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CARTA DOS DIRETORES
Caros(as) delegados(as),
Sejam bem-vindos à Diplomun 2022, mais especificamente à Organização
Mundial da Saúde. Durante os dois dias de debate, os senhores(as) enfrentarão
um tópico atual que foi iniciado séculos atrás, a guerra às drogas ao redor do
mundo, irão debater, principalmente, sobre o futuro das políticas antidrogas
globais.
É indubitável que a presença de entorpecentes na sociedade afeta a população
global, de forma direta ou indiretamente. De fato, a negligência governamental
ao redor do planeta perpetua um cenário de guerra, no qual cerca de 585 mil
pessoas tiveram suas vidas ceifadas, em 2017, por conta do uso de drogas, de
acordo com um relatório da própria OMS. Dentro dessa lógica, as diversas
abordagens para o enfrentamento da crise global se tornam obstáculos para a
resolução de um cenário que persiste por longos anos. Nesse sentido, a
colaboração dos países junto à OMS deve se tornar eficaz, urgentemente.
Por fim, as Mesas esperam que todos leiam esse Guia de Estudos com a mente
aberta e com grandes horizontes, de modo que a compreensão do tema seja
completa e íntegra, além de fortemente recomendar que os estudos dos senhores
não se atenham a essa única fonte, buscando pesquisar o máximo possível e
considerando que esse texto é apenas um guia para direcioná-los. Bons estudos,
boas pesquisas e que a experiência da Diplomun seja mais que proveitosa para os
senhores(as)!

Atenciosamente,
Mesas Diretoras.

O COMITÊ
Como surgiu a OMS
A Organização Mundial da Saúde, popularmente reconhecida por suas siglas,
OMS, é uma das agências subordinadas da Organização das Nações Unidas
especializada em saúde. A Organização foi fundada no dia 7 de abril de 1948 e
tem sua sede em Genebra, Suíça. Segundo sua Constituição, a OMS tem por
objetivo desenvolver ao máximo possível o nível de saúde de todos os povos. A
saúde sendo definida nesse mesmo documento como um estado de completo
bem-estar físico, mental e social e não consistindo somente na ausência de uma
doença ou enfermidade.
Além de coordenar os esforços internacionais para controlar surtos de doenças, a
OMS também patrocina programas para prevenir e tratar tais doenças. A OMS
apoia o desenvolvimento e distribuição de vacinas seguras e eficazes, diagnósticos
farmacêuticos e medicamentos, como por meio do Programa Ampliado de
Imunização.
A OMS é composta por 193 Estados-membros, onde se incluem todos os Estados
Membros da ONU exceto Liechtenstein e inclui dois não membros da ONU, Niue
e as Ilhas Cook. Os territórios que não são Estados-membros da ONU podem
tornar-se membros associados (com acesso total à informação, mas com
participação e direito de voto limitados) se assim for aprovado em assembleia:
Porto Rico e Tokelau são membros associados. Existe também o estatuto de
Observador; alguns exemplos incluem a Palestina (um Observador da ONU), a
Santa Sé, a Ordem Soberana e Militar de Malta, o Vaticano (um observador não
membro da ONU), Taipé Chinesa (uma delegação convidada) ou Taiwan.
Os Estados-membros da OMS nomeiam delegações para a Assembleia Geral da
Saúde Mundial, que é o corpo decisor supremo. Todos os Estados-membros da
ONU são elegíveis para pertencer à OMS e, de acordo com o afirmado no website
da OMS, "Podem ser admitidos outros países como membros sempre que a sua
aplicação seja aprovada por uma maioria simples de votos na Assembleia Geral
da Saúde Mundial".
A Assembleia Geral da OMS reúne-se anualmente em maio. Para além da
nomeação do Director-Geral a cada cinco anos, a Assembleia analisa as políticas

