Retrospectiva UNIAD/2017

*Por Adriana Moraes

Resumo da Retrospectiva
I - Destaques
Vamos relembrar as notícias, textos e matérias que mais se destacaram durante este ano
que está chegando ao fim.

II - Programa Recomeço
Durante o ano de 2017 a equipe do Programa Recomeço trabalhou muito para melhor
atender os dependentes químicos em recuperação.

III - Novidade 2017
Em termos de novidade em 2017 foi lançado o Projeto Mães da Luz.

IV - 70 Anos de Alcoólicos Anônimos no Brasil
Em 2017 comemoramos os 70 anos de Alcoólicos Anônimos no Brasil.

V - Entrevistas
Diversos profissionais participaram do site da UNIAD.

VI - Lançamentos
Destaco na retrospectiva o lançamento de 02 importantes livros: “A Sabedoria da
Recuperação” e “CRATOD 15 anos – Uma proposta de cuidado ao dependente químico”.

RETROSPECTIVA DA UNIAD/2017

O site da UNIAD durante o ano de 2017 nos permitiu acesso às informações de uma forma
rápida, nos deixando diariamente atualizado.
Agradeço aos leitores que contribuíram para mais um ano de sucesso!

I – DESTAQUES
Vamos relembrar as notícias, textos e matérias que mais se destacaram durante este ano
que está chegando ao fim.

Prevenção ao uso de drogas no ambiente escolar
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24830-preven%C3%A7%C3%A3o-aouso-de-drogas-no-ambiente-escolar

Manifesto FEBRACT ao Estadão
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24885-manifesto-febract-aoestad%C3%A3o

O fumo passivo é um dos problemas mais graves em pediatria e pode matar as crianças
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24873-o-fumo-passivo-%C3%A9-umdos-problemas-mais-graves-em-pediatria-e-pode-matar-as-crian%C3%A7as

Brasil é o país mais depressivo da América Latina, diz OMS
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24907-brasil-%C3%A9-opa%C3%ADs-mais-depressivo-da-am%C3%A9rica-latina-diz-oms

A descriminalização da maconha será solução ou aumentará os problemas?
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24881-adescriminaliza%C3%A7%C3%A3o-da-maconha-ser%C3%A1-solu%C3%A7%C3%A3o-ouaumentar%C3%A1-os-problemas?

Psicologia – Se você bebe para esquecer, está perdendo tempo: o álcool reforça as
lembranças ruins
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24861-psicologia-se-voc%C3%AAbebe-para-esquecer-est%C3%A1-perdendo-tempo-o-%C3%A1lcool-refor%C3%A7a-aslembran%C3%A7as-ruins

Legalização das drogas é rejeitada pela maioria da população brasileira
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24941-legaliza%C3%A7%C3%A3odas-drogas-%C3%A9-rejeitada-pela-maioria-da-popula%C3%A7%C3%A3o-brasileira

Cocaína pode ser letal ao coração
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24943-coca%C3%ADna-pode-serletal-ao-cora%C3%A7%C3%A3o

Maconha: a diferença entre o remédio e o veneno
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25091-maconha-a-diferen%C3%A7aentre-o-rem%C3%A9dio-e-o-veneno

Associação Brasileira de Psiquiatria se manifesta contra a legalização da maconha
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25053-associa%C3%A7%C3%A3obrasileira-de-psiquiatria-se-manifesta-contra-a-legaliza%C3%A7%C3%A3o-da-maconha

A falácia da legalização da maconha
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25044-a-fal%C3%A1cia-dalegaliza%C3%A7%C3%A3o-da-maconha

Os perigos da droga em forma de doce
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25073-os-perigos-da-droga-emforma-de-doce

A cracolândia pode ter fim, afinal?
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25179-a-cracol%C3%A2ndia-podeter-fim-afinal?

Um batalhão de jovens interditados
http://www.uniad.org.br/interatividade/artigos/item/25181-um-batalh%C3%A3o-dejovens-interditados

Maconha e legalização: antes de falar asneiras, se informe
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25292-maconha-elegaliza%C3%A7%C3%A3o-antes-de-falar-asneiras-se-informe

“Maconha na adolescência é uma fábrica de Losers” afirma psiquiatra Sérgio de Paula
Ramos
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25332-maconha-naadolesc%C3%AAncia-%C3%A9-uma-f%C3%A1brica-de-losers-afirma-psiquiatras%C3%A9rgio-de-paula-ramos

Dr. Antônio Geraldo – Presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina, fala
sobre dependência química e suicídio
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25421-dr-antonio-geraldopresidente-eleito-da-associacao-psiquiatrica-da-america-latina-fala-sobre-dependenciaquimica-e-suicidio

