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A SAÚDE INTERNACIONAL, O FENÔMENO DAS DROGAS E A PROFISSÃO
DE ENFERMAGEM NA AMÉRICA LATINA1

INTERNATIONAL HEALTH, THE DRUG PHENOMENON AND THE NURSING PROFESSION IN
LATIN AMERICA

SALUD INTERNACIONAL, EL FENÓMENO DE LAS DROGAS Y LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA

EN AMÉRICA LATINA

Maria da Gloria Miotto Wright2, Anna McG. Chisman3

1 As opiniões expressadas neste artigo são de responsabilidade exclusiva das autoras e não representam a posição da organização onde elas
trabalham ou sua administração.

2  Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD) da Organização dos Estados Americanos (OEA).
3 Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD) da Organização dos Estados Americanos (OEA).

RESUMO: O presente trabalho apresenta uma reflexão das inter-relações entre globalização, drogas,
e o processo de desenvolvimento que existe no mundo de hoje, e indica como a nova perspectiva de
saúde internacional pode ser usada como um instrumento alternativo importante de análise do
fenômeno das drogas nas Américas. O trabalho indica também a importância da profissão de enferma-
gem na área de redução da demanda de drogas e utiliza o Projeto da Comissão Inter-Americana para
o Controle de Drogas (CICAD) da Organização dos Estados Americanos das Escolas de Enfermagem
em Redução da Demanda de Drogas na América Latina como um exemplo para demonstrar a contri-
buição de enfermagem nesta área.
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ABSTRACT: This paper presents a reflection of the interrelations of globalization, the drug
phenomenon, and the development process in today’s world, and indicates how the new perspective
of international health can be used as an important alternative tool to study the drug phenomenon in
the Americas. The paper  also shows  the importance of the nursing profession in the area of demand
reduction and uses the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) of the Organization
of American States Nursing Project on Demand Reduction in Latin America as an example to
demonstrate the contribution of nursing to this area.
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RESUMEN: El trabajo presenta una reflexión de la interrelación entre la globalización, el fenómeno
de las drogas y el proceso de desarrollo del mundo de hoy, y muestra como la nueva perspectiva de
salud internacional puede ser utilizada como una herramienta alternativa importante para el estudio
en el análisis del fenómeno de las drogas en las Américas. El trabajo muestra también la importancia
de la profesión de enfermería en la área de reducción de la demanda de las drogas y utiliza el Proyecto
de  la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de
los Estados Americanos de las Escuelas de Enfermería en la Reducción de la Demanda de Drogas en
América Latina como un ejemplo para demostrar la contribución de enfermería en esta área.
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INTRODUÇÃO

As inter-relações entre saúde, globalização, dro-
gas, e o processo de desenvolvimento que existe no
mundo de hoje, envolvem aspectos relacionados com
a economia, política, tecnologia, poder, sociedade,
cultura, ética dentre outros. As implicações dos pro-
cessos de globalização e de desenvolvimento podem
ser vistos sob diferente ângulos. O processo de
globalização oferece uma interconexão entre  “vida
individual” e o “futuro global” como um efeito dire-
to ou indireto das mudanças transnacionais ocorridas
nos setores econômicos, sociais, e tecnológicos que os
países desenvolvidos como os em desenvolvimento
estão vivenciando1. Isto contribui para que os aspec-
tos das dimensões nacionais e internacionais da saúde
e do processo de desenvolvimento estejam cada vez
mais interligados.

O fenômeno das drogas constitui um proble-
ma social com impactos diretos na saúde do indiví-
duo, família, e sociedade2. O fenômeno das drogas
tem se transformado em um assunto de diplomacia
preventiva, exigindo que os governos dos países desta
região trabalhem juntos para desenvolver uma base
mais ampla de relações internacionais e estratégias de
colaboração para assegurar uma ênfase maior na se-
gurança sanitária internacional e nacional.

Para abordar de uma forma mais ampla a inter-
relação de todos estes fatores, devemos mudar o nos-
so paradigma de análise dos fenômenos das socieda-
des para outros paradigmas que permitem identificar
com mais clareza os fatores determinantes internacio-
nais e condicionantes nacionais que influenciam de for-
ma direta e indireta na ocorrência dos diferentes fenô-
menos, dentre eles se situa o fenômeno das drogas. O
novo paradigma de saúde internacional passa a cons-
tituir uma alternativa muito adequada para a análise
do fenômeno das drogas na América Latina, uma vez
que ele proporciona elementos que ajudam a sustentar
as políticas e ações internacionais e nacionais orienta-
das para as áreas de promoção da saúde, prevenção
do uso e abuso de drogas, e a integração social.

