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O presente sumário apresenta os principais resultados de um trabalho de 

colaboração, entre vários países Europeus, desenvolvido com  a finalidade de elaborar uma 
metodologia que permitisse identificar e compreender mudanças recentes no consumo de 
drogas ou no aparecimento de novas drogas, de um modo mais rápido do que o permitido 
pelos sistemas de monitorização já existentes. Apresenta-se uma perspectiva geral e teórica 
do processo dinâmico de uma Função de Informação Precoce (FIP)  de Fenómenos 
Emergentes no âmbito da Droga (FED)  
Este documento é constituído por três partes: na primeira, descrevem-se o contexto, o 
objectivo e o método de trabalho utilizado no decurso do projecto; na segunda, apresenta-se 
uma síntese dos resultados: a estrutura e funcionamento de uma Função de Informação 
Precoce para os Fenómenos Emergentes no âmbito da Droga e, por último, abordam-se as 
perspectivas de implementação prática da metodologia desenvolvida. 
 
 
 

I. Contexto, objectivo e método de trabalho do projecto  
 

Na Europa, o consumo de drogas é considerado uma questão prioritária. A 
necessidade de obter conhecimentos que tenham utilidade prática na resolução dos 
variados problemas relacionados com as drogas e o seu consumo, levou à 
implementação, desenvolvimento e optimização dos sistemas de monitorização dos 
fenómenos relacionados com a droga (sistemas de informação sobre droga).  Com a 
criação, em 1993, e a subsequente implementação do Observatório Europeu da Droga e 
da Toxicodependência (OEDT), assente numa rede de Pontos Focais Nacionais 
(REITOX), promoveu-se o desenvolvimento, a articulação e o incremento progressivo 
da compatibilidade entre os Sistemas Nacionais de Informação sobre Droga (SID) dos 
países da UE. A informação produzida por um SID deve permitir uma melhor 
compreensão de determinados fenómenos e facilitar as tomadas de decisão aos níveis 
político, técnico e pessoal, nesta matéria.  

Actualmente, nos países Europeus, existem diferentes modelos de SID. Estes 
baseiam-se, normalmente, em fontes que fornecem dados pertinentes mas que, muitas 
vezes, ficam disponíveis com um considerável atraso relativamente ao momento em que 
as mudanças, no campo da droga, na realidade ocorrem. Esta falta de sensibilidade para 
detectar alterações recentes, dificulta a identificação precoce de mudanças ou de novos 
fenómenos como sejam, por exemplo, a circulação de novas drogas ou o aparecimento 
de novos padrões de consumo. A percepção da necessidade de identificar estas 
mudanças de forma mais célere, levou à concepção do projecto Euro-TREND, que foi 
apresentado em 2000. 

O principal objectivo do Euro-TREND foi conceber e descrever um modelo 
comum para uma Função de Informação Precoce (FIP) de Fenómenos Emergentes no 
âmbito da Droga (FED), por forma a tornar os sistemas de informação sobre droga, 
existentes nos países participantes, mais sensíveis à detecção destes fenómenos  e mais  
compatíveis entre si. 
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Neste sentido, vários países europeus (nomeadamente, Alemanha, Espanha, 
França, Grécia, Holanda, Portugal, e Suécia1) decidiram participar no projecto Euro-
TREND levado à prática no início de 2002. O projecto foi co-financiado pela União 
Europeia e pelos países participantes. Duas agências europeias, o Observatório Europeu 
da Droga e da Toxicodependência e a Agência Europeia de Avaliação de 
Medicamentos, acompanharam o processo e participaram nas reuniões internacionais.  

O projecto foi estruturado em seis fases de trabalho. Para cada uma das fases, 
excepto para a última (elaboração do manual), o trabalho foi dividiu-se em três etapas. 
Na primeira, um grupo de trabalho elaborava uma Proposta Europeia de um documento 
de trabalho. A seguir, esta era apresentada, em cada um dos países participantes, a um 
grupo de peritos que após discussão propunha as alterações que julgava pertinentes. 
Cada país apresentava ainda uma síntese da situação nacional relativa ao assunto em 
referência. Finalmente, com base em todos os relatórios nacionais apresentados, a 
equipa de coordenação do projecto elaborava uma síntese, que era discutida e validada a 
nível Europeu pelos coordenadores nacionais dos países e agências Europeias 
participantes.  

