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Folha de Informações 

 
Gostaríamos de convidar você para participar do Levantamento Global sobre Drogas (GDS) deste ano, a 
maior pesquisa on-line do mundo sobre drogas e uso de drogas. Completar esta pesquisa é totalmente 
voluntário; você não precisa participar, e pode escolher quais seções deseja responder, caso participe.  
 
Por favor, leia as seguintes informações antes de seguir para a pesquisa e entre em contato com a equipe 
de pesquisadores se algo não estiver claro ou se você tiver mais perguntas. 
 
Sobre o Levantamento Global de Drogas  
O Global Drug Survey é a maior pesquisa anual online que investiga questões sobre drogas e seu uso. 
Usando as informações que nos são fornecidas por aqueles que participam da pesquisa, investigamos 
questões como drogas de uso emergente, estratégias para reduzir de danos e garantir a saúde, e 
comparamos os resultados com pesquisas anteriores para estabelecer mudanças nas tendências e padrões.  
 
Temos uma abordagem aberta, honesta e transparente do uso de drogas, e ao compartilhar nossas 
descobertas com o público, buscamos auxiliar a conter os danos que o uso de drogas pode causar aos 
indivíduos e comunidades. O Global Drug Survey é uma organização de pesquisa independente. Vemos 
nosso trabalho como um complemento a outras fontes de dados sobre o uso de drogas em todo o mundo. 
Esperamos, portanto, que ao cruzar nossas descobertas com outras fontes de dados, as organizações de 
saúde pública possam estar mais bem equipadas para desenvolver estratégias e políticas ideais para 
melhorar a saúde e o bem-estar daqueles que usam drogas. 
 
O que acontece se eu decidir participar? Se você decidir participar, será solicitado(a) a marcar uma caixa 
para declarar que tem mais de 16 anos de idade e que dá consentimento informado para que os dados 
fornecidos sejam utilizados em nossa pesquisa. Ao fornecer o consentimento, você será redirecionado para 
o início do questionário.  
 
A pesquisa é composta de diferentes seções, e nem todas serão aplicáveis a você. Algumas respostas às 
perguntas o direcionarão para diferentes seções. Por exemplo, ao responder "sim" para saber se você bebeu 
álcool no ano passado irá lhe direcionar perguntas mais detalhadas sobre seu uso de álcool. A participação 
é totalmente voluntária, e você não é obrigado a responder a cada pergunta ou seção que lhe for mostrada. 
Estimamos que a pesquisa principal levará 20 minutos para ser concluída pela maioria das pessoas, mas 
há uma série de opções especializadas opcionais que podem levar mais tempo se você desejar respondê-
las, e no total o GDS2022 pode levar até 40 minutos, dependendo de seu histórico de uso de drogas.  
 
Suas respostas são armazenadas continuamente à medida que você avança na pesquisa, mas você também 
pode retirar sua participação fechando seu navegador a qualquer momento. Se você não quiser preencher 
da pesquisa de uma vez só, há uma opção para salvar e retornar depois.  
 
Suas respostas também permanecerão completamente anônimas. O Global Drug Survey não registra seu 
endereço IP ou coleta qualquer informação que possa ser usada para identificar você, como seu nome ou o 
número de qualquer documento. Caso você decida compartilhar seus dados de contato ao final da pesquisa, 
o Levantamento Global de Drogas não vincula suas respostas à qualquer dado que você tenha fornecido e 
que pudesse ser usado para identificá-lo, como nome, número de telefone, e-mail ou endereço. 
 
Que tipo de perguntas me serão feitas? Serão feitas perguntas sobre seu uso de álcool, drogas ilegais e 
drogas farmacêuticas (prescritas), sobre como e por que você as usa e se você teve algum problema. 
Também lhe faremos perguntas sobre como você consegue suas drogas e se experimentou ou não alguma 
droga nova. Este ano, vamos nos concentrar em como as leis sobre drogas influenciam a decisão das pessoas 
de usar, não usar ou parar de usar drogas; o uso de bebidas sem ou quase sem álcool; o uso de maconha 
com tabaco e o que encorajaria as pessoas a não fumarem maconha com tabaco. Finalmente, 
perguntaremos a vocês sobre sua experiência de sexo sob a influência de substâncias psicodélicas. 
 