Este trabalho aborda alguns aspectos do novo
paradigma de saúde internacional aplicado ao estudo
do fenômeno das drogas e como este novo paradigma
serviu de base para implementar o projeto da Organi-
zação dos Estados Americanos (OEA) - Comissão
Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas
(CICAD) com as Escolas de Enfermagem na Área de
Redução da Demanda de Drogas na América Latina.

O  Campo da saúde internacional e sua evo-
lução

O campo de saúde internacional tem passado
por diversas evoluções até chegar ao novo paradigma
de saúde internacional. As ideologias, os conceitos, os
modelos e as perspectivas relacionados com o campo
de saúde internacional sofreram, ao longo dos anos,
interesses e períodos históricos específicos 3-12.

A saúde internacional pode ser concebida de dife-
rentes maneiras. A seguir apresentamos as definições de
alguns autores sobre o campo de saúde internacional:

a) a saúde internacional deve ser considerada des-
de a perspectiva dialética em duas dimensões:
(a) saúde como uma questão de relações inter-
nacionais; e (b) a dimensão internacional da saú-
de3;
b) a saúde internacional é um campo de estudo,
produção de conhecimentos e instrumento de
ação4;
c)a saúde internacional envolve um amplo es-
pectro de fatores relacionados com a saúde e
desenvolvimento, valores de equidade e benefí-
cios mútuos, entidade política de análises e to-
mada de decisões5;
d) a saúde internacional é um processo dinâmi-
co de inter-relações, integração, e equilíbrio de
poder, interesse, conhecimento, e liderança dos
países com relação a tomada de decisões ou de
desenho de políticas relacionados a temas ou
problemas de saúde que abrangem as dimen-
sões nacional e internacional com impactos a nível
global e relacionado com processo de desen-
volvimento dos paises6-7;
e) a saúde internacional é um campo de estudo
que implica um esforço deliberado dos países para
melhorar a saúde dos povos desde o ponto de
vista nacional, através de duas funções: (a) analíti-
ca ou de inteligência; e (b) operativa ou política8-9;
f) introduz a noção do aspecto político e diplo-
mático do campo de saúde internacional. Estas
noções indicam que a saúde internacional é uma
área das relações internacionais que estuda os
intercâmbios entre os países  e como estes afe-
tam as condições de vida das populações dos
paises e em conseqüência, a saúde dos povos10-1;
g) a saúde internacional pode estar relacionada
com os aspectos etnocêntricos ou funções geo-
gráficas dos países12.
Em geral os paradigmas representam os valo-

res, interesses, e as filosofias que orientam os desenhos
das políticas e estratégias de ação por parte dos países
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frente a um fenômeno ou problema especifico. Tradi-
cionalmente, a saúde internacional tem estado relacio-
nada com o trabalho das instituições e profissionais
de países desenvolvidos dirigidos a regiões em desen-
volvimento ou com o trabalho de organizações inter-
nacionais. Esta visão convencional ou ocidental de saú-
de internacional engloba as ideologias de dependência
e interdependência produzindo perspectivas tradicio-
nais e transacionais de saúde internacional.

Os modelos teóricos que apóiam estas duas ide-
ologias e perspectivas se originam da medicina e da
saúde pública.  A ênfase e prática de saúde internacio-
nal relacionadas com a visão tradicional de saúde in-
corpora aspectos como “os problemas de saúde são
próprios dos países em desenvolvimento e das popu-
lações de baixo recursos; estes são vistos como ho-
mogêneos, portanto, o desenho de um modelo ou
programa de saúde é aplicável a todos os  países em
desenvolvimento; assistência para provisão de servi-
ços de saúde e controle das enfermidades
transmissíveis.”13:10.  A ênfase e prática de saúde inter-
nacional relacionadas com a visão transacional englo-
ba aspectos como “saúde vista como um problema
de todos paises; reconhece a diversidades entre os
paises, a transferência dos riscos de saúde e transfe-
rências das doenças entre os paises; tratam de assuntos
globais, como, direitos humanos, imigração, meio
ambiente, etc..; uso da abordagem transacional
epidemiológica”14:6.