de financiamento da Organização e revê e aprova o orçamento proposto. A
Assembleia elege 34 membros, tecnicamente qualificados na área da saúde, para
a Direcção Executiva durante um mandato de três anos. As principais funções
desta direcção serão as de levar a cabo as decisões e regras da Assembleia, de
aconselhá-la e, de uma forma geral, auxiliar e facilitar a sua missão.
A OMS é financiada por contribuições dos Estados-membros e doadores vários.
Nos últimos anos, o trabalho da OMS tem envolvido de forma crescente a
colaboração com entidades externas; existem atualmente cerca de 80 parcerias
com organizações não governamentais e indústria farmacêutica, bem como com
fundações como a Fundação Bill e Melinda Gates e a Fundação Rockefeller. Com
efeito, as contribuições voluntárias para a OMS por governos locais e nacionais,
fundações e ONGs, outras organizações da ONU e o próprio sector privado
excedem atualmente as contribuições estabelecidas (quotas) pelos 193 Estadosmembros.
Além dos Estados Observadores e entidades listadas acima, os observadores de
organizações da Cruz Vermelha e da Federação Internacional da Cruz Vermelha
entraram em "relações oficiais" com a OMS e são convidados como observadores.
Na Assembleia Mundial da Saúde eles atuam como representantes, igual aos de
outros países.
Suas principais publicações são:
I.Boletim da Organização Mundial da Saúde;
II.Eastern Mediterranean Health Journal;
III.Recursos Humanos para a Saúde;
IV.Pan American Journal of Public Health;
V.World Health Report;

Objetivos da OMS
O papel da Organização é que os seus objetivos sejam cumpridos através das
seguintes funções essenciais:
I.A liderança em questões críticas para a saúde e envolvimento em parcerias onde
a ação comum é importante;

II.Determinar a agenda de pesquisa e estimular a geração, difusão e utilização de
conhecimentos valiosos;
III.Estabelecimento de normas e promover e acompanhar a sua aplicação prática;
IV.Desenvolver opções políticas éticas e científicas de base;
V.Prestar apoio técnico, catalisando mudanças e capacitação institucional
sustentável;
VI.Acompanhar a situação de saúde e avaliação das tendências de saúde;
VII.Colaborar com os serviços de coleta de lixo.

A PROBLEMÁTICA
Contexto histórico
As drogas como um caso de saúde pública
Certo é que o consumo individual de drogas é uma prática que faz parte da cultura
da humanidade desde a Pré-história. Há registros de hominídeos anteriores ao
Período Neolítico (entre 12.000 e 4.000 anos aC.) que utilizavam substâncias
psicoativas em rituais religiosos e cerimônias místicas, com a finalidade de
manter contato com as divindades e viabilizar a expiação das dívidas que os
mortais mantinham com os deuses.
As raízes da palavra Droga vêm do vocabulário Holandês, originando-se da
palavra droog (holandês antigo) que significa folha seca. Isto porque,
antigamente, a maioria dos medicamentos era à base de vegetais. Por definição
droga é:
DROGA:

“Qualquer

substância

natural

ou

sintética

(substância criada pelo homem) que, quando administrada ou consumida
por um ser vivo, modifica uma ou mais de suas funções, com exceção
daquelas substâncias necessárias para a manutenção da saúde normal
(água, alimentos etc.)". (Ghodse, 1995-OMS).
A presença de substâncias modificadores na sociedade data de séculos passados,
porém um dos principais

acontecimentos

que alertaram autoridades

governamentais foi a primeira crise do Ópio Americana. Nesse sentido, durante
a Guerra Civil, os hospitais militares consideravam os opióides um medicamento
essencial. Médicos e enfermeiros usaram ópio e morfina para tratar diversas
enfermidades e ferimentos. No entanto, isso levou alguns soldados a desenvolver
vícios em opióides, durante a guerra ou depois, quando procuravam tratamento
médico para ferimentos ou doenças de guerra. O uso de opióides tem uma longa
história nos Estados Unidos. Antes da Guerra Civil, os médicos geralmente
prescrevem pílulas de ópio e láudano, que eram uma mistura de ópio e álcool. Sob
tal ótica, um hábito que visava promover uma cura para diversos indivíduos

trouxe um vício para diversos soldados, criando assim a primeira crise de drogas
na América sendo uma das primeiras de diversas outras que viriam a seguir.
Nesse sentido, o uso de drogas na modernidade é marcante e se desenvolve a cada
ano. Dessa forma, em 2017, estima-se que 271 milhões de pessoas - ou 5,5% da
população mundial entre 15 e 64 anos - usaram drogas no ano anterior. Além
disso, em 2017, estima-se que 271 milhões de pessoas - ou 5,5% da população
mundial entre 15 e 64 anos - usaram drogas no ano anterior, como é visível no
gráfico a seguir.

