
Os coordenadores nacionais da luta contra a droga dos
Estados-Membros da UE e dos países candidatos reuniram-
-se em Salamanca, a 21 de Maio, durante a Presidência 
Espanhola da UE. A reunião, em que também estiveram
presentes a Comissão Europeia, o OEDT e a Europol, foi, assim,
ao encontro dos objectivos do Plano de Acção da UE em
matéria de Luta contra a Droga (2000–2004), que apela às
presidências rotativas no sentido de organizarem periodica-
mente reuniões de coordenadores destinadas a promover
a cooperação e o intercâmbio de informações.

Os temas discutidos na reunião incluíram a cooperação
internacional na luta contra a droga, centrada no 
Afeganistão e nos países candidatos; o tráfico ilícito de
cannabis; e a prevenção da toxicodependência. 

Suscitaram especial preocupação o reinício do cultivo da
papoila-dormideira no Afeganistão — não obstante as
proibições em vigor desde Janeiro de 2002 — e as 
repercussões que o mesmo poderá ter na região. Neste
âmbito, deu-se especial destaque à cooperação com o vizinho
Irão. Os coordenadores realçaram ainda a necessidade de
apoio político aos países candidatos, para que o problema
da droga seja mantido na agenda política, e de uma 
cooperação baseada na experiência adquirida nos projectos
de geminação Phare. Por último, a reunião sublinhou a
necessidade de transmitir mensagens claras e bem fundamentadas
sobre os riscos do consumo de cannabis, bem como de 
intensificar a cooperação policial em relação ao tráfico
desta substância na UE e de fomentar a cooperação com o
Reino de Marrocos. Os esforços de prevenção da 
toxicodependência nas escolas e em contextos 
recreativos também foram considerados importantes.
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Medir o consumo de droga na 
Europa: indicadores estratégicos

Reduzir o número de consumidores de
droga num país ou numa comunidade e
reduzir a percentagem de indivíduos que
iniciam o consumo de drogas são desafios
fundamentais para os responsáveis 
políticos a nível local, nacional e inter-
nacional. Daí que a estratégia da União
Eu rope i a  de  l u t a  con t ra  a  d roga  
(2000-2004) tenha estabelecido o 
objectivo de reduzir significativamente,
ao longo de cinco anos, a prevalência do
consumo de droga e o recrutamento de
novos consumidores, em especial de
jovens com menos de 18 anos.

Na terceira edição da sua série As drogas
em destaque, publicada em Maio, o
OEDT examina os indicadores mais 
adequados da prevalência e incidência
do consumo de droga, as informações
que proporcionam e o modo como podem
contribuir para a política de prevenção
da toxicodependência na UE. Entre as
questões analisadas, figuram as seguintes:
serão os inquéritos em meio escolar a forma
mais adequada de avaliar o consumo de
droga entre os jovens? Quem continuará
a  t omar  d roga s  pe l a  v ida  f o ra ?  
Há indivíduos que correm maior risco de
consumirem droga de forma contínua, ou
mais intensiva, do que outros? 

Os inquéritos em meio escolar, geralmente
realizados junto de adolescentes entre os
11 e os 16 anos, são uma das formas mais
comuns de medir o consumo de droga
entre os jovens. Contudo, segundo afirma
o comunicado, “Os inquéritos efectuados
junto de uma população mais vasta revelam
que a idade média do primeiro consumo
(…) se situa habitualmente por volta dos
18 anos, e que as taxas de prevalência mais
elevadas se registam frequentemente depois
de os jovens deixarem a escola”. A mensagem
para os responsáveis políticos é, pois, que o
controlo e a adopção de medidas relacio-
nadas com o consumo de droga entre os
jovens devem ter em conta os jovens
adultos na faixa etária até aos 25 anos. 

O comunicado analisa igualmente quem
continua a tomar drogas regularmente ao
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é publicado pelo Observatório Europeu da
Droga e da Toxicodependência (OEDT), em
Lisboa. O OEDT é uma agência indepen-

dente da União Europeia criada em 1993 para fornecer à Comunidade e
aos respectivos Estados-Membros “informações objectivas, fiáveis e 
comparáveis” sobre droga e toxicodependência. Drugnet Europe é 
publicado seis vezes por ano em espanhol, alemão, inglês, francês e 
português. Língua original: inglês. Qualquer artigo pode ser reproduzido
sob reserva da indicação da fonte. Para obtenção de assinaturas gratuitas,
basta enviar o respectivo pedido por correio electrónico (info@emcdda.org).
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Calendário 2002

3–5 Julho:

12–14
Setembro:

23–24
Setembro:

3–4 Outubro:

7–12 Julho:

8–9 Julho:

11 Julho:

2–5
Setembro:

2–5
Setembro:

5–7
Setembro:

10–12
Outubro:

10 Julho:

3 Setembro:

R e u n i ã o  d o  C o n s e l h o  d e  
Administração do OEDT, OEDT, 
Lisboa.

Reunião de peritos sobre indi-
cadores da prevenção, OEDT, 
Lisboa.

Reunião de peritos sobre as
salas de injecção assistida,
OEDT, Lisboa.

Reunião de peritos europeus 
sobre o indicador da procura de
tratamento, OEDT, Lisboa.

14.ª Conferência Internacional
sobre SIDA, Barcelona.

Seminário europeu, Projecto
EURO-Trend, ponto focal francês
da rede Reitox, OFDT, Paris.

Grupo de Dublin, Bruxelas.

Reunião de peritos sobre o 
consumo de droga nas escolas,
PNUCID, Viena.

Conferência anual da Socie-
dade Europeia de Criminologia,
Toledo.

2.ª Conferência europeia sobre
o tráfico de droga e a aplicação
da lei, DrugScope — IHESI, Paris.

Engrenar com a mudança, ENSDP
(European Network of Drug 
Services in Prisons — Rede Euro-
peia de Serviços de Luta contra
a Droga nas Prisões), Viena.

Grupo de Trabalho Horizontal
“Droga”, Bruxelas.

Grupo de Trabalho Horizontal
“Droga”, Bruxelas.

Reuniões externas

Reuniões da UE

Continuação da página 1

A Mesa do OEDT, composta por seis membros, reuniu em Lisboa
nos dias 27 de Março e 17 de Maio. 

As principais questões discutidas nestas duas reuniões foram as
seguintes:

a execução do Programa de Trabalho do OEDT para 2002;
o projecto de Plano de Acção do OEDT para 2002, em especial
as actividades no domínio da cooperação internacional;
o seguimento da avaliação externa dos pontos focais 
nacionais Reitox; 
o estado da aplicação dos cinco indicadores-chave epidemiológicos;
os preparativos para a próxima reunião do Conselho de 
Administração, nos dias 3 a 5 de Julho; e
a conferência anual do OEDT, em 2003.

Foram igualmente discutidas questões financeiras e de pessoal,
bem como as melhorias em curso no Observatório, em matéria
de gestão da qualidade. 

Kathleen Hernalsteen 

Órgãos estatutários

longo da vida e calcula que, no caso das drogas ilícitas, a “taxa de
continuidade” seja inferior ou igual a 20%, contra uma taxa superior 
a 75% no caso do álcool. Segundo o comunicado, a maioria dos 
indivíduos que consomem drogas fá-lo de forma experimental ou
intermitente. A interrupção desse consumo ocorre devido a 
factores ligados à “vida adulta”, tais como a existência de um emprego
regular, de filhos a cargo ou de responsabilidades financeiras. 

No entanto, um número relativamente pequeno de consumidores
de droga continua a consumir, evoluindo para um consumo mais
intensivo e problemático — na maior parte dos casos, devido a circuns-
tâncias sociais e económicas adversas que propiciam esse consumo. 

Perante estes factos, cabe aos responsáveis políticos decidir em
que medida devem aplicar os seus recursos de prevenção entre a
população em geral e até que ponto devem concentrar os 
esforços em grupos específicos ou em grupos de maior risco. 

Por último, Georges Estievenart, director do OEDT, afirma: “Os
indicadores da prevalência e incidência da droga podem 
auxiliar os decisores políticos a perceberem quem consome 
drogas, onde e como, bem como a idade em que o consumo se
inicia e aquela em que é interrompido. Os conhecimentos que
proporcionam ajudam os decisores políticos a orientarem correcta-
mente as medidas de prevenção e mostram-lhes onde devem 
concentrar esforços no futuro.” 

Ver os comunicados de imprensa, em http://www.emcdda.org/infopoint/news-
media.shtml

Mesa do OEDT: últimas notícias
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O fenómeno
da droga

Investigação penal 
sobre o consumo de 
substâncias psicoactivas

A reunião anual de peritos do OEDT sobre
o indicador-chave “prevalência e padrões
de consumo de droga entre a população
geral”, baseado em inquéritos represen-
tativos à população geral, realizou-se
em Lisboa, nos dias 23 e 24 de Maio.

A reunião revelou que foram feitos 
progressos em vários países. A Áustria, a
Itália e Portugal, por exemplo, realizaram
recentemente, ou estão agora a iniciar,
os seus primeiros inquéritos nacionais
sobre droga. Estes inquéritos resultaram
da aplicação do indicador-chave do OEDT
“inquérito à população” no contexto do
desenvolvimento de indicadores. Entretanto,
muitos outros países aumentaram, ou
tencionam aumentar, as dimensões das
suas amostras, ou estão a instituir séries
de inquéritos nacionais reiterados.
Salientou-se, contudo, que a continuação dos progressos não pode ser tida como
certa, sendo necessário um forte empenhamento nacional para manter e melhorar
este indicador-chave. As próximas fases de aplicação do indicador aumentarão
o nível de conformidade dos inquéritos nacionais com as orientações do OEDT
e facilitarão uma melhor exploração das informações dos inquéritos, a fim de
compreender e acompanhar o consumo de droga.

