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O fenômeno do uso indevido de drogas pode ser considerado uma das muitas formas de 
violência com as quais a sociedade atual convive constantemente. Esta situação gera processos 
mórbidos com repercussão na saúde individual e social-coletiva. A magnitude, transcendência e 
vulnerabilidade deste fenômeno passa a ser um importante problema de saúde pública nacional e 
internacional. 

Em nível mundial, as mortes causadas diretamente pelo uso de drogas aumentaram 60% entre 
2000 e 2015. O uso de fármacos sem prescrição médica está se transformando numa grande ameaça 
para a saúde pública e para a aplicação de políticas específicas. Os opióides têm causado também 
muitos danos e representam 76% das mortes associadas ao consumo de sustancias psicoativas. 
Quanto às vulnerabilidades nas diversas faixas etárias, nota-se que os danos associados ao consumo 
de drogas são maiores entre os jovens.1

Os desafios impostos pelo fenômeno das drogas exige a criação de parcerias e abordagens 
inovadoras tanto no desenho de políticas e estratégias para combater o problema como para educar 
os profissionais de saúde e áreas relacionadas, preparando-os para analisar o problema e apresentar 
soluções com evidências científicas para lidar com as especificidades de cada situação/caso.

A maioria dos Estados membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) geralmente 
não tem um grupo suficiente de profissionais com conhecimento científico e experiências para conduzir 
pesquisas na área do uso de drogas e assuntos correlatos. Frente a esta realidade, a OEA, por via 
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da Secretaria Multidimensional de Segurança (SMS) e a Comissão Interamericana do Controle de 
Abuso de Drogas (CICAD) se associaram, inicialmente, com a Universidade de Alberta/Canadá 
(2003-2004) e, depois, com o Centro para Adições & Saúde Mental (CAMH)/Canadá (2006-2015), 
para oferecer um programa único de formação de profissionais de saúde e áreas relacionadas em 
métodos de pesquisas avançadas, para estudar o fenômeno das drogas com a perspectiva de 
redução da demanda de drogas nos países da America Latina e Caribe. Este tipo de treinamento 
em métodos de pesquisas avançadas permitiu que os participantes do programa desenvolvessem 
estudos multicêntricos em temas prioritários das cinco áreas de redução da demanda de drogas: 
promoção de estilos de vida saudável e sustentável, prevenção do uso e abuso de drogas, tratamento, 
reabilitação e integração social.2 

O Programa Internacional de Capacitação em Pesquisa para Profissionais da Saúde e Áreas 
relacionadas para estudar o fenômeno das drogas na América Latina e Caribe tinha o objetivo de 
criar um grupo de profissionais especializados, com habilidades técnicas de conduzir pesquisas nos 
diferentes temas relativos à redução da demanda de drogas. O conjunto destes conhecimentos e 
habilidades técnicas específicas devem ser usados para apoiar o desenho de políticas, a tomada de 
decisão, os programas de pesquisas, a implementação, gerência e avaliação de projetos.

Os países da América Latina e Caribe representados nas diferentes ofertas do programa foram: 
Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Belize, Chile, Colômbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, 
Trinidade e Tobago e Uruguai. Os profissionais da saúde e áreas relacionadas que participaram do 
programa foram: Enfermagem, Psicologia, Medicina, Saúde Publica, Educação, Direito/Criminologia, 
Sociologia, Serviço Social. Ciências Políticas, Estatística, Farmácia, Relações Internacionais e 
Terapia Ocupacional.3 

A Revista Texto & Contexto Enfermagem tem colaborado com a CICAD/CAMH na publicação 
dos resultados dos estudos multicêntricos e artigos gerados das investigações desenvolvidas nestes 
países pelos participantes do programa nos períodos de 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-
2012.3–4

Neste suplemento da Revista Texto & Contexto Enfermagem são apresentados os resultados 
de dois estudos multicêntricos realizados pelos participantes das turmas de 2012-2013 e 2013-2014. 
Os participantes desta turma do programa de 2012-2013 desenvolveram o estudo multicêntrico 
intitulado “Consumo de drogas, conhecimento de suas consequências e rendimento acadêmico 
entre estudantes universitários”. Os participantes do programa de 2013-2014 desenvolveram o 
estudo multicêntrico denominado “Atitudes de pessoas com uso problemático de drogas em uma 
comunidade urbana”. Estes dois estudos apresentam inovações e importantes contribuições acerca 
do uso e abuso de drogas entre estudantes universitários e a importância da prevenção do uso 
abusivo de drogas em nível comunitário e familiar. A compreensão do uso e abuso de drogas pelas 
comunidades urbanas irá contribuir para a formulação de políticas e ações estratégicas frente às 
especificidades destes problemas. 

A importância de reconhecer que o fenômeno das drogas está entre um dos principais 
flagelos da sociedade contemporânea passa a ser um constante desafio aos atuais governos das 
Américas e do mundo. O fenômeno das drogas ilícitas pode ser considerada uma epidemia, na qual 
estão associados muitos outros determinantes da deterioração da qualidade de vida, especialmente 
aqueles ligados a violência. Nos días de hoje, a violência pode ser manifestada de diferente formas, 
e o binômio drogas-violência tem sido uma constante no cotidiano da sociedades. 
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