Fonte: World Drug Report 2019

O crescimento do uso de drogas é exponencial, desde períodos passados até o
contemporâneo os índices e dados pesquisados evidenciam a forma que, apesar
de qualquer tipo de enfrentamento direto contra as drogas, essa problemática se
tornou mais evidente. De maneira análoga, a presença de psicoativos ilícitos na
sociedade é responsável por diversas consequências diárias, a violência,
dependências químicas e o aumento das mortes por contas das drogas são
evidências do terror trazido por elas. Para compreender tal ideia, é justo lembrar
da série “Narcos” na qual é visível de forma explícita como o tráfico de
entorpecentes afeta uma população.
Paralelo a isso, é preciso se referir ao uso de substâncias alucinógenas como uma
questão de saúde pública. Nessa perspectiva, a falta de controle da produção e da
qualidade das drogas, a criação de um mercado ilegal sem fiscalização, o excesso
de investimentos em armas e a violência contra os jovens da periferia são fatores
que prejudicam gravemente a saúde pública. Em síntese, ações governamentais
são necessárias, a negligência e descaso apenas agravam cada vez país esse
cenário de guerra.

Medidas anteriores
Aproximadamente, da metade do Século XIX ao início do Século XX, as drogas
como a cocaína e outras derivadas do ópio eram amplamente consumidas por
todo planeta. As indústrias farmacêuticas europeias e o monopólio britânico de
ópio formavam pontos geograficamente estratégicos de domínio econômico e
político, que se mantinham no comércio legal desses bens. No entanto, a partir
do Século XX, iniciou-se uma discussão acerca da nocividade dessas substâncias.
A Conferência de Xangai sobre o Ópio, em 1909, não estabeleceu interdições, mas
realizou o primeiro debate sobre o controle do mercado de psicoativos.
A questão da proibição das drogas foi uma iniciativa dos Estados Unidos e se
consolidou no clima da política do presidente Roosevelt, Big Stick, que colocava
ao país a missão “caridosa” de interferir nos países latino-americanos, ajudandoos a manter autonomia frente ao domínio europeu. Nesse período, impedir o
comércio de psicoativos representava, sobretudo, contrariar a supremacia
geográfica e econômica da Europa. Além dos interesses diplomáticos, havia ainda
outras justificativas para essa posição. Para o sociólogo estadunidense Howard

Becker (1977), os princípios da proibição de psicotrópicos na cultura dos Estados
Unidos poderiam se explicar em três razões principais: a religião protestante, o
utilitarismo e o humanitarismo. A ética protestante não aprova o descontrole e a
irresponsabilidade; logo, o indivíduo em estado de embriaguez ou de alucinação,
perderia o autocontrole e a responsabilidade, agindo de forma não apropriada
segundo os fundamentos da Igreja. Outro fator está associado a questões
culturais que desaprovam que o indivíduo tome ações exclusivamente para
obtenção de prazer; diferentemente da cultura brasileira, a população norteamericana age de forma mais pragmática, evitando que o objetivo de determinada
ação seja exclusivamente o próprio bem-estar, mas, ao contrário, aceita a
recompensa, isto é, o bem-estar como o fruto de um trabalho, por exemplo. Além
das características culturais e religiosas, a xenofobia e o controle social no interior
do país contribuíram para que a população dos Estados Unidos vinculasse
determinadas drogas a grupos étnicos específicos. Por fim, o humanitarismo
permite ver na proibição um auxílio às pessoas dependentes, que se beneficiaram,
pois não teriam como ceder aos caprichos do próprio vício, assim como ajudaria
também os familiares dos dependentes químicos.
Outra ação semelhante foi o Ato Harrison, que vetou o uso de ópio e de derivados,
excetuando-se aqueles para fins médicos (como a morfina). Para esses opiáceos
destinados à medicina, eram somadas altas taxas na margem de preços dos
fornecedores autorizados. E, assim, a onda não-permissiva foi se alastrando.
Seguindo esses passos, a Liga das Nações, criada após a I Guerra Mundial,
seguida das Organizações das Nações Unidas (ONU), criada a partir da II Guerra
Mundial, foram essenciais na documentação relativa à proibição das drogas.
Diversas conferências internacionais debateram o tema, sendo a Convenção
Única de 1961 a principal delas, pois definiu, através de listas, quais drogas seriam
permitidas para fins médicos e quais seriam proibidas. Neste mesmo período,
novas drogas ganharam força nos EUA ao integrarem o movimento hippie, que
contrariava a cultura e o nacionalismo do próprio país, pois repudiava a Guerra
no Vietnã (e todo o militarismo estadunidense), e defendia um estilo de vida que
se aliava ao prazer, ao misticismo, à paz e ao amor. A arte psicodélica, que
caracterizou os hippies, foi a mais significativa expressão do efeito alucinógeno