Foi apresentado um relatório sobre a base de dados do OEDT de inquéritos à
população (com base nos contributos voluntários de instituições nacionais).
Quatro países (Reino Unido, Espanha, Alemanha e Grécia) apresentaram já os
seus inquéritos nacionais e outros tencionam fazê-lo futuramente. Foram ainda
discutidos os resultados preliminares de uma análise conjunta dos dados apresentados.

http://www.emcdda.org/situation/themes/drug_use_general_population.shtml

Julian Vicente

Vigilância da hepatite 
B/C e do VIH relacionados com o consumo de droga

Reunião anual de peritos do OEDT 
sobre os inquéritos à população

No âmbito de um curso de formação Reitox sobre os cinco 
indicadores-chave epidemiológicos do OEDT (ver p. 6), o 
Observatório organizou, no dia 6 de Maio, um seminário sobre
o indicador “doenças infecciosas relacionadas com o 
consumo de droga”. O objectivo era familiarizar os participantes
dos países candidatos com os progressos até agora alcançados
na UE relativamente a este indicador e, por outro lado, 
aprender com a experiência destes países.

O OEDT apresentou comunicações sobre conceitos e 
instrumentos, centrando-se nos três elementos complementares
de um sistema de vigilância nacional: os indicadores de
prevalência provenientes de fontes de rotina, os estudos 
específicos e os dados de relatórios ou de notificações de casos (1).

Seguidamente, a Espanha e a Itália apresentaram comunicações
sobre a utilização de sistemas de controlo do tratamento da 
toxicodependência como indicador de rotina da prevalência das
infecções. As comunicações da Hungria e da Eslovénia versaram
sobre a epidemiologia e a avaliação das medidas de prevenção.
A Rede Europeia para a Prevenção do VIH/SIDA e da Hepatite
nas Prisões apresentou os resultados de estudos específicos 

“Definir a agenda da investigação penal sobre
o abuso de substâncias” foi o tema central de
um fórum internacional de peritos organizado
pelo Correctional Service of Canada, em
Charlottetown, de 29 de Abril a 3 de Maio. 

Participaram no evento peritos da Austrália,
Canadá, Hong-Kong, Estados Unidos e Europa
(Bélgica, Irlanda, Países Baixos e Reino Unido),
os quais forneceram uma panorâmica global da
amplitude do consumo de substâncias psico-
activas entre as populações prisionais. Foram
também apresentadas informações sobre outras
estratégias penais, para além das sanções e
dos vários tipos de sistemas de tratamento, 
redução de danos e reabilitação disponíveis.
O OEDT apresentou os seus dados mais recentes
sobre o consumo de droga nas prisões.

Da conferência saiu uma lista de prioridades
para a investigação futura: as avaliações orientadas
para populações específicas, a continuidade
dos cuidados, a eficácia dos programas 
existentes, as avaliações epidemiológicas e
os diferentes regimes prisionais (1).

Chloé Carpentier e Petra Paula Merino

(1) Contacto: Dr. Brian Grant, Director, Addictions 
Research Centre. Correio electrónico: grantba@csc-scc.gc.ca

As fases seguintes

incluem um 

aumento do número

de questionários

nacionais

conformes com

as orientações 

do OEDT 

realizados em estabelecimentos prisionais. Os peritos holandeses
apresentaram um sistema de vigilância nacional das doenças
infecciosas com base em inquéritos a toda a comunidade. 

Os melhores dados — nomeadamente sobre comportamentos
de risco (2) — são os obtidos a partir da realização de estudos,
mas estes são dispendiosos e têm uma cobertura limitada.
Fontes de rotina como os sistemas de controlo do tratamento da
toxicodependência podem fornecer dados muito úteis e uma
cobertura nacional contínua, mas a sua validação é essencial.

O OEDT elaborou um projecto de linhas de orientação para a
recolha dos dados existentes a nível nacional, incluindo um
formulário electrónico normalizado para a comunicação de 
informações (3). Irá também providenciar a tradução do referido
protocolo holandês para a realização de inquéritos a nível comunitário.

Lucas Wiessing

(1) Ver em http://www.who.int/reproductive-health/publications/Abstracts/ 
guidelines_for_sexually_transmitted_infections_surveillance.html
(2) Ver http://www.who.int/emc-documents/aids_hiv/whocdscsredc 20005c.html
(3) Disponível em http://www.emcdda.org/situation/themes/infectious_diseases.shtml
Ver também http://www.emcdda.org/situation/themes/problem_drug_use.shtml

Produtos e serviços

Novas publicações
Prosecution of drug users
in Europe: varying pathways
to similar objectives
OEDT, Série Insights, N.º 5

Esta publicação estuda a penalização e a não 
penalização dos consumidores de drogas nos 15
Estados-Membros da UE, centrando-se nas práticas
actuais e analisando as intervenções da Polícia,
do Ministério Público e dos Tribunais. Os
padrões de penalização e não penalização são
analisados relativamente às infracções por posse
ou consumo de droga, às infracções por tráfico e
fornecimento de droga a consumidores e às infracções
penais de carácter aquisitivo, tais como roubos,
quando cometidos por um consumidor de droga.

A primeira secção apresenta uma síntese dos 
enquadramentos legais formais, das práticas efectivas e
das correntes de opinião. A segunda secção apresenta
uma descrição, país por país, dos sistemas judiciais
dos Estados-Membros e do modo como a prática
se articula com os referidos enquadramentos legais.

É possível obter um resumo em linha, em http://
www.emcdda.org/infopoint/publications/insights.shtml

Rosemary de Sousa

Recursos 
Produtos úteis na
área das drogas

Relatório: Epidemiologia e
sociologia da saúde 

Epidemiologia e sociologia sanitaria
apresenta uma panorâmica geral das
actividades de serviço público em matéria
de controlo da droga, numa vasta área
do Norte da Itália. Entre outros aspectos,
apresenta os resultados de estudos
epidemiológicos sobre a mortalidade,
as doenças infecciosas e a prevalência
do consumo problemático de droga,
obtidos através de estudos de coortes,
métodos de captura–recaptura e técnicas
de extrapolação da mortalidade.
Contacto: Regione Emilia-Romagna. Azienda Usl
di Ferrara Commune di Ferrara.

Revista PEDDRO

Drug abuse and AIDS: stemming the
epidemic (Consumo de droga e SIDA:
travar a epidemia) é o título da edição
especial da PEDDRO, uma revista
mensal publicada pela UNESCO, a
ONUSIDA e a Comissão Europeia. Eis
algumas das questões abordadas em
capítulos específicos: a situação do
problema da droga na Europa Oriental
e na Ásia, a educação dos consumidores
de droga, a redução de danos e os
novos desafios suscitados pelo consumo
de cocaína injectável na Europa.
Contacto: UNESCO/PEDDRO Fax: ++ 33 1 45 68 56 21.
http://www.unesco.org/education/educprog/
pead/GB/DrugsGB/CadDrugGB.html

DIP & DOC

A região de Emilia-Romagna (Itália)
acaba de publicar um folheto, DIP &
DOC, sobre a sua rede de centros de
documentação sobre toxicodependência,
alcoolismo, juventude e problemas
conexos. A rede promove a publicação
de relatórios, livros, revistas científicas,
ferramentas multimédia e bibliografias
temáticas, além de oferecer pareceres
especializados de profissionais. 
Ver http://www.stradanove.net/dipdoc

Brevemente 

• Report on the risk assessment
of PMMA in the framework of
the joint action on new synthetic
drugs. Disponível em inglês.

• “O consumo de drogas 
injectáveis desafia as políticas
de saúde pública”, As drogas
em destaque, N.º 4, Julho–
Agosto. Disponível nas 11 
línguas da UE e em norueguês.

Para mais informações sobre todas as
publicações do OEDT e sobre o pedido
de exemplares, consulte o sítio Web do
OEDT (http://www.emcdda.org/
publications/publications.shtml).

A 15 de Maio, o OEDT lançou a terceira edição de As drogas em destaque, a sua nova
série de notas sobre políticas. O N.º 3 pode ser obtido nas 11 línguas da UE e em norueguês,
por transferência a partir do endereço http://www.emcdda.org/infopoint/publications
N.º 3 (Maio–Junho de 2002): “Medir a prevalência e a incidência do
consumo de droga”
ISSN: 1681-5157 (Versão em língua inglesa)
Número de catálogo: TD-AD-02-003-EN-D •  Preço: gratuito
Para actualizações das novas edições, efectuar o registo em: 
http://www.emcdda.org/infopoint/register.cfm
Ver mais informações na página 1.

Novas publicações: As drogas em destaque, N.º 3

As drogas em destaque, N.º 4
“O consumo de droga por via intravenosa desafia as políticas de saúde pública” é o título
da próxima edição de As drogas em destaque, a série de notas sobre políticas do
OEDT. O N.º 4 (Julho–Agosto), que deverá ser lançado em meados de Julho, destaca
os principais desafios que o consumo de drogas por via intravenosa coloca actualmente
às políticas de saúde pública na Europa. Entre outros aspectos, descreve as consequências
deste tipo de consumo e as várias abordagens e intervenções que visam a sua redução.
Grande parte da responsabilidade pela redução dos danos sanitários causados pela
droga é assumida localmente. Espera-se, por isso, que este comunicado se revista de
especial interesse para os responsáveis políticos e os prestadores de serviços a nível local,
bem como para os decisores políticos a nível nacional e europeu.

Os interessados em subscrever gratuitamente a publicação devem fazer o respectivo
pedido por correio electrónico (info@emcdda.org).

Kathy Robertson
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Em Março e Abril deste ano, o OEDT participou em
duas conferências internacionais sobre o tratamento
da toxicodependência. A primeira, organizada em
Velen (Japão) pelo Gabinete Regional Europeu da
Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério
da Saúde alemão, debruçou-se sobre os modelos
de tratamento adjuvado por medicação para os 
dependentes de opiáceos. A segunda, organizada
em Oslo pela Associação Europeia de Tratamento
da Dependência de Opiáceos, centrou-se na terapia
de manutenção. Ambas as conferências exploraram
as recentes descobertas e práticas no domínio do
tratamento medicamente assistido. 