Há algum benefício ou risco? Não são oferecidos incentivos para sua participação e não há benefícios 
diretos previstos para você, mas o principal benefício é sua contribuição para promover a compreensão 
das drogas e das tendências sociais associadas às drogas e nos ajudar a informar a política de drogas e criar 
uma gama de recursos gratuitos de redução de danos para ajudar as pessoas a usar drogas com mais 



 

 

 

segurança. Não há riscos previsíveis em participar da pesquisa. As informações fornecidas são totalmente 
anônimas, e suas respostas não podem ser rastreadas até você. Nós não coletamos endereços IP. Você pode 
pular quaisquer seções ou perguntas que não deseja responder e pode retirar sua participação em qualquer 
etapa.   
 
Se a conclusão da pesquisa o fizer pensar mais profundamente sobre seu uso de drogas e desejar buscar 
mais conselhos e apoio, recomendamos acessar o Global Drug Survey Highway Code, Safer Use Limits 
(informações sobre redução de danos da maconha) e os aplicativos Drugs Meter e Drinks Meter, todos em 
inglês.  
 
Minhas informações serão confidenciais? O Global Drug Survey é hospedado em um servidor privado 
de inquéritos online que oferece uma captura de dados segura e criptografada. O link para a pesquisa está 
em nosso próprio site, que por sua vez é criptografado. Todas as suas respostas são anônimas e 
estritamente confidenciais. Em nenhum momento durante o estudo – seja na coleta de dados, análise ou 
publicação das fases de descoberta – as respostas que você fornecer poderão ser rastreadas até você sem 
o seu consentimento prévio. As pessoas que fornecem detalhes de contato para participar de projetos 
futuros têm seus detalhes de contato armazenados em banco de dados criptografado e separado para que 
as respostas à pesquisa e os detalhes de contato sejam sempre mantidos à parte e só sejam combinados 
como parte de projetos aprovados pelo GDS. Nesses casos, seus dados são sempre mantidos anônimos. Um 
subconjunto dos dados anônimos coletados avaliando quantidades de cada medicamento utilizado no 
último mês será utilizado para apoiar nossas intervenções normativas de feedback Drugs Meter e Drinks 
Meter. Se você não desejar que os dados que você fornecer a respeito das quantidades de drogas usadas no 
último mês sejam utilizados desta forma, você pode optar por não o fazer ao concluir a pesquisa. A Lei Geral 
de Proteção de Dados britânica de 2018, quando apropriado, será aplicada a todas as informações coletadas 
durante o estudo. Os dados são armazenados em arquivos de computador digitais bloqueados por senha e 
servidores criptografados baseados em nuvem. Após a conclusão do estudo, uma vez que os resultados 
tenham sido analisados e publicados, os dados serão criptografados e arquivados de forma segura em 
computadores seguros da Global Drug Survey.   
 
Como é financiado o Levantamento Global sobre Drogas? O Levantamento Global de Drogas é uma 
organização de pesquisa independente, e as pesquisas anuais são autofinanciadas.  
O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa em Humanos da University College London 
(Londres). 
 
O que vai acontecer com os resultados do estudo? Os relatórios dos principais resultados serão 
compartilhados com nossos parceiros globais da mídia para publicação na mídia em maio/junho de 2022. 
Os resultados de outras análises serão publicados em periódicos revisados por pares, apresentados em 
conferências e utilizados em reuniões de consultoria e supervisão. Um resumo das principais conclusões 
da pesquisa também será publicado em nosso website. 
 
Os dados coletados através do Global Drug Survey poderão ser utilizados para pesquisas adicionais 
ou subsequentes. Nesses casos, os parceiros da pesquisa só poderão acessar os dados se atenderem aos 
mesmos requisitos de segurança de dados que os da equipe principal de pesquisa. Os parceiros de pesquisa 
trabalham em conjunto com a equipe principal de pesquisa para garantir que as publicações atendam aos 
nossos padrões de qualidade. 
 
Mais alguma pergunta? Por favor, faça o download e guarde uma cópia desta folha de informação para 
sua consulta pessoal. Se você tiver mais perguntas ou precisar de mais informações sobre o Levantamento 
Global sobre Drogas, por favor, fale conosco usando os seguintes detalhes de contato: Professor Adam 
Winstock  
adam@globaldrugsurvey.com 
a.winstock@ucl.ac.uk 
 
Caso deseje entrar em contato com os comitês de ética que aprovaram este estudo, por favor, entre em 
contato através das informações abaixo:  
Comitê de Ética em Pesquisa da UCL, ethics@ucl.ac.uk, aprovação no. 11671/001  
 
Obrigado por ler esta folha de informação e considerar participar do Levantamento Global sobre Drogas 
2022. 