de determinados psicotrópicos, como o LSD 19. Esse ácido foi sintetizado pelo
químico Albert Hofmann por volta da década de 1940.
Como uma resposta à expansão e à criação de novas drogas, a Comissão de
Narcóticos da ONU, estabeleceu, na Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas,
em 1971, um sistema de controle internacional, separando essas novas
substâncias pela capacidade de gerar dependência e de tratamento terapêutico.
Se por um lado a proibição desses produtos pretendia inibir o consumo, por outro
implicou numa larga margem do contrabando e do mercado negro. A fim de
conter o tráfico e a lavagem de dinheiro, a Convenção contra o Tráfico Ilícito de
Drogas Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas, organizada em 1988, pela ONU,
estipulou medidas para resolver esse problema que, ao que tudo indica, se tornou
mais grave que o consumo. Contudo, não foi possível assegurar que as regras de
proibição do comércio e do consumo de drogas realizassem apenas a inibição ou
o fim do consumo. Acontecendo o que não se esperava, a repressão criou um novo
problema, o narcotráfico.
A prevenção e o tratamento continuam insuficientes em muitas partes do mundo.
Por ano, apenas uma em cada sete pessoas com transtornos decorrentes do uso
indevido de drogas recebe tratamento, de acordo com o Relatório Mundial sobre
Drogas de 2019 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).
O dado impressiona particularmente no ambiente prisional. O relatório deste ano
traz uma análise aprofundada do uso de drogas e suas consequências adversas
para a saúde em ambientes prisionais. A pesquisa sugere que a prevalência de
infecções, como HIV, hepatite C e tuberculose ativa, e os riscos relacionados a
elas são desproporcionalmente maiores entre as populações prisionais do que na
população em geral - em particular, entre aqueles que injetam drogas na prisão.
Cinquenta e seis países relataram que forneceram terapia de substituição de
opioides em pelo menos uma prisão em 2017, enquanto 46 países relataram não
ter essa opção de tratamento em ambientes prisionais. Os programas de
distribuição de seringas e agulhas estão disponíveis em proporção bem menor
nos sistemas prisionais: 11 países relataram sua disponibilidade em pelo menos
uma prisão, mas 83 países confirmaram não possuir tais programas.

O relatório mostra que os métodos promovidos visando o tratamento do vício aos
entorpecentes não estão tão disponíveis ou acessíveis como precisam estar. A
publicação evidencia que os governos nacionais e a comunidade internacional
precisam intensificar as intervenções para resolver essa lacuna.

O que se classifica como droga?
A definição de droga elaborada pela OMS revela dois aspectos conceituais que
podem ser atribuídos ao termo droga, ambos sob o viés biológico. Primeiramente,
dentro de uma abordagem da medicina, droga é a substância que possui
características terapêuticas ou preventivas das funções vitais do homem. Do
ponto de vista farmacológico, o conceito de droga é analisado visando das
propriedades bioquímicas detidas pelos compostos e a forma como a mesma
interage com o organismo. Neste caso, considera-se droga qualquer substância
que tenha por efeito a modificação do comportamento e relações normalmente
equilibradas que se estabelecem nesses níveis.
De acordo com o conceito da própria OMS, droga é - Substância que, quando se
ingere, afeta os processos mentais, por exemplo, a cognição ou a afetividade.
Nota-se, portanto, que, enquanto o vocábulo droga apresenta sentido mais largo,
abrangendo os mais diversos compostos bioquímicos que causem alteração do
comportamento normal dos tecidos e sistemas do corpo, os termos substância
psicoativa e psicotrópico concernem aos fármacos que, uma vez ingeridos,
despertam modificações nos processos mentais do usuário.
Conforme pontuado pelo conceito da OMS, são as drogas psicoativas as que vêm
constituindo, atualmente, objeto de estudo acerca dos fenômenos físicos,
psíquicos, sociais e culturais relacionados com o uso não terapêutico de
substâncias fármaco-químicas pelo homem. Como o uso de psicoativos fora do
contexto médico tende a ser caracterizado como abuso de drogas e relacionado à
ilegalidade, termina-se por associar os psicotrópicos às drogas ilícitas, embora,
como se viu, tal associação não seja tecnicamente apropriada.