Por outro lado, a visão não convencional ou
Latino-Americana de saúde internacional engloba a ide-
ologia de parceria produzindo uma nova perspectiva
de saúde internacional. Os modelos teóricos que apói-
am esta nova perspectiva vêm do campo das relações
internacionais. A ênfase e prática de saúde internacio-
nal relacionadas com esta nova perspectiva engloba
aspectos como “a saúde passa a ser assuntos das rela-
ções internacionais; troca de conhecimentos, recursos,
informação, tecnologia; internacionalização dos riscos
de saúde; parcerias entre um ou mais países em assun-
tos relacionados com a saúde, abordam os proble-
mas de saúde levando em consideração a condição,
situação e comportamento de todos grupos
populacionais da sociedade”14:5-6.

Para compreender o fenômeno das drogas
como um problema social com impactos na saúde
do indivíduo, família e comunidade, é necessário con-
tar com um paradigma e modelos teóricos que ofere-
çam elementos de análise dos determinantes internaci-
onais (nível macro), bem como, dos fatores nacionais
condicionantes (nível micro) do fenômeno15-6. O novo
paradigma de saúde internacional oferece estas condi-

ções e deve ser considerado quando se desenha pro-
gramas e projetos relacionados ao fenômeno das dro-
gas. O novo paradigma de saúde internacional serviu
de base para o desenvolvimento do Modelo Crítico-
Holístico de Saúde Internacional6,16-7 aplicado ao estu-
do do fenômeno das drogas nas Américas. De acor-
do com este modelo, o fenômeno das drogas é visto
como uma luta de poder e parte das relações interna-
cionais. O Modelo Crítico-Holístico de Saúde Interna-
cional aplica o método dialético para a análise do fenô-
meno das drogas nas Américas, concentrando-se nas
dimensões macro e micro do problema. A dimensão
macro do problema das drogas engloba os seguintes
aspectos: 1) análise dos aspectos de poder, interesse,
conhecimentos e liderança relacionados com o fenô-
meno das drogas do ponto de vista das relações inter-
nacionais; e 2) análise dos diferentes componentes da
cooperação técnica e financeira relacionados ao pro-
blema das drogas nas Américas. A dimensão micro do
problema das drogas enfatiza os seguintes aspectos: 1)
analise da dimensão internacional das drogas e os pro-
blemas conexos dentro do âmbito nacional; 2) análise
do desenvolvimento estratégico do país e as exigências
nacionais para o controle das drogas; e 3) o impacto
das drogas na saúde do indivíduo, família e comunida-
de, bem como em outros setores da sociedade como
o sistema bancário, financeiro, segurança, etc. A Figura
1 apresenta aspectos mais detalhados do Modelo Críti-
co-Holístico de Saúde Internacional aplicado ao estudo
do fenômeno das drogas.

Figura 1 - Modelo Crítico-Holístico de Saúde In-
ternacional aplicado ao Estudo do  Fenómeno
das Drogas18
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O Fenômeno das drogas no hemisfério das
Américas

A produção, tráfico e consumo de drogas ilíci-
tas constitui um fenômeno sistêmico e muito comple-
xo com determinantes e condicionantes de ordem in-
ternacional, nacional e com conseqüências globais2.

O fenômeno das drogas afeta diretamente a
todos os países. Trata-se de um problema social que
repercute na qualidade de vida e na estabilidade políti-
co-social de cada região2. Os países da América Lati-
na, apesar de possuírem muitos recursos naturais de
diferentes formas, por suas condições sócio-econô-
micas, políticas e educacionais deficitárias, configuram-
se como sociedades muito frágeis19.

 Os indicadores sociais atuais que contribuem
para a construção de um mundo moderno estão ain-
da muito débeis. Na América Latina, a maioria dos
indicadores sociais classificam os países como pobres,
e sua contribuição para o processo de civilização e de
globalização apresenta-se muito pequeno ou reduzi-
do20. A situação atual indica uma relação dos índices
muito altos de pobreza crítica relacionados com: qua-
lidade da educação, produtividade, competitividade,
ciência & tecnologia20-2. Além do mais, os paises apre-
sentam também déficits profundos em: nutrição, edu-
cação, moradia, transporte, altas taxas de desempre-
gos, sub-emprego, informação, comunicação em ge-
ral e outros problemas, tais como a insegurança públi-
ca e jurídica21-2.  Todos estes componentes constituem
eixos condicionantes a nível micro (de país) na confi-
guração e extensão do círculo de pobreza na região.
Este contexto a nível micro (países) adicionados aos
determinantes de nível macro (internacionais e globais),
como a globalização, tráfico de armas, guerrilhas, ter-
rorismo, etc., favorecem a produção, o tráfico e o con-
sumo de drogas, que por sua vez, surge como uma
barreira para atingir o desenvolvimento sustentável na
América Latina16.