O manual aqui apresentado, elaborado essencialmente com base nos documentos 
síntese, tenta descrever e informar sobre o modo de funcionamento daquilo que foi 
designado como uma Função de Informação Precoce (FIP) de Fenómenos Emergentes 
no âmbito da Droga (FED), a integrar nos SID de âmbito nacional, regional ou local. 

 
 
 
 

II. Resultados do projecto  
 

Partindo da constatação de que um sistema de informação sobre droga deve 
contemplar várias funções, considerou-se que uma das principais deverá ser referente à 
Informação Precoce sobre os Fenómenos Emergentes no âmbito da Droga (FIP para os 
FED). Esta função deverá possibilitar a rápida identificação, avaliação e categorização 
dos fenómenos emergentes relacionados com a droga de modo a permitir a produção de 
informação relevante e a sua atempada disseminação para públicos alvo para quem essa 
informação seja pertinente.  
 

Linhas principais, áreas de interesse e indicadores 
Para cumprir o seu objectivo uma FIP tem, antes de mais, de se concentrar nos 

assuntos considerados críticos, para esse fim. Assim, foi definida uma estrutura de 
informação que inclui três linhas principais de estudo: consumidores, substâncias e 
contextos. Em cada uma destas linhas principais existem diversas áreas de interesse que 
permitem aceder aos assuntos mais relevantes (ex.: para a linha principal de estudo 
“consumidor”, as áreas de interesse incluem as características demográficas, padrões de 

                                                 
1 As instituições correspondentes eram: French Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
(OFDT, France), Institute for Therapy Research (IFT, Germany), University Mental Health Research 
Institute (UMHRI, Greece), Trimbos Institute (Netherlands), Drugs and Drug Addiction Institute (IDT, 
Portugal), University of Valladolid/Government Delegation for the National Plan on Drugs 
(UVA/DGPND, Spain), National Institute of Public Health (NIPH, Sweden). 
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consumo e consequências ao nível da saúde, etc.). Por último, para cada área de 
interesse são escolhidos indicadores. Durante o desenrolar do processo da FIP, as 
informações acerca destes indicadores são recolhidas e analisadas. 
 

Etapas operacionais de uma FIP 
Para tornar operacional a FIP, foi desenvolvido um modelo dinâmico composto 

por cinco etapas. As referidas etapas são (ver a Figura seguinte): recolha de dados, 
identificação, avaliação, divulgação e acompanhamento (follow-up) e retro-informação 
(feedback). 

 
 

 
Função de Informação Precoce (FIP) para Fenómenos Emergentes sobre Droga 

(FED): 
Resumo das etapas operacionais 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recolha de dados 

Acompanhamento e Retro-Informação 
(follow-up e feedback) 

Identificação 

Avaliação 

Divulgação 
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Recolha de dados 
Para que a FIP funcione plenamente, a coordenação da recolha de dados é um 

elemento essencial. O facto de o consumo de drogas ser um fenómeno a que não é fácil 
aceder e a questão da disponibilidade de recursos constituem dois aspectos 
fundamentais que deverão ser considerados. A fase de recolha de dados inclui a recolha, 
descrição e armazenamento da maior quantidade possível de dados relevantes, com o 
maior detalhe possível. Trata-se de um processo que exige o recurso a diversas fontes de 
informação (consumidores de droga,  serviços de redução de danos, serviços de  
tratamento, instituições judiciais, locais de diversão nocturna, etc.),  técnicos 
especializados na recolha de dados, métodos de recolha de dados (inquéritos, 
observação directa, entrevistas, grupos focalizados etc.) e instrumentos de recolha 
(questionários,  guiões de entrevista, etc.).  

