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OEDT DISTINGUE ESCRITA CIENTÍFICA NUMA CERIMÓNIA ANUAL REALIZADA EM LISBOA  

Prémio de escrita científica 2012 do OEDT revela investigação inovadora no domínio da droga 

(24.9.2012, LISBOA) Os três vencedores do prémio de escrita científica 2012 do OEDT serão distinguidos 
esta semana, em Lisboa, na cerimónia anual organizada pela agência da UE de informação sobre droga (1). 
Este ano, os resultados refletem o lado feminino da ciência, uma vez que os três autores distinguidos são 
mulheres. As laureadas — da Alemanha, Suécia e Reino Unido — receberão no dia 26 de setembro um 
prémio não monetário atribuído pelos seus contributos, à margem da cerimónia de abertura do encontro anual 
do International Society of Addiction Journal Editors, que decorrerá nessa semana no OEDT (2).  

O prémio, atribuído pela primeira vez em 2011 pelo OEDT e pelo seu Comité Científico (3), distingue a escrita 
científica e a elevada qualidade da investigação no domínio das drogas ilícitas. Num novo formato adotado 
este ano, foram convidados quatro grupos para a nomeação de artigos: sociedades de investigação europeias, 
membros do Comité Científico do OEDT, os pontos focais nacionais da rede Reitox e revistas científicas 
europeias, especializadas na área da droga.  

De acordo com os critérios de admissão, todos os artigos foram publicados em 2011 em revistas científicas 
especializadas, sendo o autor principal proveniente de um Estado-Membro da UE, Croácia, Turquia ou 
Noruega. Os trabalhos podiam ser submetidos para diversas categorias, incluindo: investigação de base no 
domínio biológico, neurobiológico e comportamental; estudos epidemiológicos baseados em amostras 
populacionais e redução da procura e da oferta. Os trabalhos premiados em 2012 são:   

• «Diminished gray matter in the hippocampus of cannabis users: possible protective effects of cannabidiol» 
(Diminuição de massa cinzenta do hipocampo nos consumidores de canábis: possíveis efeitos protetores 
do canabidiol), Dr.ª Traute Demirakca,,,, Dipl. Psych. (Alemanha).  
Publicado em Drug and alcohol dependence, 114 (2011) 242-245. 

 
• «Long-term effects of a community-based intervention: five-year follow-up of 'Clubs against Drugs’»    

(Efeitos a longo prazo de uma intervenção numa comunidade: cinco anos de acompanhamento dos «Clubes 
contra Drogas»), Dr.ª Johanna Gripenberg,,,, PhD (Suécia). Publicado em Addiction, 106, 1997-2004.  

 
• «The impact of needle and syringe provision and opiate substitution therapy on the incidence of hepatitis 

C virus in injecting drug users: pooling of UK evidence» (Impacto do fornecimento de seringas e agulhas e 
da terapia de substituição de opiáceos sobre a incidência do vírus da hepatite C em consumidores de 
drogas injetáveis: compilação de dados do Reino Unido), Dr.ª Katy M.E. Turner, PhD (Reino Unido).  
Publicado em Addiction, 106, 1978-1988.  

 
Este ano, foram recebidas cerca de 30 candidaturas elegíveis, as quais foram analisadas com base nos 
seguintes critérios: originalidade científica; qualidade científica; clareza e qualidade de redação; e relevância 
para a UE. Fizeram parte do júri membros do Comité Científico do OEDT e especialistas científicos da 
agência. Os resumos dos trabalhos premiados serão disponibilizados no sítio Web da agência em inglês, com 
traduções para alemão e francês, num esforço para promover a divulgação dos resultados em países não 
anglófonos. Este ano estará igualmente disponível a lista completa dos artigos que, em cada categoria, 
receberam as pontuações mais elevadas. 

Comentando a iniciativa, a Presidente do Comité Científico do OEDT, Dr.ª Marina Davoli, disse que o 
prémio de escrita científica do OEDT foi concebido com o objetivo de refletir a importância das publicações 
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científicas e de constituir um canal para a divulgação dos resultados da investigação a nível europeu junto dos 
decisores políticos e dos profissionais de saúde. “Felicito os premiados de 2012 pela sua contribuição positiva 
para o nosso conhecimento no domínio da droga e da toxicodependência”.   

Notas 
 

(1) A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar às 17h30 do dia 26 de setembro, no OEDT (endereço abaixo) e será 
aberta à imprensa. Para mais informações sobre a cerimónia e os resumos dos trabalhos laureados: 
www.emcdda.europa.eu/news/2012/6 
(2) Para mais informações sobre a reunião do ISAJE: www.parint.org/isajewebsite  
(3) Para mais informações sobre o Comité Científico do OEDT: www.emcdda.europa.eu/about/sc 
 
 
 

 


