BREVEMENTE: PRIMEIRO GUIA DO EMCDDA SOBRE A RESPOSTA AO PROBLEMA DAS DROGAS

Futuro guia europeu sobre as respostas sanitárias e sociais aos problemas das drogas
(25.9.2017, LISBOA) As respostas sanitárias e sociais aos problemas das drogas na Europa estarão em
destaque no próximo mês num novo guia pioneiro do Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência (EMCDDA) a ser lançado em 24 de outubro durante a conferência
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Lisbon Addictions 2017 ( ).
Health and social responses to drug problems: a European guide (Respostas sanitárias e sociais
aos problemas das drogas: um guia europeu) é concebido para fornecer uma panorâmica das medidas
ou intervenções levadas a cabo para combater as consequências negativas associadas ao fenómeno
das drogas ilícitas. Funciona também como um portal para uma vasta gama de recursos em linha,
incluindo ligações para evidência científica e ferramentas.
O guia tem por objetivo ajudar os intervenientes no combate aos problemas das drogas a desenvolver
novos programas ou a melhorar os serviços existentes. Concebido para servir de documento de
referência, incorpora resumos e sinalética de fácil compreensão para destacar informação essencial,
exemplos de melhores práticas e implicações para a política e a prática.
O guia aborda a questão de diversas perspetivas, incluindo resposta a:
• problemas associados a diferentes tipos de drogas e padrões de uso;
• as necessidades de diferentes grupos (ex.: mulheres, jovens, requerentes de asilo); e
• problemas em diferentes contextos (ex.: prisões, festivais, escolas, local de trabalho).
A publicação apresenta um quadro para o desenvolvimento de intervenções e explora opções para
apoiar a respetiva execução bem-sucedida (ex.: por meio de evidência e normas de qualidade).
Este recurso será valioso, tanto para os que abordam os problemas das drogas numa perspetiva de
planeamento da saúde pública (local e nacional), como para os trabalhadores e responsáveis pela
intervenção na linha da frente.
A publicação, que reúne contributos de 30 países (UE-28, Turquia e Noruega), estará disponível em
inglês em formato impresso, pdf e e-pub.
Pormenores do lançamento
Data: 24 de outubro de 2017
Hora: O relatório estará disponível online às 11:00 Hora da Europa Central/CET (10:00 Hora da Europa
Ocidental/WET, hora de Lisboa)
Saiba mais: www.emcdda.europa.eu/responses-guide
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( ) Segunda Conferência Europeia sobre comportamentos aditivos e dependências www.lisbonaddictions.eu
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