Um estudo holandês recente sobre a co-prescrição de
heroína a toxicodependentes tratados com metadona (1)
forneceu novos dados científicos sobre as potencia-
lidades deste tipo de tratamento junto de consumi-
dores de droga muito desfavorecidos. Na Alemanha,
está a ser lançada uma experiência com heroína, 
que aplicará, aleatoriamente, duas modalidades
diferentes de tratamento psicossocial à população
estudada: o aconselhamento sobre droga combinado
com psicopedagogia e o acompanhamento de 
casos combinado com entrevistas motivacionais.

Uma outra tendência do tratamento medicamente
assistido é a crescente utilização de alternativas à
metadona em toda a UE. A buprenorfina, outrora
predominante em França, está agora a ser utilizada
com maior frequência num número cada vez
maior de Estados-Membros. A tendência parece ser
para aumentar a disponibilidade do tratamento
sem drogas, quer no que diz respeito ao número 
de centros, quer à sua cobertura geográfica. 
As tendências do consumo de droga registadas no
último ano, tais como um maior leque de drogas
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Explorar as “salas de injecção assistida”
As instalações de consumo assistido de droga — também denominadas “salas sanitárias”,
“centros de injecção medicamente assistida”, “salas de injecção mais segura” e “salas de
‘chuto’” — passaram a fazer parte da prestação oficial de serviços aos consumidores 
problemáticos de droga em várias cidades da Alemanha, dos Países Baixos, da Suíça e, mais
recentemente, da Austrália e de Espanha. 

Noutros países europeus e no Canadá, a introdução de tais serviços tem sido discutida, 
principalmente a nível local (por exemplo, na Dinamarca, Luxemburgo, Áustria, Portugal e
Noruega). Em 9 de Maio de 2002, a Comissão Parlamentar Especial sobre Assuntos Internos
do Reino Unido recomendou um programa-piloto sobre as “salas de injecção”
(http://www.publications.parliament.uk.pa/cm200102/cmselect/cmhaff/318/31802). 

Espera-se que os principais benefícios da criação destas instalações sejam a diminuição dos
riscos de transmissão de vírus através do sangue e de sobredosagem, um maior acesso 
e utilização dos serviços de saúde e de outros serviços de assistência e menos casos de 
perturbação da ordem pública. Em Maio, o OEDT iniciou um projecto destinado a avaliar os
progressos e desafios suscitados pelas salas de injecção, bem como os ensinamentos 
colhidos até à data. Os dados disponíveis serão analisados numa reunião de peritos europeus
e australianos, em Setembro de 2002.

Dagmar Hedrich

“O buraco na vedação” (En la
huerta con mis amigos) é um dos
raros programas de prevenção
infantil actualmente existentes na
Europa, sendo dirigido a crianças
entre os 5 e os 9 anos. Nesta fase
inicial da vida, a prevenção 
pretende apoiar o desenvolvimento
psicológico, emocional e social
das crianças e reforçar os traços
de personalidade que lhes são
próprios, de modo a que elas 
estejam “preparadas”, protegidas
e numa situação favorável para,
mais tarde, rejeitarem o 
consumo de droga. Mais 
concretamente, o programa visa
aumentar as competências para
enfrentar e resolver problemas, a
integração social e a percepção
de uma auto-imagem positiva. 

Este programa avaliado pela 
EDDRA abrange 5900 crianças
em Espanha. Profissionais 
externos avaliaram a execução
do programa e as mudanças de
atitudes e comportamento das
crianças envolvidas (Setembro
de 2000). A capacidade de 
enfrentar e resolver problemas
foi estatisticamente mais elevada
no grupo que participara no 
programa. Também o comportamento
sanitário, a integração social e a
percepção da auto-imagem
demonstraram ser superiores. 

Estes resultados foram 
posteriormente confirmados por
meio de testes complementares e
da comparação de diversos
parâmetros variáveis. As 
diferenças de sexo, idade ou 
formação académica só se 
manifestaram no grupo de 
controlo. Este programa parece
ajudar a reduzir as diferenças de
desenvolvimento normalmente
existentes entre os sexos, de um
modo geral favoráveis às raparigas,
e harmoniza o desenvolvimento
psicológico e emocional de 
rapazes e raparigas.

Gregor Burkhart 

Para mais informações sobre a EDDRA,
ver http://www.emcdda.org/responses/
methods-tools/eddra.shtml

Respostas
Novas tendências 
do tratamento da 
toxicodependência na UE

EDDRA: 
exemplos de 

boas práticas

consumidas, o registo de um maior
número de consumidores de drogas
múltiplas e de um maior consumo 
simultâneo de drogas e álcool, 
suscitaram alterações em muitos 
centros de tratamento sem drogas
que  faz iam a  d i s t inção  en t re  
alcoólicos e toxicodependentes. 
Actualmente, um crescente número
abrange agora ambos os grupos, 
aumentando, assim, o acesso aos
serviços de tratamento.

Margareta Nilson e Ulrik Solberg

(1) Contacto: CCHB, Universiteitsweg 100, 
NL-3584-CG Utrecht
http://www.ccbk.nl/ENG/index.htm
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Reitox
Seminário sobre os

dados relativos à 
procura de tratamento

A análise da qualidade dos dados sobre a
procura de tratamento foi o tema central de um
seminário realizado no ponto focal nacional grego,
a 17 de Maio, no âmbito do novo programa de
formação Reitox lançado em Março. Participaram
no evento cerca de 40 peritos provenientes de
centros de tratamento da toxicodependência
de toda a Grécia.

Os utentes dos centros de tratamento da 
toxicodependência gregos tendem a ser, na sua
maioria, consumidores de heroína
(aproximadamente 89%) com condições 
sociais precárias (taxa de desemprego elevada,
baixo rendimento, etc.). Esta elevada 
proporção de consumidores de heroína parece
ser atribuível a factores de mercado — tais
como a posição geográfica da Grécia — e ao
facto de os serviços de tratamento do país se
encontrarem sobretudo adaptados às 
necessidades deste tipo de consumidores.

Actualmente, são registados cerca de 50% dos
toxicodependentes que iniciam o tratamento.
Este valor deverá rondar os 100% em 2002,
devido ao facto de as duas principais unidades
de tratamento existentes na Grécia (KETHEA e
18 ANO) terem adoptado recentemente as 
normas do OEDT relativamente aos dados sobre
a procura de tratamento (Protocolo IPT) (1).

Durante a reunião, discutiram-se temas 
específicos: como tratar as informações sobre as
novas tendências (por exemplo, a speedball,
ou consumo combinado de heroína e cocaína)
ou sobre situações nacionais específicas (por
exemplo, uma longa lista de espera pode 
facultar informações sobre o número de 
pessoas que procuram tratamento mas não são
admitidas), no âmbito do Protocolo IPT.

A adopção de normas europeias comuns para
a recolha de dados obriga as diferentes 
realidades a adaptarem as suas necessidades
de informação específicas a critérios comuns,
mas essa é a única possibilidade de comparar
realidades nacionais e de obter uma 
perspectiva geral a nível europeu.

O seminário salientou a necessidade de 
harmonizar as informações nacionais com as
normas da UE, bem como de discutir as
definições operacionais e as novas tendências
a nível da UE.

Linda Montanari 

(1) Ver http://www.emcdda.org/multimedia/project_reports/
situation/treatment_indicator_report.pdf

Seminário de formação
sobre os indicadores-chave

epidemiológicos 

Drogas: + información – riesgos é o 
título de uma publicação recente do
ponto focal nacional espanhol da rede
Reitox. Concebida como um guia
prático, pretende informar o grande
público sobre o fenómeno da droga
em geral e, mais especificamente,
sobre o consumo de droga entre os
jovens .  Es tes  objec t ivos  es tão
adequadamen te  re sumidos  no
subtítulo: “O seu guia para saber mais
e decidir melhor”.

O guia responde a perguntas frequentes sobre a droga, como,
por exemplo: que substâncias podem ser consideradas drogas?
Quais os riscos envolvidos? Como podemos prevenir o 
consumo de droga? Como podemos abordar o problema?

Em foco
Ponto focal nacional espanhol 
Plan nacional sobre drogas 
Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas

Este seminário de formação da rede Reitox teve lugar em Madrid,
nos dias 6 a 8 de Maio. Organizado no âmbito do projecto
Phare–OEDT, em cooperação com o Plano Nacional sobre Drogas
espanhol, o seminário proporcionou formação sobre o 
desenvolvimento e a aplicação de quatro dos cinco indicadores
epidemiológicos do OEDT: doenças infecciosas relacionadas com
a droga; óbitos relacionados com a droga e mortalidade entre os
consumidores de droga; amplitude e padrões do consumo 
de droga na população geral; e prevalência do consumo 
problemático de droga. 

Entre os participantes, encontravam-se peritos dos 10 países 
candidatos da Europa Central e Oriental, pessoal do OEDT, 
peritos nacionais da União Europeia e membros dos pontos focais
nacionais Reitox. 

Este seminário de três dias permitiu que os participantes partilhassem
exper iênc ias  sobre  a  harmonização dos  indicadores  
epidemiológicos na Europa. Nos últimos cinco anos, o OEDT e a
rede Reitox têm vindo a trabalhar na aplicação e na harmonização
destes indicadores. Contudo, a participação dos países candidatos
é um novo elemento a equacionar e uma parte essencial da 
conclusão cabal deste processo numa União alargada.

