-pesquisa   

 

80% dos internados da Fundação Casa, em SP, são dependentes de drogas, diz 

relatório  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24275-80-dos-internos-

da-funda%C3%A7%C3%A3o-casa-em-sp-s%C3%A3o-dependentes-de-drogas-

diz-relat%C3%B3rio 
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Uso de drogas aumenta entre adolescentes no país  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24484-uso-de-drogas-

aumenta-entre-os-adolescentes-no-pa%C3%ADs 

 

 

 

Incidência de Sífilis e HIV é até 13 vezes maior em usuários de crack  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24445-incid%C3%AAncia-

de-s%C3%ADfilis-e-hiv-%C3%A9-at%C3%A9-13-vezes-maior-em-
usu%C3%A1rios-de-crack 

 

Usuários de maconha são 05X mais propensos a desenvolver esquizofrenia  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24608-usu%C3%A1rios-

de-maconha-s%C3%A3o-5x-mais-propensos-a-desenvolver-esquizofrenia 

 

Estudo revela por que a maconha prejudica a memória  

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24681-estudo-revela-por-

que-a-maconha-prejudica-a-mem%C3%B3ria 
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MELHORES MOMENTOS DA UNIAD 2016 

 

 

2016 foi mais um ano produtivo para a UNIAD! 

Desejo aos Diretores e todos os nossos leitores um Feliz Ano Novo repleto de 

Saúde, Paz e Prosperidade! 

 

 

Seja bem-vindo 2017! 
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