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SAÚDE E RESPOSTAS SOCIAIS A PROBLEMAS COM DROGAS: UM GUIA EUROPEU 2021

EMCDDA LANÇA NOVOS MINIGUCIDAS 
EUROPEUS SOBRE COMO RESPONDER 

A PROBLEMAS COM DROGAS

Quais são as opções de tratamento mais efica-
zes para problemas de cannabis? Como res-
ponder às novas tendências no uso de cocaí-
na? Como ajudar a prevenir o uso não médico 
de medicamentos?
Essas são algumas das questões exploradas 
em uma nova coleção de minigucidas que foi 
lançada no dia 18-10-2021 pela  agência de 
medicamentos da UE (EMCDDA). Os miniguci-
das — que depois são lançados em quatro pa-
cotes consecutivos entre outubro de 2021 e 
início de 2022 — focam em padrões de uso, 
danos, configurações e grupos vulneráveis. 
Juntos, eles compõem o mais recente panora-
ma da agência sobre ações e intervenções 
agora disponíveis para responder às conse-
quências do uso de drogas ilícitas.
Baseando-se em uma nova revisão global das 
evidências e insights de 29 países (27 UE, Tur-
quia e Noruega), os minigucidas são projeta-
dos para apoiar os profissionais e os formula-
dores de políticas no enfrentamento das con-
sequências negativas do uso de drogas. Os 
recursos são apresentados em um formato di-
gital e modular, projetado para melhorar a 
acessibilidade, para ser mais fácil de ler em 
uma variedade de dispositivos e facilitar atua-
lizações e traduções regulares.
Ao longo dos guias, ‘Spotlights’ se concentram 
em uma série de tópicos quentes que requerem 
atenção especial hoje. Estes incluem COVID-19, 
uso de drogas e saúde sexual, e o uso de cana-
binoides sintéticos, fentanils e drogas que me-
lhoram o desempenho e a imagem. Como iden-
tificar problemas e escolher as respostas mais 
adequadas é abordado em uma estrutura de 
ação que acompanha os guias.
Os primeiros a este mês são os minigucidas 
sobre a resposta a padrões específicos de 
uso de drogas, abrangendo cannabis, medica-
mentos, opioides, uso de polidrogas, estimu-
lantes e novas substâncias psicoativas (veja 
abaixo). Cada miniguido fornece uma visão 
geral dos aspectos mais importantes a serem 
considerados ao planejar ou fornecer respos-
tas de saúde e sociais a problemas particula-
res relacionados a drogas. Os minigucidas re-
visam a disponibilidade e a eficácia das res-
postas e consideram implicações para a polí-
tica e a prática.

O diretor da EMCDDA, Alexis Goosdeel,  diz: 
«A EMCDDA está comprometida em ajudar os 
formuladores de políticas e profissionais no 
planejamento e na entrega de políticas e pro-
gramas que contribuam para uma Europa 
mais saudável e segura. Nossos mais recen-
tes minigucidas de respostas europeias, en-
tregues em formato digital e modular, exami-
nam alguns dos principais desafios de saúde 
pública no campo das drogas hoje e oferecem 
conselhos oportunos e práticos para projetar, 
direcionar e implementar respostas eficazes. 
Diante da pandemia COVID-19, vimos como os 
serviços de drogas foram rápidos em se adap-
tar e inovar em uma crise em movimento rápi-
do e diante de um fenômeno de drogas cada 
vez mais complexo. Esperamos que esses 
guias práticos os equipem com as ferramen-
tas para responder aos problemas de drogas 
de hoje, mas também para se preparar para os 
de amanhã”.

Cannabis: saúde e respostas sociais

Introdução
Este miniguido é um dos conjuntos maiores, 
que juntos compreendem a saúde e as res-
postas sociais aos problemas de drogas: um 
guia europeu 2021. O guia apoia profissio-
nais e formuladores de políticas no enfrenta-
mento das consequências negativas do uso 
de drogas. Este miniguido de cannabis forne-
ce uma visão geral dos aspectos mais im-
portantes a serem considerados ao planejar 
ou fornecer respostas de saúde e sociais 
aos problemas relacionados à cannabis, e re-
visa a disponibilidade e eficácia das respos-
tas. Também considera implicações para a 
política e a prática.