O recurso a múltiplas e diversificadas ferramentas de recolha de dados 
permitirá à FIP a obtenção de informações a partir de diversas fontes e através de 
diferentes métodos, facilitando o trabalho na etapa de identificação. As ferramentas de 
recolha de dados que já existem, e que já recolhem informação sobre as linhas 
principais de estudo dos FED - ferramentas gerais -, devem ser utilizadas e 
optimizadas, de modo a responderem o melhor possível às necessidades da FIP. Sempre 
que se revelar necessário, deverão ser desenvolvidas ferramentas específicas para a 
recolha de dados da FIP. Estas ferramentas terão de ser robustas e flexíveis e deverão 
produzir dados válidos e fiáveis.  
 

Identificação 
A etapa seguinte do processo conduz à identificação dos fenómenos emergentes 

(FED). Para que esta seja possível são necessárias diversas análises dos dados 
previamente recolhidos, no final das quais todas as informações disponíveis para cada 
indicador são comparadas com o objectivo de se detectarem eventuais mudanças 
significativas e,  eventualmente, identificar um FED. 

 

Avaliação 
Sempre que um FED é identificado, deverá ser descrito com tanto detalhe quanto 

possível e ser submetido a um processo de avaliação normal que utilizará todas as 
informações já disponíveis sobre esse FED. Alguns FED poderão ser considerados 
como sendo muito preocupantes e, por conseguinte, deverão serão alvo de uma 
avaliação específica.  A categorização de um FED, é feita de acordo com os quatro 
critérios seguintes:  potencial de difusão, consequências ao nível da saúde, 
consequências sociais e consequências económicas. Esta categorização, em conjunto 
com outros aspectos (ex.: recursos disponíveis, interesse dos decisores, etc.), ajudará a 
decidir sobre a necessidade e oportunidade de uma avaliação específica. Esta  implica 
uma análise mais aprofundada e, por vezes, uma recolha suplementar de dados, que 
possibilite uma descrição mais detalhada do FED identificado num curto espaço de 
tempo. No final de cada avaliação, seja normal ou específica, será elaborado um 
relatório escrito. 
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Divulgação 
Uma vez identificado e avaliado um FED, deverá ser concebida uma estratégia 

de divulgação. A partir dos relatórios de avaliação elaborados, fica disponível uma 
grande quantidade de informação, cuja divulgação para diferentes grupos-alvo deverá 
ser cuidadosamente avaliada. Este processo implica a definição dos fins a que se destina 
a  divulgação da informação (para quê?), selecção dos destinatários da informação ou 
públicos-alvo (a quem queremos informar?) e selecção dos métodos de difusão da 
informação (como queremos divulgar?). 

Os públicos-alvo podem pertencer a diferentes subgrupos tais como decisores 
políticos,  técnicos, especialistas de informação, grupos específicos ou, ainda, à 
população em geral. Deve haver a preocupação de a FIP fornecer a informação num 
formato adequado ao tipo de público-alvo que pretende alcançar. A equipa da FIP deve 
ser responsável pela elaboração de recomendações referentes aos objectivos, públicos-
alvo e métodos de divulgação. As recomendações devem ser validadas por um grupo de 
pessoas de reconhecido mérito no contexto nacional.  A divulgação da informação 
deverá reduzir as consequências negativas, que o fenómeno emergente identificado 
potencialmente implicaria para os públicos-alvo seleccionados. 

 

Feedback e acompanhamento 
Para encerrar um ciclo e iniciar um novo, a equipa da FIP deverá enviar a todos 

os participantes na recolha de dados, informação sobre as os resultados obtidos 
(feedback) seguindo-se um processo de acompanhamento de todos os tópicos de 
interesse identificados anteriormente. Isto implica que se inicie uma nova fase de 
recolha de dados sobre todos os tópicos de interesse do ciclo anterior. 

 

O manual 
O produto final resultante do projecto Euro-TREND é o presente Manual. Nele é 

descrito o processo de funcionamento de uma  FIP de FED  sendo apresentados 
exemplos concretos a par de uma perspectiva geral das fontes e métodos utilizados na 
recolha e divulgação dos dados. A situação nacional relativa a cada país participante 
encontra-se descrita num anexo. 