Ana Ballesteros

Para mais informações, contactar: Centro de Información y Documentación de
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

C/Recoletos, 22-Planta Baja. 28 001 Madrid

Tel.: ++34 915 372 688 

Correio electrónico: cendocu@pnd.mir.es
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Destaque
E is for evidence
(A importância da prova)
Um editorial da New Scientist
Um editorial recente da revista New Scientist
(Reino Unido) (1) abordou a necessidade de
provas científicas concretas para informar a
política de combate à droga. O editorial refere
o caso do ecstasy para mostrar que, enquanto
os riscos desta droga não forem definitivamente
estabelecidos, os cientistas devem “resistir à
tentação de transformar as suas conclusões, sempre
complexas — e, por vezes, insuficientes —,
em meras histórias alarmistas, na caça às 
subvenções e às grandes parangonas”.

O artigo salienta o facto de os investigadores
terem publicado inúmeros trabalhos sobre o
potencial neurotóxico do ecstasy (MDMA),
sendo, porém, muito reduzido o número de estudos
que analisam esse potencial em antidepressivos
do tipo Prozac, que actuam sobre as mesmas
sinapses cerebrais de serotonina que o ecstasy
e são tomados diariamente por milhões de pessoas.

A análise da New Scientist sobre os dados
científicos relativos à MDMA não afirma ter
provas de que esta é inofensiva para as células
cerebrais. Trata, antes, de lançar interrogações
sobre aquilo que acontece quando a segurança
de uma droga ilícita é complexa e controversa.
Quem decide que conclusões devem influenciar
as políticas adoptadas e até que ponto devem os 
responsáveis estar abertos à controvérsia científica?

Desde 1998, as descobertas da investigação sobre a MDMA, utilizando técnicas de
imagiologia do cérebro, tornaram-se uma parte importante da fundamentação 
das campanhas governamentais e da preocupação com os perigos do ecstasy. Isto

apesar da existência de consideráveis limitações
científicas e da variabilidade dos resultados obtidos,
bem como da consequente incapacidade de
fornecer provas inquestionáveis de uma ligação
causal entre o consumo de MDMA e a existência de
danos cerebrais e perturbações cognitivas. 
Isto levou o Comité Científico do OEDT, quando 
consultado pela Direcção-Geral “Investigação” da
Comissão Europeia, a recomendar a inclusão destes
elementos nas áreas temáticas do VI Programa-
-Quadro de Investigação. 

Um artigo publicado em 2000, na revista 
The Lancet (Reino Unido) (2), sobre a avaliação e a
comunicação dos riscos neurotóxicos da MDMA
concluía que “é necessário elaborar uma descrição

rigorosa e não alarmista das provas, susceptível de obter o apoio de indivíduos 
influentes na subcultura que consome MDMA”.

Este editorial da New Scientist lembra à comunidade científica que esta corre o risco
de perder credibilidade se, em nome de critérios políticos, permitir que as políticas no
domínio da droga se baseiem em conclusões científicas infundadas.  

Deborah Olszewski

(1) Editorial da New Scientist, vol. 174, n.º 2339, 20 de Abril de 2002.

(2) Boot, B., McGregor, I., Hall, W. “MDMA (Ecstasy) neurotoxicity: assessing and communicating the risks”,
The Lancet, vol. 355, 20 de Maio de 2000.

O centro citadino do Norte de Dublin
tem vindo a suportar os danos sociais
e económicos infligidos pelo consumo
generalizado de heroína, desde o início
da década de 1980. A introdução da
heroína numa comunidade já afectada
por uma elevada taxa de desemprego
teve um efeito devastador sobre as
pessoas e as famílias que ali vivem.

Fighting Back, um estudo etnográfico,
analisa o impacto que o consumo de
droga exerceu nas mulheres, nas suas
famílias e nas comunidades e o modo
como estes grupos estão a lançar um
repto ao Governo para que este desen-
volva melhores estruturas de apoio à 
população, face ao fenómeno da droga.
Esta obra pretende demonstrar que as
crises podem trazer mudanças positivas,
se conseguirmos identificar as necessidades
mais urgentes e os recursos necessários
para que a comunidade as possa 
ultrapassar. O trabalho de campo 
realizado para a obra Fighting Back
consistiu em entrevistas de base 
realizadas a nível local, bem como em
reuniões e entrevistas com mulheres
de diversos grupos da zona problemática.
O objectivo do estudo era dar a 
conhecer a um público mais vasto a
acção destas mulheres, bem como
identificar os aspectos em que tem 
faltado um apoio fundamental e em
que áreas deverá agora ser prestado.

Autores: Jo Murphy-Lawless • Publicado
por: The Liffey Press • Língua: Inglês
(208 páginas) • Data: 2002 • ISBN:
1-904148-09-3 • Preço: 21,50 € • 
Informações sobre encomendas:
http://www.theliffeypress.com

O OEDT é responsável pela selecção de materiais
para a Montra de livros e pelo texto apresentado.
No entanto, cabe aos próprios autores a responsa-
bilidade pelo conteúdo desses materiais e pelas
opiniões neles expressas.
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Alargamento
Curso de formação sobre a Acção 

comum sobre novas drogas sintéticas

Nos dias 15 e 16 de Abril, foi organizado, na Eslovénia, um curso de formação
sobre o funcionamento da Acção comum sobre novas drogas sintéticas, 
no âmbito do programa de formação Reitox, relativo à cooperação
OEDT–PECO, sob a égide do Projecto Phare. 

No curso, organizado pelo gabinete esloveno de luta contra a droga, 
participaram os correspondentes, junto do OEDT, do futuro sistema de 
alerta precoce (SAP) dos 11 países candidatos à adesão (1). O curso foi 
realizado por pessoal do OEDT, por peritos dos pontos focais nacionais da
Grécia e do Luxemburgo, do Ministério da Justiça holandês, do Reino
Unido e da Comissão Europeia.

A prioridade fundamental do
curso consistia em preparar o
lançamento das principais 
actividades da rede Reitox 
relativas à Acção comum em
todos os países candidatos,
dando especial atenção aos
sistemas de alerta precoce. 
Os futuros correspondentes destes
países receberam informações
actualizadas sobre o funcio-
namento do SAP e orientações
para a sua aplicação, tendo 
apresentado os respectivos
planos para a criação desses
sistemas. Os pontos focais 
nacionais Reitox apresentaram
as  sua s  expe r i ênc i a s  na  
aplicação do SAP. 

Lena Westberg e Roumen Sedefov

(1) Os dez países candidatos da Europa
Central e Oriental (PECO) mais Chipre.

Novo estudo comparativo

A Base de Dados Jurídica Europeia 
sobre Drogas publicou, recentemente,
o último de uma série de estudos 
comparativos: A cannabis medicinal 
e seus derivados. O estudo oferece
uma análise jurídica das actuais
opções ,  l im i t ações  e  p rá t i ca s  
relacionadas com a utilização medicinal
da droga nos Estados-Membros da
União Europeia e na Noruega. Analisa
também os vários derivados da
cannabis e os respectivos métodos de
administração, desde a erva de
cannabis fumada, aos aerossóis de 
extracto de cannabis e à prescrição de
dronabinol.

O estudo analisa as diferentes medidas
de controlo legal aplicadas a estes 
derivados a nível internacional, nacional
e da UE e considera os vários níveis de
autorização — seja para experiências
clínicas, seja para uso restrito ou 
geral. O estudo analisa ainda as 
implicações da classificação internacional
de alguns derivados da cannabis,
partindo da convicção de que oferecem
poucas vantagens terapêuticas.

Outros estudos comparativos previstos
para 2002 irão debruçar-se sobre as
sanções administrativas, as quantidades-
-limite, as drogas e a condução e 
analisar a situação da legislação sobre
droga nos países candidatos à UE.

Reuniões

Em Abril e Maio, realizaram-se duas
reuniões dos correspondentes jurídicos.
A primeira, em Bruxelas, assumiu a
forma de um seminário de formação
para os correspondentes jurídicos
r e c é m - n o m e a d o s  d o s  p a í s e s  
candidatos à adesão, que deverá 
contribuir para alargar a cobertura da
base de dados a estes países nos
próximos meses. A segunda reuniu, em
Lisboa, os correspondentes jurídicos
dos Quinze e da Noruega, para 
discutirem o primeiro ano de vida da
base  de  dados ,  bem como as  
melhorias possíveis e os planos futuros. 

Parceiros
Indicador da 

procura de tratamento
apresentado à CICAD

A 31.ª sessão regular da Comissão Interamericana
para o Controlo do Abuso de Drogas (CICAD) 
realizou-se em Washington, de 29 de Abril a 2 de
Maio. O OEDT, que assinou um memorando de
acordo com a CICAD em 2000, foi convidado a
apresentar o seu trabalho mais recente sobre o 
indicador epidemiológico “estimativa da procura
de tratamento”. 

A CICAD salientou a utilidade dos indicadores 
epidemiológicos comparáveis na obtenção de uma
imagem fiável do fenómeno da droga e apresentou
as experiências das organizações regionais 
europeias (o OEDT e os seus cinco indicadores-chave)
e americanas (o Mecanismo de Avaliação Mútua
da CICAD). A nível internacional, foi também
referido o Documento de Consenso de Lisboa, 
q u e  r e c e b e u  o  a p o i o  d a  C o m i s s ã o  d e  
Estupefacientes das Nações Unidas, no OEDT, em
Março de 2001.

A comunicação do OEDT, intitulada “Concepção,
aplicação e desenvolvimento dos indicadores da
procura de tratamento”, incluía resultados estatís-
ticos e conclusões positivas sobre a aplicação 
inicial desses indicadores — resultados que foram
saudados pelas delegações presentes. Na sequência
da reunião, a CICAD solicitou ao Observatório
uma maior cooperação neste domínio.