Maconha livre, a falsa noção do certo
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25265-maconha-livre-a-falsano%C3%A7%C3%A3o-do-certo

Psicólogos nas escolas podem contribuir para prevenção do suicídio, aponta audiência
http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25360-psic%C3%B3logos-nas-escolaspodem-contribuir-para-preven%C3%A7%C3%A3o-do-suic%C3%ADdio-apontaaudi%C3%AAncia

Cocaína tem ação mais devastadora no cérebro dos adolescentes
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25389-coca%C3%ADna-tema%C3%A7%C3%A3o-mais-devastadora-no-c%C3%A9rebro-de-adolescentes

Ronaldo Laranjeira participa de debate na ONU sobre Dependência Química
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25495-ronaldo-laranjeira-participade-debate-na-onu-sobre-depend%C3%AAncia-qu%C3%ADmica

Dependência Química – Definir o limite de autonomia dos usuários é um desafio que precisa
ser avaliado com cautela
http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25454-depend%C3%AAnciaqu%C3%ADmica-definir-o-limite-de-autonomia-dos-usu%C3%A1rios-%C3%A9-um-desfaioque-precisa-ser-avaliado-com-cautela

Cracolândia tem 77% menos frequentadores e dificuldade para consumo de crack, diz
pesquisa
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25518-cracol%C3%A2ndia-tem-77menos-frequentadores-e-dificuldade-para-consumo-de-crack-diz-pesquisa

Consumo de álcool aumenta propensão a vício em cocaína, diz estudo
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25519-consumo-de-%C3%A1lcoolaumenta-propens%C3%A3o-a-v%C3%ADcio-em-coca%C3%ADna-diz-estudo

Especialistas alertam para alto custo social provocado por alcoolismo e tabagismo
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25566-especialistas-alertam-paraalto-custo-social-provocado-por-alcoolismo-e-tabagismo

É possível regenerar os neurônios: cinco hábitos que podem ajudar
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25565-%C3%A9-poss%C3%ADvelregenerar-os-neur%C3%B4nios-cinco-h%C3%A1bitos-que-podem-ajudar

Atendimento nos CAPS para usuários de drogas será ampliado
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25576-atendimento-nos-caps-parausu%C3%A1rios-de-drogas-ser%C3%A1-ampliado

Governo reforça papel de hospital psiquiátrico
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25577-governo-refor%C3%A7apapel-de-hospital-psiqui%C3%A1trico

II– PROGRAMA RECOMEÇO

Durante o ano de 2017 a equipe do Programa Recomeço trabalhou muito para melhor
atender os dependentes químicos em recuperação.

Evento em São Paulo sobre dependência química aborda o Programa Recomeço
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24958-evento-em-s%C3%A3o-paulosobre-depend%C3%AAncia-qu%C3%ADmica-aborda-o-programa-recome%C3%A7o

SP inaugura a primeira Casa de Passagem voltada para dependentes químicos no Brasil
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24998-sp-inaugura-primeira-casa-depassagem-voltada-para-dependentes-qu%C3%ADmicos-no-brasil

Quais os motivos que temos para comemorar os 04 anos do Programa Recomeço?
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25114-quais-os-motivos-que-temospara-comemorar-os-04-anos-do-programa-recome%C3%A7o?

Programa Recomeço: recuperação tem início na abordagem
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25209-programa-recome%C3%A7orecupera%C3%A7%C3%A3o-tem-in%C3%ADcio-na-abordagem

FEBRACT e Programa Recomeço – Intervenção na “cracolândia”
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25175-febract-e-programarecome%C3%A7o-%E2%80%93-interven%C3%A7%C3%A3o-na%E2%80%9Ccracol%C3%A2ndia%E2%80%9D

“Recomeço” Lança edital para as comunidades terapêuticas
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25266%E2%80%9Crecome%C3%A7o%E2%80%9D-lan%C3%A7a-edital-para-comunidadesterap%C3%AAuticas

Disque Recomeço para vencer a luta contra a dependência química
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25548-disque-recome%C3%A7opara-vencer-a-luta-contra-a-depend%C3%AAncia-qu%C3%ADmica

III - NOVIDADE 2017
Em termos de novidade em 2017 foi lançado o Projeto Mães da Luz.

Mães de dependentes químicos buscam apoio em Programa da Prefeitura

http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25315-m%C3%A3es-dedependentes-qu%C3%ADmicos-buscam-apoio-em-programa-da-prefeitura

Luz no fim do túnel: tratamento para os usuários de crack
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25206-luz-no-fim-do-t%C3%BAneltratamento-para-os-usu%C3%A1rios-de-crack

IV – 70 ANOS DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS NO BRASIL

Não posso deixar de mencionar os 70 anos de Alcoólicos Anônimos no Brasil. No Brasil A.A.
começou a funcionar em setembro de 1947, no Rio de Janeiro.