De acordo com o relatório do Hemisfério do
Mecanismo Multilateral de Avaliação (MEM) de 2001-
2002 da CICAD19, os estudos feitos nos países da
América Latina indicam que as drogas lícitas como o
álcool e o tabaco, são as substâncias mais utilizadas. As
drogas ilícitas mais utilizadas são a maconha e as deri-
vadas de Cloridrato de Cocaína.  Há também um au-
mento marcante do uso indevido de produtos far-
macêuticos, principalmente medicamentos como: tran-

qüilizantes, sedativos, e morfina sintética, comprados
sem prescrição médica. As novas tendências do uso
das drogas ilícitas estão relacionadas com o uso de
drogas sintéticas, tais como o extasis, ketamina e
metanfetaminas, e o uso de drogas mescladas como o
Dietilamida de Ácido Lisérgico (LSD) com formal-
deido; cocaína com maconha, e heroína com cocaína
se tornam comum em alguns países da América Lati-
na. Está começando a aparecer também o consumo
de drogas por via injetável. Esta situação aumenta os
riscos para outras enfermidades transmissíveis como
a Hepatite C e o HIV/AIDS19. Além da situação do
consumo de drogas, os países enfrentam outras situa-
ções difíceis na área de redução da oferta relacionado
com a produção de drogas ilícitas, o controle de tráfi-
co ilícito de drogas, a corrupção, a mobilização das
armas de fogo e munições entre os países, e o lavado
de dinheiro no sistema bancário e de serviços19. A pro-
fissão de enfermagem pode desempenhar um papel
de liderança importante e significativa na área de re-
dução da demanda de drogas, uma vez que constitui a
maior força de trabalho do setor saúde.

Entendendo a importância da atuação do pro-
fissional de enfermagem nesta área, a CICAD, em
1997, com o apoio do Governo Japonês e mais tar-
de, o apoio adicional dos Governos dos Estados
Unidos e do Canadá, iniciou um projeto inédito com
algumas escolas de enfermagem de América Latina
para trabalhar na área de redução da demanda de dro-
gas com atividades de promoção da saúde, preven-
ção do uso e abuso de drogas, e integração social. A
seguir apresentamos aspectos gerais do projeto da
CICAD das Escolas de Enfermagem na Área de Re-
dução da Demanda de Drogas na América Latina.

O Projeto da CICAD das Escolas de Enfer-
magem em Redução da Demanda de Dro-
gas na América Latina: componentes bási-
cos, atividades, resultados e produtos

Na América Latina o estudo do fenômeno das
drogas tem sido sustentado por ideologias, visões e
modelos teóricos que tem sofrido influências do pro-
cesso de desenvolvimento político, econômico, social
e cultural dos países da região, juntamente com os avan-
ços científicos e tecnológicos relacionados com o fe-
nômeno das drogas2,17. A seguir apresentamos algu-
mas generalidades dessas ideologias, visões, modelos
teóricos e ações:
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Figura 2 - Tipo de ideologias, visões, modelos teóricos e ações frente ao fenômeno das drogas nas
Américas.

 O projeto da CICAD das Escolas de Enfer-
magem na Área de Redução da Demanda de Drogas
na América Latina teve como modelo teórico para
sua concepção e implementação a ideologia de parce-
ria. Esta ideologia compreende o fenômeno das dro-
gas como um problema social, de poder, e integrante
das relações internacionais, tendo como fundamenta-
ção teórica o Modelo Crítico - Holístico de Saúde
Internacional2, 17-23.

As ações básicas do projeto estão concentradas
nas áreas de educação, extensão e pesquisa, voltadas
inicialmente para a promoção da saúde, e o processo
de conscientização do indivíduo, família, comunida-
de, bem como, o desenvolvimento do potencial hu-
mano e da sociedade. O foco das ações na área de
promoção está nos fatores protetores que existem no
ser humano, família e sociedade. Outra atividade do
projeto está na área de prevenção do uso e abuso de
drogas, e integração social, os quais estão vinculados
com o processo de tomada de decisões. O foco de
ações nestas áreas está nos fatores de riscos que exis-
tem em nível do indivíduo, família, e sociedade.