Alain Wallon

A CICAD é a Comissão Interamericana para o Controlo do 
Abuso de Drogas, da Organização dos Estados Americanos
(OEA). Para mais informações, ver http://www.oas.org

Drugs-Lex 
Desenvolvimentos recentes na Base de Dados Jurídica Europeia sobre Drogas

A CICAD

salientou a

utilidade dos

indicadores

epidemiológicos

comparáveis na

obtenção de uma

imagem fiável do

fenómeno da droga 

5Julho–Agosto 2002

Brendan Hughes 

d rugneteurope



d rugneteurope

Destaque
E is for evidence
(A importância da prova)
Um editorial da New Scientist
Um editorial recente da revista New Scientist
(Reino Unido) (1) abordou a necessidade de
provas científicas concretas para informar a
política de combate à droga. O editorial refere
o caso do ecstasy para mostrar que, enquanto
os riscos desta droga não forem definitivamente
estabelecidos, os cientistas devem “resistir à
tentação de transformar as suas conclusões, sempre
complexas — e, por vezes, insuficientes —,
em meras histórias alarmistas, na caça às 
subvenções e às grandes parangonas”.

O artigo salienta o facto de os investigadores
terem publicado inúmeros trabalhos sobre o
potencial neurotóxico do ecstasy (MDMA),
sendo, porém, muito reduzido o número de estudos
que analisam esse potencial em antidepressivos
do tipo Prozac, que actuam sobre as mesmas
sinapses cerebrais de serotonina que o ecstasy
e são tomados diariamente por milhões de pessoas.

A análise da New Scientist sobre os dados
científicos relativos à MDMA não afirma ter
provas de que esta é inofensiva para as células
cerebrais. Trata, antes, de lançar interrogações
sobre aquilo que acontece quando a segurança
de uma droga ilícita é complexa e controversa.
Quem decide que conclusões devem influenciar
as políticas adoptadas e até que ponto devem os 
responsáveis estar abertos à controvérsia científica?

Desde 1998, as descobertas da investigação sobre a MDMA, utilizando técnicas de
imagiologia do cérebro, tornaram-se uma parte importante da fundamentação 
das campanhas governamentais e da preocupação com os perigos do ecstasy. Isto

apesar da existência de consideráveis limitações
científicas e da variabilidade dos resultados obtidos,
bem como da consequente incapacidade de
fornecer provas inquestionáveis de uma ligação
causal entre o consumo de MDMA e a existência de
danos cerebrais e perturbações cognitivas. 
Isto levou o Comité Científico do OEDT, quando 
consultado pela Direcção-Geral “Investigação” da
Comissão Europeia, a recomendar a inclusão destes
elementos nas áreas temáticas do VI Programa-
-Quadro de Investigação. 

Um artigo publicado em 2000, na revista 
The Lancet (Reino Unido) (2), sobre a avaliação e a
comunicação dos riscos neurotóxicos da MDMA
concluía que “é necessário elaborar uma descrição

rigorosa e não alarmista das provas, susceptível de obter o apoio de indivíduos 
influentes na subcultura que consome MDMA”.

Este editorial da New Scientist lembra à comunidade científica que esta corre o risco
de perder credibilidade se, em nome de critérios políticos, permitir que as políticas no
domínio da droga se baseiem em conclusões científicas infundadas.  

Deborah Olszewski

(1) Editorial da New Scientist, vol. 174, n.º 2339, 20 de Abril de 2002.

(2) Boot, B., McGregor, I., Hall, W. “MDMA (Ecstasy) neurotoxicity: assessing and communicating the risks”,
The Lancet, vol. 355, 20 de Maio de 2000.

O centro citadino do Norte de Dublin
tem vindo a suportar os danos sociais
e económicos infligidos pelo consumo
generalizado de heroína, desde o início
da década de 1980. A introdução da
heroína numa comunidade já afectada
por uma elevada taxa de desemprego
teve um efeito devastador sobre as
pessoas e as famílias que ali vivem.

Fighting Back, um estudo etnográfico,
analisa o impacto que o consumo de
droga exerceu nas mulheres, nas suas
famílias e nas comunidades e o modo
como estes grupos estão a lançar um
repto ao Governo para que este desen-
volva melhores estruturas de apoio à 
população, face ao fenómeno da droga.
Esta obra pretende demonstrar que as
crises podem trazer mudanças positivas,
se conseguirmos identificar as necessidades
mais urgentes e os recursos necessários
para que a comunidade as possa 
ultrapassar. O trabalho de campo 
realizado para a obra Fighting Back
consistiu em entrevistas de base 
realizadas a nível local, bem como em
reuniões e entrevistas com mulheres
de diversos grupos da zona problemática.
O objectivo do estudo era dar a 
conhecer a um público mais vasto a
acção destas mulheres, bem como
identificar os aspectos em que tem 
faltado um apoio fundamental e em
que áreas deverá agora ser prestado.

Autores: Jo Murphy-Lawless • Publicado
por: The Liffey Press • Língua: Inglês
(208 páginas) • Data: 2002 • ISBN:
1-904148-09-3 • Preço: 21,50 € • 
Informações sobre encomendas:
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O OEDT é responsável pela selecção de materiais
para a Montra de livros e pelo texto apresentado.
No entanto, cabe aos próprios autores a responsa-
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opiniões neles expressas.
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Alargamento
Curso de formação sobre a Acção 

comum sobre novas drogas sintéticas

Nos dias 15 e 16 de Abril, foi organizado, na Eslovénia, um curso de formação
sobre o funcionamento da Acção comum sobre novas drogas sintéticas, 
no âmbito do programa de formação Reitox, relativo à cooperação
OEDT–PECO, sob a égide do Projecto Phare. 

No curso, organizado pelo gabinete esloveno de luta contra a droga, 
participaram os correspondentes, junto do OEDT, do futuro sistema de 
alerta precoce (SAP) dos 11 países candidatos à adesão (1). O curso foi 
realizado por pessoal do OEDT, por peritos dos pontos focais nacionais da
Grécia e do Luxemburgo, do Ministério da Justiça holandês, do Reino
Unido e da Comissão Europeia.

A prioridade fundamental do
curso consistia em preparar o
lançamento das principais 
actividades da rede Reitox 
relativas à Acção comum em
todos os países candidatos,
dando especial atenção aos
sistemas de alerta precoce. 
Os futuros correspondentes destes
países receberam informações
actualizadas sobre o funcio-
namento do SAP e orientações
para a sua aplicação, tendo 
apresentado os respectivos
planos para a criação desses
sistemas. Os pontos focais 
nacionais Reitox apresentaram
as  sua s  expe r i ênc i a s  na  
aplicação do SAP. 

Lena Westberg e Roumen Sedefov

(1) Os dez países candidatos da Europa
Central e Oriental (PECO) mais Chipre.

Novo estudo comparativo

A Base de Dados Jurídica Europeia 
sobre Drogas publicou, recentemente,
o último de uma série de estudos 
comparativos: A cannabis medicinal 
e seus derivados. O estudo oferece
uma análise jurídica das actuais
opções ,  l im i t ações  e  p rá t i ca s  
relacionadas com a utilização medicinal
da droga nos Estados-Membros da
União Europeia e na Noruega. Analisa
também os vários derivados da
cannabis e os respectivos métodos de
administração, desde a erva de
cannabis fumada, aos aerossóis de 
extracto de cannabis e à prescrição de
dronabinol.

O estudo analisa as diferentes medidas
de controlo legal aplicadas a estes 
derivados a nível internacional, nacional
e da UE e considera os vários níveis de
autorização — seja para experiências
clínicas, seja para uso restrito ou 
geral. O estudo analisa ainda as 
implicações da classificação internacional
de alguns derivados da cannabis,
partindo da convicção de que oferecem
poucas vantagens terapêuticas.

Outros estudos comparativos previstos
para 2002 irão debruçar-se sobre as
sanções administrativas, as quantidades-
-limite, as drogas e a condução e 
analisar a situação da legislação sobre
droga nos países candidatos à UE.

Reuniões

Em Abril e Maio, realizaram-se duas
reuniões dos correspondentes jurídicos.
A primeira, em Bruxelas, assumiu a
forma de um seminário de formação
para os correspondentes jurídicos
r e c é m - n o m e a d o s  d o s  p a í s e s  
candidatos à adesão, que deverá 
contribuir para alargar a cobertura da
base de dados a estes países nos
próximos meses. A segunda reuniu, em
Lisboa, os correspondentes jurídicos
dos Quinze e da Noruega, para 
discutirem o primeiro ano de vida da
base  de  dados ,  bem como as  
melhorias possíveis e os planos futuros. 

Parceiros
Indicador da 

procura de tratamento
apresentado à CICAD

A 31.ª sessão regular da Comissão Interamericana
para o Controlo do Abuso de Drogas (CICAD) 
realizou-se em Washington, de 29 de Abril a 2 de
Maio. O OEDT, que assinou um memorando de
acordo com a CICAD em 2000, foi convidado a
apresentar o seu trabalho mais recente sobre o 
indicador epidemiológico “estimativa da procura
de tratamento”. 

A CICAD salientou a utilidade dos indicadores 
epidemiológicos comparáveis na obtenção de uma
imagem fiável do fenómeno da droga e apresentou
as experiências das organizações regionais 
europeias (o OEDT e os seus cinco indicadores-chave)
e americanas (o Mecanismo de Avaliação Mútua
da CICAD). A nível internacional, foi também
referido o Documento de Consenso de Lisboa, 
q u e  r e c e b e u  o  a p o i o  d a  C o m i s s ã o  d e  
Estupefacientes das Nações Unidas, no OEDT, em
Março de 2001.

A comunicação do OEDT, intitulada “Concepção,
aplicação e desenvolvimento dos indicadores da
procura de tratamento”, incluía resultados estatís-
ticos e conclusões positivas sobre a aplicação 
inicial desses indicadores — resultados que foram
saudados pelas delegações presentes. Na sequência
da reunião, a CICAD solicitou ao Observatório
uma maior cooperação neste domínio.