Alcoólicos Anônimos acumulam histórias de sofrimento e de ressurreição
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25338-alco%C3%B3licosan%C3%B4nimos-acumulam-hist%C3%B3rias-de-sofrimento-e-deressurrei%C3%A7%C3%A3o

Entrevista – “A maioria aprende a beber em casa, com os pais. As crianças ao estimuladas”
http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25462-entrevista-a-maioria-aprende-abeber-em-casa-com-os-pais-as-crian%C3%A7as-s%C3%A3o-estimuladas

Alcoólicos Anônimos 70 nos transformando vidas no Brasil
http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25411-alco%C3%B3licos-an%C3%B4nimos70-anos-transformando-vidas-no-brasil

V – ENTREVISTAS/VÍDEOS
Outro aspecto marcante em 2017 foi à participação de diversos profissionais, parabenizo e
agradeço a todos que contribuíram com o site da UNIAD!

Confira a entrevista exclusiva com o Psiquiatra Dr. Hamer Palhares sobre depressão e
dependência química
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25171-confira-a-entrevistaexclusiva-com-o-psiquiatra-dr-hamer-palhares-sobre-depress%C3%A3o-edepend%C3%AAncia-qu%C3%ADmica

Homenagem da UNIAD ao Dia Internacional da Mulher com a participação especial da Dra.
Fátima
http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/24937-homenagem-da-uniad-ao-diainternacional-da-mulher-com-a-participa%C3%A7%C3%A3o-especial-da-dra-f%C3%A1tima

Comunidade Terapêutica Rural Santa Carlota Comemora 05 anos de trabalho
http://www.uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25297-comunidadeterap%C3%AAutica-rural-santa-carlota-comemora-05-anos-de-trabalho

Como a Avaliação Neuropsicológica contribui para a eficácia do tratamento na prática clínica
do tratamento da dependência química?
http://uniad.org.br/interatividade/noticias/item/25369-como-a-avalia%C3%A7%C3%A3oneuropsicol%C3%B3gica-contribui-para-a-efic%C3%A1cia-do-tratamento-na-pr%C3%A1ticacl%C3%ADnica-de-tratamento-da-depend%C3%AAncia-qu%C3%ADmica?

Crack: os desafios do tratamento
http://www.uniad.org.br/interatividade/galeria-de-videos/item/25204-crack-os-desafiosdo-tratamento

Justiça analisa pedido da prefeitura de SP para internar à força usuários da cracolândia
http://www.uniad.org.br/interatividade/galeria-de-videos/item/25195-justi%C3%A7aanalisa-pedido-da-prefeitura-de-sp-para-internar-%C3%A0-for%C3%A7a-usu%C3%A1rios-dacracol%C3%A2ndia

Psiquiatra opina sobre internação compulsória de viciados em crack
http://www.uniad.org.br/interatividade/galeria-de-videos/item/25165-psiquiatra-opinasobre-interna%C3%A7%C3%A3o-compuls%C3%B3ria-de-viciados-em-crack

VI – LANÇAMENTOS

Livro: A Sabedoria da Recuperação
A dependência química é um problema que atinge milhares de pessoas e contra o qual é
difícil lutar. Reunindo depoimentos de quem enfrentou esse problema e foi bem-sucedido,
este livro traz histórias de vida reais e emocionantes que provam ser possível, com esforço e
apoio, superar essa doença que impacta não apenas os portadores, mas também seus
familiares e pessoas próximas.
http://www.uniad.org.br/interatividade/livros/item/25344-a-sabedoria-darecupera%C3%A7%C3%A3o

Livro: CRATOD 15 anos – Uma proposta de cuidado ao dependente químico
Neste ano de 2017, o CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas)
completou 15 anos de trabalho!
Foram muitas conquistas ao longo desses anos e para comemorar esta data o CRATOD
lançou um livro contando um pouco desta trajetória, disponível na versão PDF
https://www.spdm.org.br/images/uniad/Cratod_15_anos/CRATOD_15_ANOS.pdf

Retrospectiva UNIAD/2017

Finalizo a retrospectiva, desejando aos Diretores da UNIAD e aos nossos leitores um Feliz
Ano Novo, repleto de paz, saúde e prosperidade!
2018 promete muitas novidades e através da UNIAD continuaremos bem informados e
atualizados!

Seja bem vindo 2018!

*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).