Atualmente, o projeto da CICAD das Escolas
de Enfermagem está trabalhando com 15 escolas de
enfermagem distribuídas em 10 países de América
Latina: Argentina (2); Bolívia (1); Brasil (3); Chile (1);
Colômbia (1); Equador (1); Honduras (1); México (3);
Peru (1); Venezuela (1). Estas escolas implementam as
atividades do projeto seguindo os seguintes passos:

a) socialização do projeto na escola e universi-
dade;
b) preparo do corpo docente com seminários e
grupos de trabalho sobre o fenômeno das dro-
gas;
c)desenvolvimento de um currículo de enferma-
gem com o conteúdo de drogas em nível dos
programas de graduação e pós-graduação;

d) implementação do currículo de enfermagem
com o conteúdo de drogas nos programas de
graduação e pós-graduação;
e) implementação das atividades de extensão e
de pesquisa com o conteúdo de drogas;
f) desenvolvimento de um sistema de avaliação
do programa e seguimento dos egressos do pro-
grama.
O projeto da CICAD das Escolas de Enfer-

magem conta também com a colaboração das Uni-
versidades de São Paulo/Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto/Brasil e a Universidade de Alberta/
Faculdade de Enfermagem/Canadá para implementar
os programas regional e internacional de capacitação
em pesquisa para enfermeiros docentes estudarem o
fenômeno das drogas na América Latina. Estes dois
programas já capacitaram um total de 44 docentes
enfermeiros em métodos de investigação quantitativa
e qualitativa aplicados ao estudo do fenômeno das
drogas na América Latina. Também capacitam os pro-
fessores a desenvolverem projetos de pesquisas indi-
viduais e multicêntricos na temática droga e seus pro-
blemas afins.

Alguns resultados e produtos obtidos durante o
período de 1998-2003 estão apresentados a seguir17.

Resultados na área de educação

• Dez escolas de enfermagem já desenvolve-
ram e implementaram o currículo de enferma-
gem com o conteúdo de drogas em programas
de graduação e pós-graduação.
• Cinco escolas de enfermagem estão em pro-
cesso de desenvolver e implementar o currículo
de enfermagem com o conteúdo de drogas pro-
gramas de graduação e pós- graduação.
• Algumas escolas de enfermagem já estão lan-
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çando no mercado de trabalho profissionais enfer-
meiros capacitados para trabalhar na área de redução
da demanda de drogas.

Resultados na área de extensão

• Cinqüenta e sete projetos de extensão com a
temática droga foram implementados em co-
munidades de dez países de América Latina.
• Dez centros, liderados por enfermeiros, de
promoção da saúde, prevenção do uso e abuso
de drogas e integração social, foram implemen-
tados em sete países (Argentina, Brasil, Colôm-
bia, Equador, México, Peru, e Venezuela).

Resultados na área de pesquisa

Oitenta e nove estudos pilotos de pesquisa fo-
ram desenvolvidos com a temática drogas em dez
países de América Latina.

• Trinta e três estudos individuais de pesquisa
foram desenvolvidos por docentes que partici-
param nos dois “Programas Regionais de Pes-
quisa” implementados em parceria entre a
CICAD e a Universidade de São Paulo - Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto - Brasil.
• Quatro estudos multicêntricos com a temática
“Mulher, Droga e Violência,” foram implemen-
tados em sete países da América Latina, como
resultado do “Programa Internacional de Pes-
quisa” implementado em parceria entre a
CICAD e a Universidade de Alberta - Faculda-
de de Enfermagem - Canadá.
• Quatorze universidades criaram centros ou gru-
pos de estudos na temática drogas e problemas
relacionados em dez países de América Latina.
• Foram estabelecidas áreas prioritárias de pes-
quisa de enfermagem relacionado com o aspecto
da redução da demanda de drogas na América
Latina.

Resultados na área de informação, comuni-
cação e eventos científicos

• Apresentação dos resultados das atividades do
projeto em diversas reuniões nacionais e inter-
nacionais dos seguintes paises: Canadá, Estados
Unidos, Holanda e na América Latina: Argenti-
na, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador,
Honduras, México, Peru e Venezuela.

• Criação da página web do projeto.
• Organização de oito reuniões internacionais do
projeto para discutir diferentes aspectos da con-
tribuição da enfermagem na área de redução da
demanda de drogas nos seguintes países: Esta-
dos Unidos (5); México (1); Brasil (1); e Perú (1).

