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EDITORIAL

Os desafios e os problemas não resolvidos de saúde pública do século XXI incluem complexas 
questões relativas às substâncias controladas. Durante os últimos anos, os países tem enfrentado muitas 
dificuldades no que se refere ao controle da produção, transporte e consumo de drogas lícitas e ilícitas. 
O consumo de drogas torna-se um tópico importante nas agendas políticas nacionais e internacionais 
para os países da América Latina e do Caribe devido as inúmeras consequências sociais, econômicas, 
políticas e de saúde.1

Para resolver esta situação, os membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) criaram 
a Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD), em 1986. Dez anos mais 
tarde, a CICAD assumiu o programa intitulado “Estratégia Anti-Drogas” para atender as necessidades 
das regiões e compartilhar responsabilidades com os problemas de drogas nas Américas. Esta apro-
ximação integrada tem facilitado o desenho de políticas nacionais e internacionais de compartilhar 
interesses para reduzir o fornecimento e consumo de drogas nas Américas. Em Washington, DC em 
maio de 2010, a CICAD/OEA aprovou a nova versão da Estratégia Anti-Drogas intitulado “Hemispheric 
Drug Strategy” (Estratégia Hemisférica de Drogas). Esta foi aprovada em cinco de junho de 2010 pela 
Assembléia Geral da OEA em sua quadragésima sessão regular em Lima/Perú. Em maio de 2011, a 
CICAD/OEA, aprovou o “Plan of Action 2011-2015” (Plano de ação 2011-2015) para a nova Estratégia 
Hemisférica de Drogas, em Paramaribo/Suriname.2 

Em todo o mundo, governos têm enfatizado a importância do desenvolvimento de iniciativas 
para encorajar a redução do abuso de drogas, capacitar recursos humanos para a promoção da saúde e 
estilo de vida sustentável, bem como, para tratar, reabilitar, e promover a integração social para aqueles 
afetados pelo abuso de drogas. Os profissionais de saúde são os atores chave para conduzir pesquisas 
nesta área e trabalhar na linha de frente.

Em 2003, a SE/CICAD criou um avançado programa intitulado “International Research Capacity-
-Building Program for Health Related Professionals to Study Drug Issues in Latin America and the Caribbean” 
(IRCBP) (Programa Internacional em Pesquisa para Profissionais da Saúde e Áreas Relacionadas para 
Estudar o Fenômeno das Drogas na América Latina (IRCBP, siglas em inglês) em associação, primei-
ramente, com a Universidade de Alberta-Escola de Enfermagem em Edmonton, Canadá (2003-2004). 
Desde 2006, o Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) (Centro para Adições e Saúde Mental) 
vinculado a Universidade de Toronto/Canadá tem assumido papel importante parceria com a CICAD 
para oferecer este inovador programa de capacitação em Toronto. Os objetivos do programa sao: (i) 
preparer profissionais de saúde e outros com avançada habilidade em pesquisa para conduzir estudos 
relativos a demanda de drogas de acordo com as prioridades da América Latina e do Caribe; (ii) usar 
as evidências científicas para apoiar o desenvolvimento de políticas, programas e projetos em drogas; 
e (iii) trocar conhecimentos e expertise entre pesquisadores regionais e canadenses relacionados ao 
fenomeno das drogas. O CICAD-CAMH-IRCBP vem preparando mais de 71 profissionais de saúde 
e outros, nos seguintes países: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Equador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Guyana, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Peru, Suriname, Trinidad & Tobago e Uruguay. As áreas acadêmicas, representadas no Programa, 
são: Medicina, Enfermagem, Saúde Pública, Psicologia, Trabalho/Serviço Social, Educação e Direito.3

Este suplemento da Revista Texto & Contexto Enfermagem apresenta os resultados de dois estudos 
multicêntricos implementados pelos participantes graduados no Programa, nos períodos de 2008-2009 
e 2009-2010. O primeiro estudo é intitulado: “Policonsumo simultâneo de drogas entre estudantes de 
graduação de sete universidades em cinco países de América Latina e um país do Caribe: implicações 
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de gênero, legal e sociais”. Este estudo apresenta importantes informações acerca do policonsumo de 
drogas entre estudantes universitários e as implicações sociais, de gênero e aspectos legais em seis países 
da América Latina e um do Caribe. Este estudo é apresentado com um artigo contendo os resultados 
gerais, seguido de 9 artigos específicos focalizando os resultados dos vários países e instituições que 
participaram do estudo. 

O segundo estudo intitula-se “Estudo de comorbidade: sofrimento psíquico e abuso de drogas 
em sete países da América Latina e um do Caribe: políticas e implicações do programa”. Este inova-
dor estudo explora a situação dos centros de tratamento atuando com comorbidade entre a angústia 
psicológica e o abuso de drogas entre pacientes tratados em sete países da América Latina e um país 
do Caribe. Os resultados são apresentados  em um artigo contendo os resultados gerais, seguido de 10 
artigos específicos focalizando os resultados dos vários países e instituições que participaram do estudo. 

Este suplemento tem um total de 21 artigos em Espanhol, Ingles ou Português, os quais podem ser 
consultados on-line no web site http://scielo.br/tce. Deste modo, a Texto & Contexto Enfermagem está 
contribuindo para a disseminação do novo conhecimento científico no campo da redução da demanda. 
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