 
 
 

III. Perspectivas 
 

O desenvolvimento de uma FIP no âmbito de um sistema de informação sobre 
droga vem completar a tradicional monitorização de indicadores e tendências. O  
funcionamento adequado de uma FIP tornará possível que se informem num (ainda 
mais) curto espaço de tempo,  públicos-alvo específicos (sejam consumidores ou 
população geral)  sobre as consequências negativas de determinados fenómenos. A 
produção destas informações terá um impacto menor se não estiver directamente ligada 
à implementação de acções (de prevenção, tratamento, redução de danos ou reinserção).  
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A heterogeneidade dos SID dos países que participaram neste projecto implicou 
que o modelo proposto apresente a flexibilidade necessária à sua adaptação às diferentes 
realidades nacionais. Embora assente nas experiências anteriores dos países 
participantes, este trabalho continua a ser um modelo teórico de uma possível FIP para 
os FED. Deve ser lido criticamente e adaptado tendo em conta os contextos e 
experiências nacionais/locais. Tem como finalidade ajudar tanto as pessoas que já 
participam numa FIP, como as pessoas que pretendem implementar e/ou desenvolver, 
pela primeira vez, uma FIP no seu próprio país.  

Os contextos nacionais variam, por exemplo, quanto às fontes de informação 
disponíveis que  são diferentes de país para país. Os recursos colocados à disposição de 
uma FIP também variam e, por conseguinte, o volume de trabalho também será 
diferente. A estrutura política do país (federal ou centralizado) irá, também, influenciar 
a concepção final de uma FIP nacional. De qualquer modo, a implementação de uma 
função deste tipo não é um processo a curto prazo, sendo necessário tempo para o seu 
desenvolvimento e correcto funcionamento. 

Vale a pena salientar que o facto de o  trabalho se ter organizado em dois níveis 
(nacional e Europeu) permitiu que se desenvolvessem e reforçassem os grupos de 
peritos nacionais empenhados neste projecto nos países participantes. Tudo leva a crer 
que este tipo de grupos poderá ter um papel fundamental na criação de uma FIP. 

Os resultados previstos justificam o investimento. Com o desenvolvimento da 
comunidade Europeia e a aceleração do intercâmbio de pessoas e de conhecimentos, a 
colaboração entre os países Europeus torna-se cada vez mais necessária. Um modelo 
comum para uma FIP  facilita, obviamente, a  troca de informação sobre a identificação 
e avaliação de Fenómenos Emergentes no âmbito da Droga e sobre as técnicas de 
recolha, análise e divulgação. Drogas aparecidas recentemente, padrões de consumo  
e/ou consequências negativas emergentes, podem ser identificados muito mais cedo do 
que o seriam através dos sistemas de monitorização actualmente existentes. Deste 
modo, torna-se possível intervir precocemente e evitando o sofrimento de muitas 
pessoas e o dispêndio de avultadas quantias em cuidados de saúde e no domínio do 
sistema jurídico-penal. 
 
A fase seguinte deste trabalho visa a abordagem de diversos aspectos: 

- A adaptação do modelo de FIP a cada uma das diferentes realidades 
nacionais dos países participantes e de outros países europeus interessados. 

- O desenvolvimento de um processo de troca de informações sobre os FED e 
sobre os aspectos técnicos (ferramentas de recolha de dados, métodos de 
análise e métodos de divulgação) da FIP entre os países interessados. 

- O desenvolvimento de uma FIP para os FED a nível Europeu, que inclua não 
só  as trocas de informação mas também a análise e a divulgação da mesma a 
nível Europeu.  

-  Melhorar e refinar este modelo. Embora as experiências práticas dos países 
representem um meio eficaz para melhorar o modelo,  debates periódicos 
sobre os aspectos mais teóricos contribuirão seguramente, para o seu 
contínuo aperfeiçoamento e adequação às novas realidades. 

 


