
Wright MGM, Cumsille F, Khenti A, Padilha MI - 11-

EDITORIAL

O abuso de drogas ilícitas continua sendo um problema crescente e cada vez mais crítico nas 
Américas. Entre as suas muitas consequências prejudiciais encontram-se os danos à saúde, o tráfico de 
drogas e uma série de custos associados. A estabilidade social e o desenvolvimento podem estar em risco 
em algumas regiões devido à violência relacionada com o fenômeno das drogas e as perspectivas de 
diminuição de investimento econômico. A nova Estratégia Hemisférica sobre Drogas para as Américas 
objetiva aprofundar a compreensão pública do alcance e magnitude deste problema. Destaca-se o alto 
impacto que o uso de drogas ilícitas provoca tanto no corpo humano, quanto na sociedade como um 
todo. Assim, a CICAD visa reduzir a crise da dependência às drogas, através do desenvolvimento de 
programas que estão alinhados com a Estratégia Hemisférica sobre Drogas.

A infraestrutura atual para lidar com o abuso de drogas é limitada em toda a América Latina e 
do Caribe, com insuficientes fontes de pesquisa e bancos de dados dedicados a esta temática.1-5 A base 
de dados de pesquisa com relação ao uso de drogas ilícitas é particularmente inadequada na América 
Latina e quase inexistente na região caribe.6-8 Existe também uma enorme necessidade de pessoal es-
pecializado para analisar e avaliar os problemas relacionados às drogas. Infelizmente, poucos profis-
sionais da região das Américas possuem o conhecimento e/ou a experiência em pesquisa, capazes de 
assumir a liderança nas comissões nacionais de drogas, centros de pesquisa e outros meios acadêmicos.

Uma estratégia bem sucedida para reduzir algumas das lacunas críticas nas pesquisas tem sido a 
formação em pesquisa de drogas e desenvolvimento de capacidades entre professores universitários e 
profissionais de alto nível de agências governamentais. Espera-se que tais esforços possam servir como 
pano de fundo para o desenvolvimento de novas políticas de drogas e rever aquelas que são ineficientes. 
Compreender a eficácia das intervenções na política e seu impacto multifacetado contra as drogas na 
sociedade, é essencial para o controle das drogas e, por extensão, a criminalidade e segurança humana.

A CICAD, em colaboração com o Centro de Atenção em Saúde Mental (CAMH) e do Governo 
do Canadá, desenvolveram um programa único, que visa atender os objetivos acima citados. Este 
programa reforça a capacidade de pesquisa de profissionais relacionados com a área de saúde para 
estudar eficazmente o fenómeno da droga na América Latina e no Caribe. Ele recebeu o apoio finan-
ceiro concedido pelo Governo do Canadá, especificamente pelo Departamento de Relações Exteriores, 
Comércio e de Desenvolvimento (DFATD, sigla em Inglês), nos últimos nove anos. Mais de noventa 
e um profissionais vinculados à área de saúde foram treinados por meio desse programa, provenien-
tes dos seguintes países: Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
Equador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Guiana, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, Suriname, Trinidad e Tobago e Uruguai.

Esta edição da Revista Texto & Contexto em Enfermagem, resume as conclusões de dois estudos 
de drogas multicêntricos, implementados em 11 países da América Latina e do Caribe por graduados 
dos grupos 2010-2011 e 2011-2012. Os dois estudos multicêntricos intitulam-se: “A associação entre 
o uso de drogas e o abuso na infância entre os estudantes universitários da América Latina e do Ca-
ribe, do grupo 2010-2011 grupo”; e “O papel das relações familiares, espiritualidade e entretenimento 
como moderadores da relação entre a influência do grupo de pares e o uso de drogas entre estudantes 
universitários em cinco países da América Latina e três países do Caribe”, do grupo 2011-2012. Estes 
dois estudos inovam com informações sobre a associação entre o uso de drogas e o abuso na infância, 
e na relação entre o uso de drogas e as relações familiares, espiritualidade, entretenimento e influência 
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pares. Existem poucos estudos de investigação que têm abordado estas áreas nas Américas. Este número 
inclui um artigo histórico sobre a CICAD/CAMH – e o programa IRCBP, dois artigos que descrevem 
os resultados gerais dos estudos, seguido de vários artigos com foco em determinados resultados do 
estudo. Conclui-se com um artigo indicando a contribuição científica das Escolas de Enfermagem ao 
Projeto Universidade OEA / CICAD na América Latina.
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