Alain Wallon

A CICAD é a Comissão Interamericana para o Controlo do 
Abuso de Drogas, da Organização dos Estados Americanos
(OEA). Para mais informações, ver http://www.oas.org

Drugs-Lex 
Desenvolvimentos recentes na Base de Dados Jurídica Europeia sobre Drogas
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Em Março e Abril deste ano, o OEDT participou em
duas conferências internacionais sobre o tratamento
da toxicodependência. A primeira, organizada em
Velen (Japão) pelo Gabinete Regional Europeu da
Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério
da Saúde alemão, debruçou-se sobre os modelos
de tratamento adjuvado por medicação para os 
dependentes de opiáceos. A segunda, organizada
em Oslo pela Associação Europeia de Tratamento
da Dependência de Opiáceos, centrou-se na terapia
de manutenção. Ambas as conferências exploraram
as recentes descobertas e práticas no domínio do
tratamento medicamente assistido. 

Um estudo holandês recente sobre a co-prescrição de
heroína a toxicodependentes tratados com metadona (1)
forneceu novos dados científicos sobre as potencia-
lidades deste tipo de tratamento junto de consumi-
dores de droga muito desfavorecidos. Na Alemanha,
está a ser lançada uma experiência com heroína, 
que aplicará, aleatoriamente, duas modalidades
diferentes de tratamento psicossocial à população
estudada: o aconselhamento sobre droga combinado
com psicopedagogia e o acompanhamento de 
casos combinado com entrevistas motivacionais.

Uma outra tendência do tratamento medicamente
assistido é a crescente utilização de alternativas à
metadona em toda a UE. A buprenorfina, outrora
predominante em França, está agora a ser utilizada
com maior frequência num número cada vez
maior de Estados-Membros. A tendência parece ser
para aumentar a disponibilidade do tratamento
sem drogas, quer no que diz respeito ao número 
de centros, quer à sua cobertura geográfica. 
As tendências do consumo de droga registadas no
último ano, tais como um maior leque de drogas
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Explorar as “salas de injecção assistida”
As instalações de consumo assistido de droga — também denominadas “salas sanitárias”,
“centros de injecção medicamente assistida”, “salas de injecção mais segura” e “salas de
‘chuto’” — passaram a fazer parte da prestação oficial de serviços aos consumidores 
problemáticos de droga em várias cidades da Alemanha, dos Países Baixos, da Suíça e, mais
recentemente, da Austrália e de Espanha. 

Noutros países europeus e no Canadá, a introdução de tais serviços tem sido discutida, 
principalmente a nível local (por exemplo, na Dinamarca, Luxemburgo, Áustria, Portugal e
Noruega). Em 9 de Maio de 2002, a Comissão Parlamentar Especial sobre Assuntos Internos
do Reino Unido recomendou um programa-piloto sobre as “salas de injecção”
(http://www.publications.parliament.uk.pa/cm200102/cmselect/cmhaff/318/31802). 

Espera-se que os principais benefícios da criação destas instalações sejam a diminuição dos
riscos de transmissão de vírus através do sangue e de sobredosagem, um maior acesso 
e utilização dos serviços de saúde e de outros serviços de assistência e menos casos de 
perturbação da ordem pública. Em Maio, o OEDT iniciou um projecto destinado a avaliar os
progressos e desafios suscitados pelas salas de injecção, bem como os ensinamentos 
colhidos até à data. Os dados disponíveis serão analisados numa reunião de peritos europeus
e australianos, em Setembro de 2002.

Dagmar Hedrich

“O buraco na vedação” (En la
huerta con mis amigos) é um dos
raros programas de prevenção
infantil actualmente existentes na
Europa, sendo dirigido a crianças
entre os 5 e os 9 anos. Nesta fase
inicial da vida, a prevenção 
pretende apoiar o desenvolvimento
psicológico, emocional e social
das crianças e reforçar os traços
de personalidade que lhes são
próprios, de modo a que elas 
estejam “preparadas”, protegidas
e numa situação favorável para,
mais tarde, rejeitarem o 
consumo de droga. Mais 
concretamente, o programa visa
aumentar as competências para
enfrentar e resolver problemas, a
integração social e a percepção
de uma auto-imagem positiva. 

Este programa avaliado pela 
EDDRA abrange 5900 crianças
em Espanha. Profissionais 
externos avaliaram a execução
do programa e as mudanças de
atitudes e comportamento das
crianças envolvidas (Setembro
de 2000). A capacidade de 
enfrentar e resolver problemas
foi estatisticamente mais elevada
no grupo que participara no 
programa. Também o comportamento
sanitário, a integração social e a
percepção da auto-imagem
demonstraram ser superiores. 

Estes resultados foram 
posteriormente confirmados por
meio de testes complementares e
da comparação de diversos
parâmetros variáveis. As 
diferenças de sexo, idade ou 
formação académica só se 
manifestaram no grupo de 
controlo. Este programa parece
ajudar a reduzir as diferenças de
desenvolvimento normalmente
existentes entre os sexos, de um
modo geral favoráveis às raparigas,
e harmoniza o desenvolvimento
psicológico e emocional de 
rapazes e raparigas.

Gregor Burkhart 

Para mais informações sobre a EDDRA,
ver http://www.emcdda.org/responses/
methods-tools/eddra.shtml

Respostas
Novas tendências 
do tratamento da 
toxicodependência na UE

EDDRA: 
exemplos de 

boas práticas

consumidas, o registo de um maior
número de consumidores de drogas
múltiplas e de um maior consumo 
simultâneo de drogas e álcool, 
suscitaram alterações em muitos 
centros de tratamento sem drogas
que  faz iam a  d i s t inção  en t re  
alcoólicos e toxicodependentes. 
Actualmente, um crescente número
abrange agora ambos os grupos, 
aumentando, assim, o acesso aos
serviços de tratamento.

Margareta Nilson e Ulrik Solberg

(1) Contacto: CCHB, Universiteitsweg 100, 
NL-3584-CG Utrecht
http://www.ccbk.nl/ENG/index.htm
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Reitox
Seminário sobre os

dados relativos à 
procura de tratamento

A análise da qualidade dos dados sobre a
procura de tratamento foi o tema central de um
seminário realizado no ponto focal nacional grego,
a 17 de Maio, no âmbito do novo programa de
formação Reitox lançado em Março. Participaram
no evento cerca de 40 peritos provenientes de
centros de tratamento da toxicodependência
de toda a Grécia.

Os utentes dos centros de tratamento da 
toxicodependência gregos tendem a ser, na sua
maioria, consumidores de heroína
(aproximadamente 89%) com condições 
sociais precárias (taxa de desemprego elevada,
baixo rendimento, etc.). Esta elevada 
proporção de consumidores de heroína parece
ser atribuível a factores de mercado — tais
como a posição geográfica da Grécia — e ao
facto de os serviços de tratamento do país se
encontrarem sobretudo adaptados às 
necessidades deste tipo de consumidores.

Actualmente, são registados cerca de 50% dos
toxicodependentes que iniciam o tratamento.
Este valor deverá rondar os 100% em 2002,
devido ao facto de as duas principais unidades
de tratamento existentes na Grécia (KETHEA e
18 ANO) terem adoptado recentemente as 
normas do OEDT relativamente aos dados sobre
a procura de tratamento (Protocolo IPT) (1).

Durante a reunião, discutiram-se temas 
específicos: como tratar as informações sobre as
novas tendências (por exemplo, a speedball,
ou consumo combinado de heroína e cocaína)
ou sobre situações nacionais específicas (por
exemplo, uma longa lista de espera pode 
facultar informações sobre o número de 
pessoas que procuram tratamento mas não são
admitidas), no âmbito do Protocolo IPT.

A adopção de normas europeias comuns para
a recolha de dados obriga as diferentes 
realidades a adaptarem as suas necessidades
de informação específicas a critérios comuns,
mas essa é a única possibilidade de comparar
realidades nacionais e de obter uma 
perspectiva geral a nível europeu.

O seminário salientou a necessidade de 
harmonizar as informações nacionais com as
normas da UE, bem como de discutir as
definições operacionais e as novas tendências
a nível da UE.

Linda Montanari 

(1) Ver http://www.emcdda.org/multimedia/project_reports/
situation/treatment_indicator_report.pdf

Seminário de formação
sobre os indicadores-chave

epidemiológicos 

Drogas: + información – riesgos é o 
título de uma publicação recente do
ponto focal nacional espanhol da rede
Reitox. Concebida como um guia
prático, pretende informar o grande
público sobre o fenómeno da droga
em geral e, mais especificamente,
sobre o consumo de droga entre os
jovens .  Es tes  objec t ivos  es tão
adequadamen te  re sumidos  no
subtítulo: “O seu guia para saber mais
e decidir melhor”.

O guia responde a perguntas frequentes sobre a droga, como,
por exemplo: que substâncias podem ser consideradas drogas?
Quais os riscos envolvidos? Como podemos prevenir o 
consumo de droga? Como podemos abordar o problema?

Em foco
Ponto focal nacional espanhol 
Plan nacional sobre drogas 
Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas

Este seminário de formação da rede Reitox teve lugar em Madrid,
nos dias 6 a 8 de Maio. Organizado no âmbito do projecto
Phare–OEDT, em cooperação com o Plano Nacional sobre Drogas
espanhol, o seminário proporcionou formação sobre o 
desenvolvimento e a aplicação de quatro dos cinco indicadores
epidemiológicos do OEDT: doenças infecciosas relacionadas com
a droga; óbitos relacionados com a droga e mortalidade entre os
consumidores de droga; amplitude e padrões do consumo 
de droga na população geral; e prevalência do consumo 
problemático de droga. 

Entre os participantes, encontravam-se peritos dos 10 países 
candidatos da Europa Central e Oriental, pessoal do OEDT, 
peritos nacionais da União Europeia e membros dos pontos focais
nacionais Reitox. 

Este seminário de três dias permitiu que os participantes partilhassem
exper iênc ias  sobre  a  harmonização dos  indicadores  
epidemiológicos na Europa. Nos últimos cinco anos, o OEDT e a
rede Reitox têm vindo a trabalhar na aplicação e na harmonização
destes indicadores. Contudo, a participação dos países candidatos
é um novo elemento a equacionar e uma parte essencial da 
conclusão cabal deste processo numa União alargada.