Resultados na área de liderança

• Organização de dois “Institutos de Liderança
de Enfermagem na Área de Redução da De-
manda de Drogas” em Lima/Peru (Agosto/
2003) e no Rio de Janeiro (Março/2004).
• Produção de um documento em parceria com
três escolas de enfermagem do Brasil (USP/
EE/RP; UFSC; UERJ) e apoiado pela ABEN,
intitulado “A Contribuição da Profissão de En-
fermagem na Implementação do Plano Nacio-
nal Anti-Drogas a Nível dos Municípios do Bra-
sil.”
• Aprovação de uma recomendação sugerindo
às Comissões Nacionais Anti-Drogas dos 34
paises de América Latina para incluírem em suas
comissões nacionais, estaduais e municipais, re-
presentantes da profissão de enfermagem, na
reunião do Grupo de Expertos em Redução da
Demanda de Drogas realizada na Argentina, em
outubro de 2003.

Produtos

Publicado em 2003, cinco livros em espanhol, e
um em inglês (2004), sobre os seguintes temas:

a) “Los nuevos programas de doctorado en
enfermería y su contribución en la reducción de
la demanda de drogas en América Latina: retos
y perspectivas.”
b) “El papel de las escuelas de enfermería en la
área de reducción de la demanda de drogas en
América Latina.”
c) “La situación de los programas de postgrado
de enfermería en nueve países de América Lati-
na frente a los desafíos de la reducción de la
demanda de drogas.”
d) “El liderazgo de enfermería y el uso de la
ciencia y tecnología para la transformación soci-
al en el siglo XXI.”
e) “Plan estratégico regional de formación de re-
cursos humanos en enfermería a nivel de postgrado
para enfrentar los desafíos del siglo XXI.”
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f) “The role of nursing profession in the area of
demand reduction in Latin America.”
• Os dezoito participantes do primeiro “Pro-
grama Regional de Investigação” da CICAD e
USP/EE/RP/SP/Brasil, submeteram dezoito
artigos científicos para publicação no Suplemento
Especial da Revista Latino-Americana de En-
fermagem/Brasil sobre a temática drogas (pu-
blicado em abril de 2004).
• A coordenadora internacional do projeto pu-
blicou um artigo sobre droga e violência na re-
vista chilena “Ciência & Enfermería” 8(2): 9-19.
• Nos dez países de América Latina que o pro-
jeto está implantado, as escolas produziram va-
rias publicações, relatórios técnicos e adminis-
trativos, bem como panfletos sobre o projeto.
• Criado o “Portafolio” do Projeto da CICAD
das Escolas de Enfermagem na Área de Redu-
ção da Demanda de Drogas nas línguas inglesa
e espanhola.

CONCLUSÃO

O fenômeno das drogas constitui desde o sé-
culo passado um grande desafio para todos os gover-
nos do mundo. A compreensão de todos os determi-
nantes macro (internacionais) e os condicionantes micro
(nacionais) que estão direta ou indiretamente envolvi-
dos com o fenômeno das drogas exige o uso de no-
vos paradigmas e modelos teóricos que apóiam o
desenvolvimento de políticas e tomada de decisões
que vão além dos modelos convencionais utilizados.

A nova perspectiva de saúde internacional cons-
titui uma alternativa viável para a compreensão inte-
gral do fenômeno das drogas porque oferece elemen-
tos de análise relacionados às dimensões internacional
e nacional e seus impactos a nível global.

A enfermagem, como a maior força do mer-
cado de trabalho na área de saúde, oferece liderança
única para a área de redução da demanda de drogas
na América Latina. O enfermeiro possui conhecimen-
tos científicos e habilidades técnicas para atuar em pro-
gramas de promoção da saúde, prevenção do uso e
abuso de drogas, e integração social em nível munici-
pal, estadual e nacional. O projeto da CICAD das
Escolas de Enfermagem na Área de Redução da De-
manda de Drogas em América Latina, constitui um
bom exemplo para mostrar a contribuição da profis-
são nesta área.

A experiência obtida através do projeto da
CICAD com quinze escolas de enfermagem na Amé-
rica Latina indica a importância de expandir esta ex-
periência em outros países da América Latina e tam-
bém para outras profissões da saúde. A iniciativa de
expandir esta experiência para outras disciplinas fez
com que a CICAD e a OPS/OMS elaborassem uma
proposta para iniciar este tipo de experiência para al-
gumas escolas de saúde publica da América Latina. A
CICAD está também ampliando esta experiência para
as escolas de medicina da América Latina, e iniciou
uma “experiência piloto” com um curso de medicina
no Brasil.
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