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PRÉMIO DE ESCRITA CIENTÍFICA 2011 DO OEDT — 14 DE NOVEMBRO, LISBOA 

OEDT distingue escrita científica com novo prémio  

(11.11.2011, LISBOA) Cinco trabalhos científicos considerados como contributos importantes para o aumento 
do conhecimento sobre o problema da droga na Europa serão distinguidos com um novo prémio na noite de 
segunda-feira, em Lisboa, numa cerimónia organizada pela agência da UE de informação sobre droga 

(OEDT) e pelo seu Comité Científico (1). 

O prémio, que será atribuído anualmente em Lisboa, distingue a escrita científica neste domínio de 
importância significativa para os cidadãos da UE. O evento inaugural, no dia 14 de Novembro, terá lugar no 
âmbito da reunião do Comité Científico do OEDT, na véspera do lançamento do Relatório anual 2011:         

a evolução do fenómeno da droga na Europa.  

Mais de 50 candidaturas elegíveis oriundas de 13 países (12 UE + Noruega) foram recebidas nesta primeira 
edição, revelando uma diversidade de disciplinas, nacionalidades e línguas. As candidaturas foram analisadas 
por um júri composto por membros do Comité Científico e de especialistas científicos do OEDT mediante 
os seguintes critérios: importância científica; pertinência para a política da UE; originalidade e criatividade; e 
clareza e qualidade de escrita. Os artigos foram publicados em 2010 em revistas científicas especializadas, 
encontrando-se o autor principal estabelecido num dos Estados-Membros da UE ou na Noruega.  

Os cinco laureados (entre os quais duas mulheres) receberão um prémio não monetário pelos seguintes 
trabalhos:  

• “Successful treatment of chronic hepatitis C virus infection in severely opioid-dependent patients under 
heroin maintenance” (Tratamento bem sucedido da infecção crónica pelo vírus da hepatite C em 
pacientes com dependência grave de opiáceos em manutenção com heroína), autor principal,            
Bernd Schulte, BPH, cand. PhD (Alemanha); 

• “Estimating the prevalence of drug injection using a multiplier method based on a register on new HIV 
diagnoses” (Estimativa da prevalência do consumo de drogas injectáveis através de um método 
multiplicador baseado num registo de novos casos de diagnóstico de VIH), autor principal,            
Gregorio Barrio Anta, MD, PhD (Espanha); 

• “Tweaking, bombing, dabbing and stockpiling: the emergence of mephedrone and the perversity of 
prohibition” (Ajustar, inalar, engolir e armazenar: a emergência da mefedrona e a perversidade da 
proibição), autora principal, Fiona Measham, PhD (Reino Unido); 

• “Evidence for the effectiveness of sterile injecting equipment provision in preventing hepatitis C and 
human immunodeficiency virus transmission among injecting drug users: a review of reviews” 
(Evidência da eficácia da disponibilização de material de injecção estéril na prevenção da transmissão 
dos vírus da hepatite C e da imunodeficiência humana entre os consumidores de drogas injectáveis: 
uma revisão dos estudos disponíveis), autora principal, Norah Palmateer, MSc, BScH (Reino Unido); e 

• “Mortality among drug users after discharge from inpatient treatment: an 8-year prospective study” 
(Mortalidade entre os consumidores de droga após alta do tratamento em regime de internamento: um 
estudo prospectivo de 8 anos), autor principal, Professor Dr. philos, Edle Ravndal (Noruega). 

 
A importância das publicações científicas é regularmente salientada pelo Comité Científico, o que se reflecte 
na entrega deste prémio. Os resumos dos trabalhos premiados serão disponibilizados em linha, em inglês,  
com traduções para alemão, francês e português, num esforço para promover a divulgação dos resultados em 
países não anglófonos.  
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Comentando a iniciativa, o Director do OEDT, Wolfgang Götz, afirmou: “O nosso Comité Científico dispõe de 
uma voz influente em matéria de normas científicas, e é com satisfação que acolho esta iniciativa de distinguir 
trabalhos de mérito no domínio da droga e toxicodependência. É importante assegurar que os resultados da 
investigação a nível europeu sejam colocados à disposição dos decisores políticos e dos profissionais de 
saúde. Espero que este prémio se torne uma via útil na divulgação de tais resultados”.  
 

Notas 

 

(1) Para mais informação sobre o prémio e os resumos dos trabalhos laureados, consultar 
www.emcdda.europa.eu/news/2011/6                                                         

Para mais informação sobre o Comité Científico, consultar www.emcdda.europa.eu/about/sc 