Ana Ballesteros

Para mais informações, contactar: Centro de Información y Documentación de
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

C/Recoletos, 22-Planta Baja. 28 001 Madrid

Tel.: ++34 915 372 688 

Correio electrónico: cendocu@pnd.mir.es
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O fenómeno
da droga

Investigação penal 
sobre o consumo de 
substâncias psicoactivas

A reunião anual de peritos do OEDT sobre
o indicador-chave “prevalência e padrões
de consumo de droga entre a população
geral”, baseado em inquéritos represen-
tativos à população geral, realizou-se
em Lisboa, nos dias 23 e 24 de Maio.

A reunião revelou que foram feitos 
progressos em vários países. A Áustria, a
Itália e Portugal, por exemplo, realizaram
recentemente, ou estão agora a iniciar,
os seus primeiros inquéritos nacionais
sobre droga. Estes inquéritos resultaram
da aplicação do indicador-chave do OEDT
“inquérito à população” no contexto do
desenvolvimento de indicadores. Entretanto,
muitos outros países aumentaram, ou
tencionam aumentar, as dimensões das
suas amostras, ou estão a instituir séries
de inquéritos nacionais reiterados.
Salientou-se, contudo, que a continuação dos progressos não pode ser tida como
certa, sendo necessário um forte empenhamento nacional para manter e melhorar
este indicador-chave. As próximas fases de aplicação do indicador aumentarão
o nível de conformidade dos inquéritos nacionais com as orientações do OEDT
e facilitarão uma melhor exploração das informações dos inquéritos, a fim de
compreender e acompanhar o consumo de droga.

Foi apresentado um relatório sobre a base de dados do OEDT de inquéritos à
população (com base nos contributos voluntários de instituições nacionais).
Quatro países (Reino Unido, Espanha, Alemanha e Grécia) apresentaram já os
seus inquéritos nacionais e outros tencionam fazê-lo futuramente. Foram ainda
discutidos os resultados preliminares de uma análise conjunta dos dados apresentados.

http://www.emcdda.org/situation/themes/drug_use_general_population.shtml

Julian Vicente

Vigilância da hepatite 
B/C e do VIH relacionados com o consumo de droga

Reunião anual de peritos do OEDT 
sobre os inquéritos à população

No âmbito de um curso de formação Reitox sobre os cinco 
indicadores-chave epidemiológicos do OEDT (ver p. 6), o 
Observatório organizou, no dia 6 de Maio, um seminário sobre
o indicador “doenças infecciosas relacionadas com o 
consumo de droga”. O objectivo era familiarizar os participantes
dos países candidatos com os progressos até agora alcançados
na UE relativamente a este indicador e, por outro lado, 
aprender com a experiência destes países.

O OEDT apresentou comunicações sobre conceitos e 
instrumentos, centrando-se nos três elementos complementares
de um sistema de vigilância nacional: os indicadores de
prevalência provenientes de fontes de rotina, os estudos 
específicos e os dados de relatórios ou de notificações de casos (1).

Seguidamente, a Espanha e a Itália apresentaram comunicações
sobre a utilização de sistemas de controlo do tratamento da 
toxicodependência como indicador de rotina da prevalência das
infecções. As comunicações da Hungria e da Eslovénia versaram
sobre a epidemiologia e a avaliação das medidas de prevenção.
A Rede Europeia para a Prevenção do VIH/SIDA e da Hepatite
nas Prisões apresentou os resultados de estudos específicos 

“Definir a agenda da investigação penal sobre
o abuso de substâncias” foi o tema central de
um fórum internacional de peritos organizado
pelo Correctional Service of Canada, em
Charlottetown, de 29 de Abril a 3 de Maio. 

Participaram no evento peritos da Austrália,
Canadá, Hong-Kong, Estados Unidos e Europa
(Bélgica, Irlanda, Países Baixos e Reino Unido),
os quais forneceram uma panorâmica global da
amplitude do consumo de substâncias psico-
activas entre as populações prisionais. Foram
também apresentadas informações sobre outras
estratégias penais, para além das sanções e
dos vários tipos de sistemas de tratamento, 
redução de danos e reabilitação disponíveis.
O OEDT apresentou os seus dados mais recentes
sobre o consumo de droga nas prisões.

Da conferência saiu uma lista de prioridades
para a investigação futura: as avaliações orientadas
para populações específicas, a continuidade
dos cuidados, a eficácia dos programas 
existentes, as avaliações epidemiológicas e
os diferentes regimes prisionais (1).

Chloé Carpentier e Petra Paula Merino

(1) Contacto: Dr. Brian Grant, Director, Addictions 
Research Centre. Correio electrónico: grantba@csc-scc.gc.ca
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realizados em estabelecimentos prisionais. Os peritos holandeses
apresentaram um sistema de vigilância nacional das doenças
infecciosas com base em inquéritos a toda a comunidade. 

Os melhores dados — nomeadamente sobre comportamentos
de risco (2) — são os obtidos a partir da realização de estudos,
mas estes são dispendiosos e têm uma cobertura limitada.
Fontes de rotina como os sistemas de controlo do tratamento da
toxicodependência podem fornecer dados muito úteis e uma
cobertura nacional contínua, mas a sua validação é essencial.

O OEDT elaborou um projecto de linhas de orientação para a
recolha dos dados existentes a nível nacional, incluindo um
formulário electrónico normalizado para a comunicação de 
informações (3). Irá também providenciar a tradução do referido
protocolo holandês para a realização de inquéritos a nível comunitário.

Lucas Wiessing

(1) Ver em http://www.who.int/reproductive-health/publications/Abstracts/ 
guidelines_for_sexually_transmitted_infections_surveillance.html
(2) Ver http://www.who.int/emc-documents/aids_hiv/whocdscsredc 20005c.html
(3) Disponível em http://www.emcdda.org/situation/themes/infectious_diseases.shtml
Ver também http://www.emcdda.org/situation/themes/problem_drug_use.shtml

Produtos e serviços

Novas publicações
Prosecution of drug users
in Europe: varying pathways
to similar objectives
OEDT, Série Insights, N.º 5

Esta publicação estuda a penalização e a não 
penalização dos consumidores de drogas nos 15
Estados-Membros da UE, centrando-se nas práticas
actuais e analisando as intervenções da Polícia,
do Ministério Público e dos Tribunais. Os
padrões de penalização e não penalização são
analisados relativamente às infracções por posse
ou consumo de droga, às infracções por tráfico e
fornecimento de droga a consumidores e às infracções
penais de carácter aquisitivo, tais como roubos,
quando cometidos por um consumidor de droga.

A primeira secção apresenta uma síntese dos 
enquadramentos legais formais, das práticas efectivas e
das correntes de opinião. A segunda secção apresenta
uma descrição, país por país, dos sistemas judiciais
dos Estados-Membros e do modo como a prática
se articula com os referidos enquadramentos legais.

É possível obter um resumo em linha, em http://
www.emcdda.org/infopoint/publications/insights.shtml

Rosemary de Sousa

Recursos 
Produtos úteis na
área das drogas

Relatório: Epidemiologia e
sociologia da saúde 

Epidemiologia e sociologia sanitaria
apresenta uma panorâmica geral das
actividades de serviço público em matéria
de controlo da droga, numa vasta área
do Norte da Itália. Entre outros aspectos,
apresenta os resultados de estudos
epidemiológicos sobre a mortalidade,
as doenças infecciosas e a prevalência
do consumo problemático de droga,
obtidos através de estudos de coortes,
métodos de captura–recaptura e técnicas
de extrapolação da mortalidade.
Contacto: Regione Emilia-Romagna. Azienda Usl
di Ferrara Commune di Ferrara.

Revista PEDDRO

Drug abuse and AIDS: stemming the
epidemic (Consumo de droga e SIDA:
travar a epidemia) é o título da edição
especial da PEDDRO, uma revista
mensal publicada pela UNESCO, a
ONUSIDA e a Comissão Europeia. Eis
algumas das questões abordadas em
capítulos específicos: a situação do
problema da droga na Europa Oriental
e na Ásia, a educação dos consumidores
de droga, a redução de danos e os
novos desafios suscitados pelo consumo
de cocaína injectável na Europa.
Contacto: UNESCO/PEDDRO Fax: ++ 33 1 45 68 56 21.
http://www.unesco.org/education/educprog/
pead/GB/DrugsGB/CadDrugGB.html

DIP & DOC

A região de Emilia-Romagna (Itália)
acaba de publicar um folheto, DIP &
DOC, sobre a sua rede de centros de
documentação sobre toxicodependência,
alcoolismo, juventude e problemas
conexos. A rede promove a publicação
de relatórios, livros, revistas científicas,
ferramentas multimédia e bibliografias
temáticas, além de oferecer pareceres
especializados de profissionais. 
Ver http://www.stradanove.net/dipdoc

Brevemente 

• Report on the risk assessment
of PMMA in the framework of
the joint action on new synthetic
drugs. Disponível em inglês.

• “O consumo de drogas 
injectáveis desafia as políticas
de saúde pública”, As drogas
em destaque, N.º 4, Julho–
Agosto. Disponível nas 11 
línguas da UE e em norueguês.

Para mais informações sobre todas as
publicações do OEDT e sobre o pedido
de exemplares, consulte o sítio Web do
OEDT (http://www.emcdda.org/
publications/publications.shtml).

A 15 de Maio, o OEDT lançou a terceira edição de As drogas em destaque, a sua nova
série de notas sobre políticas. O N.º 3 pode ser obtido nas 11 línguas da UE e em norueguês,
por transferência a partir do endereço http://www.emcdda.org/infopoint/publications
N.º 3 (Maio–Junho de 2002): “Medir a prevalência e a incidência do
consumo de droga”
ISSN: 1681-5157 (Versão em língua inglesa)
Número de catálogo: TD-AD-02-003-EN-D •  Preço: gratuito
Para actualizações das novas edições, efectuar o registo em: 
http://www.emcdda.org/infopoint/register.cfm
Ver mais informações na página 1.

Novas publicações: As drogas em destaque, N.º 3

As drogas em destaque, N.º 4
“O consumo de droga por via intravenosa desafia as políticas de saúde pública” é o título
da próxima edição de As drogas em destaque, a série de notas sobre políticas do
OEDT. O N.º 4 (Julho–Agosto), que deverá ser lançado em meados de Julho, destaca
os principais desafios que o consumo de drogas por via intravenosa coloca actualmente
às políticas de saúde pública na Europa. Entre outros aspectos, descreve as consequências
deste tipo de consumo e as várias abordagens e intervenções que visam a sua redução.
Grande parte da responsabilidade pela redução dos danos sanitários causados pela
droga é assumida localmente. Espera-se, por isso, que este comunicado se revista de
especial interesse para os responsáveis políticos e os prestadores de serviços a nível local,
bem como para os decisores políticos a nível nacional e europeu.

Os interessados em subscrever gratuitamente a publicação devem fazer o respectivo
pedido por correio electrónico (info@emcdda.org).

Kathy Robertson
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Os coordenadores nacionais da luta contra a droga dos
Estados-Membros da UE e dos países candidatos reuniram-
-se em Salamanca, a 21 de Maio, durante a Presidência 
Espanhola da UE. A reunião, em que também estiveram
presentes a Comissão Europeia, o OEDT e a Europol, foi, assim,
ao encontro dos objectivos do Plano de Acção da UE em
matéria de Luta contra a Droga (2000–2004), que apela às
presidências rotativas no sentido de organizarem periodica-
mente reuniões de coordenadores destinadas a promover
a cooperação e o intercâmbio de informações.

Os temas discutidos na reunião incluíram a cooperação
internacional na luta contra a droga, centrada no 
Afeganistão e nos países candidatos; o tráfico ilícito de
cannabis; e a prevenção da toxicodependência. 

Suscitaram especial preocupação o reinício do cultivo da
papoila-dormideira no Afeganistão — não obstante as
proibições em vigor desde Janeiro de 2002 — e as 
repercussões que o mesmo poderá ter na região. Neste
âmbito, deu-se especial destaque à cooperação com o vizinho
Irão. Os coordenadores realçaram ainda a necessidade de
apoio político aos países candidatos, para que o problema
da droga seja mantido na agenda política, e de uma 
cooperação baseada na experiência adquirida nos projectos
de geminação Phare. Por último, a reunião sublinhou a
necessidade de transmitir mensagens claras e bem fundamentadas
sobre os riscos do consumo de cannabis, bem como de 
intensificar a cooperação policial em relação ao tráfico
desta substância na UE e de fomentar a cooperação com o
Reino de Marrocos. Os esforços de prevenção da 
toxicodependência nas escolas e em contextos 
recreativos também foram considerados importantes.

Boletim Bimestral do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência
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Medir o consumo de droga na 
Europa: indicadores estratégicos

Reduzir o número de consumidores de
droga num país ou numa comunidade e
reduzir a percentagem de indivíduos que
iniciam o consumo de drogas são desafios
fundamentais para os responsáveis 
políticos a nível local, nacional e inter-
nacional. Daí que a estratégia da União
Eu rope i a  de  l u t a  con t ra  a  d roga  
(2000-2004) tenha estabelecido o 
objectivo de reduzir significativamente,
ao longo de cinco anos, a prevalência do
consumo de droga e o recrutamento de
novos consumidores, em especial de
jovens com menos de 18 anos.

Na terceira edição da sua série As drogas
em destaque, publicada em Maio, o
OEDT examina os indicadores mais 
adequados da prevalência e incidência
do consumo de droga, as informações
que proporcionam e o modo como podem
contribuir para a política de prevenção
da toxicodependência na UE. Entre as
questões analisadas, figuram as seguintes:
serão os inquéritos em meio escolar a forma
mais adequada de avaliar o consumo de
droga entre os jovens? Quem continuará
a  t omar  d roga s  pe l a  v ida  f o ra ?  
Há indivíduos que correm maior risco de
consumirem droga de forma contínua, ou
mais intensiva, do que outros? 

Os inquéritos em meio escolar, geralmente
realizados junto de adolescentes entre os
11 e os 16 anos, são uma das formas mais
comuns de medir o consumo de droga
entre os jovens. Contudo, segundo afirma
o comunicado, “Os inquéritos efectuados
junto de uma população mais vasta revelam
que a idade média do primeiro consumo
(…) se situa habitualmente por volta dos
18 anos, e que as taxas de prevalência mais
elevadas se registam frequentemente depois
de os jovens deixarem a escola”. A mensagem
para os responsáveis políticos é, pois, que o
controlo e a adopção de medidas relacio-
nadas com o consumo de droga entre os
jovens devem ter em conta os jovens
adultos na faixa etária até aos 25 anos. 

O comunicado analisa igualmente quem
continua a tomar drogas regularmente ao
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Os indicadores da prevalência e incidência da droga podem auxiliar os
decisores políticos a perceberem quem consome drogas, onde e como, bem

como a idade em que o consumo se inicia e aquela em que é interrompido
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é publicado pelo Observatório Europeu da
Droga e da Toxicodependência (OEDT), em
Lisboa. O OEDT é uma agência indepen-

dente da União Europeia criada em 1993 para fornecer à Comunidade e
aos respectivos Estados-Membros “informações objectivas, fiáveis e 
comparáveis” sobre droga e toxicodependência. Drugnet Europe é 
publicado seis vezes por ano em espanhol, alemão, inglês, francês e 
português. Língua original: inglês. Qualquer artigo pode ser reproduzido
sob reserva da indicação da fonte. Para obtenção de assinaturas gratuitas,
basta enviar o respectivo pedido por correio electrónico (info@emcdda.org).
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Calendário 2002

3–5 Julho:

12–14
Setembro:

23–24
Setembro:

3–4 Outubro:

7–12 Julho:

8–9 Julho:

11 Julho:

2–5
Setembro:

2–5
Setembro:

5–7
Setembro:

10–12
Outubro:

10 Julho:

3 Setembro:

R e u n i ã o  d o  C o n s e l h o  d e  
Administração do OEDT, OEDT, 
Lisboa.

Reunião de peritos sobre indi-
cadores da prevenção, OEDT, 
Lisboa.

Reunião de peritos sobre as
salas de injecção assistida,
OEDT, Lisboa.

Reunião de peritos europeus 
sobre o indicador da procura de
tratamento, OEDT, Lisboa.

14.ª Conferência Internacional
sobre SIDA, Barcelona.

Seminário europeu, Projecto
EURO-Trend, ponto focal francês
da rede Reitox, OFDT, Paris.

Grupo de Dublin, Bruxelas.

Reunião de peritos sobre o 
consumo de droga nas escolas,
PNUCID, Viena.

Conferência anual da Socie-
dade Europeia de Criminologia,
Toledo.

2.ª Conferência europeia sobre
o tráfico de droga e a aplicação
da lei, DrugScope — IHESI, Paris.

Engrenar com a mudança, ENSDP
(European Network of Drug 
Services in Prisons — Rede Euro-
peia de Serviços de Luta contra
a Droga nas Prisões), Viena.

Grupo de Trabalho Horizontal
“Droga”, Bruxelas.

Grupo de Trabalho Horizontal
“Droga”, Bruxelas.

Reuniões externas

Reuniões da UE

Continuação da página 1

A Mesa do OEDT, composta por seis membros, reuniu em Lisboa
nos dias 27 de Março e 17 de Maio. 

As principais questões discutidas nestas duas reuniões foram as
seguintes:

a execução do Programa de Trabalho do OEDT para 2002;
o projecto de Plano de Acção do OEDT para 2002, em especial
as actividades no domínio da cooperação internacional;
o seguimento da avaliação externa dos pontos focais 
nacionais Reitox; 
o estado da aplicação dos cinco indicadores-chave epidemiológicos;
os preparativos para a próxima reunião do Conselho de 
Administração, nos dias 3 a 5 de Julho; e
a conferência anual do OEDT, em 2003.

Foram igualmente discutidas questões financeiras e de pessoal,
bem como as melhorias em curso no Observatório, em matéria
de gestão da qualidade. 

Kathleen Hernalsteen 

Órgãos estatutários

longo da vida e calcula que, no caso das drogas ilícitas, a “taxa de
continuidade” seja inferior ou igual a 20%, contra uma taxa superior 
a 75% no caso do álcool. Segundo o comunicado, a maioria dos 
indivíduos que consomem drogas fá-lo de forma experimental ou
intermitente. A interrupção desse consumo ocorre devido a 
factores ligados à “vida adulta”, tais como a existência de um emprego
regular, de filhos a cargo ou de responsabilidades financeiras. 

No entanto, um número relativamente pequeno de consumidores
de droga continua a consumir, evoluindo para um consumo mais
intensivo e problemático — na maior parte dos casos, devido a circuns-
tâncias sociais e económicas adversas que propiciam esse consumo. 

Perante estes factos, cabe aos responsáveis políticos decidir em
que medida devem aplicar os seus recursos de prevenção entre a
população em geral e até que ponto devem concentrar os 
esforços em grupos específicos ou em grupos de maior risco. 

Por último, Georges Estievenart, director do OEDT, afirma: “Os
indicadores da prevalência e incidência da droga podem 
auxiliar os decisores políticos a perceberem quem consome 
drogas, onde e como, bem como a idade em que o consumo se
inicia e aquela em que é interrompido. Os conhecimentos que
proporcionam ajudam os decisores políticos a orientarem correcta-
mente as medidas de prevenção e mostram-lhes onde devem 
concentrar esforços no futuro.” 

Ver os comunicados de imprensa, em http://www.emcdda.org/infopoint/news-
media.shtml

Mesa do OEDT: últimas notícias

Medir o consumo de droga na Europa...
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