Já o antropólogo inglês Andrew Sherratt (1995) traz concepção diversa sobre o
que se entende por drogas. Aduz que o conceito pode ser usado atualmente para
categorizar as substâncias químicas que são introduzidas no organismo humano
sem o propósito da nutrição, com finalidades essencialmente médicas ou
hedônicas.
Partindo dessa premissa, qualquer tipo de substância não nutritiva estaria
diretamente inclusa e seria considerada um tipo de droga, como os fármacos em
geral, que podem desencadear reações em qualquer dos sistemas do corpo ou até
mesmo o álcool e o tabaco, substâncias nocivas e perigosas para o organismo.
Nesse sentido, o álcool, que já foi proibido nos Estados Unidos, durante o período
da Lei Seca, em 1920, hoje se faz extremamente presente, junto ao tabaco, no dia
a dia da população global.
Sob estas balizas, é possível antever que se inclui na noção de droga um amplo rol
de substâncias comumente presentes na vida diária; e não somente as drogas
ilícitas mais conhecidas (maconha, cocaína, heroína etc.), senão medicamentos
em geral e até mesmo produtos abertamente consumidos e aceitos pela sociedade
(bebidas alcoólicas, tabaco e café, por exemplo). Estas definições inserem a
expressiva maioria das pessoas, senão todas, no conceito de usuário de drogas.
Sem dúvidas, é claro que a construção das noções de droga não é resultado de
decisões imediatas e repentinas, brotadas do nada. Esta noção é resultado de um
longo processo histórico em diversos contextos socioambientais. Por isso, é
relevante examinar a linha evolutiva que toca ao uso de drogas, o que favorecerá
a melhor compreensão das concepções traçadas em derredor do tema.

Guerra às drogas
Falando um pouco sobre o histórico das políticas antidrogas, o período mais
intenso e latente dessa guerra às drogas foi nas décadas de 70/80 devido ao
aumento do crime organizado na América marcado pelo narcotráfico e
representado pelo Cartel de Medellín. A organização do temido Pablo Escobar
não foi responsável apenas por, a exemplo, exportar ilegalmente 15 toneladas de
cocaína por dia para território estadunidense durante o ápice de produção, o que
gera os dados de que 22 milhões de cidadãos experimentaram, representando, na

época, aproximadamente 9% da população correndo risco de vício e de saúde.
Isso revela resinas muito interessantes sobre a geopolítica da época.
Nota-se que não havia mais um problema interno da Colômbia, mas sim uma
ameaça à segurança e saúde internacionais bem como aos direitos humanos que
se estendia por toda a américa e ameaçava cruzar o Atlântico para atingir a
Europa. Foi observado altos números de pessoas adoecendo pelo mal uso de
narcóticos que os Estados Unidos declararam, em 1971, a Guerra às Drogas (War
on Drugs). Não se tratou apenas de políticas internas extremamente fortes e de
cunho proibitório e punitivo, mas também uma série de movimentos
internacionais liberados por esse país e aderidos pelos aliados na tentativa de
amenizar essa ameaça à saúde global. Houve inclusive um combate à corrupção,
que muito contribuiria pro lucrativo crime organizado colombiano. Isso explica
um pouco sobre a atual necessidade, que na verdade é histórica, de novas
políticas antidrogas e do tratamento que a comunidade global dá a essa questão:
muitos encarceramentos e tendência a punição em detrimento da reeducação,
apesar de muitos estudos recentes, como o de universidades alemãs ou o exposto
na matéria “How to Win a War on Drugs” do The New York Times, demonstrarem
o oposto, no qual tentativas de reeducação para reinserção na sociedade se
demonstram mais eficazes que as demais medidas. É importante entender os
viciados como doentes que necessitam de tratamento e reabilitação racial,
levando em conta a saúde física, mental e espiritual.
O vício, muitas vezes, se dá pela carência de saúde mental em alguma instância,
comumente provindo de outras doenças como depressão, ansiedade ou,
principalmente, compulsão. É de extrema importância considerar os viciados
como doentes antes de criminosos, bem como entender a diferença entre o
usuário e o traficante de drogas, enquanto aquele, apesar de alimentar uma
indústria cruel e armar as milícias que cometem anomias sociais, apenas
consome, esse é o responsável pel real e efetivo comercio, portando quilos e mais
quilos de drogas. Por tanto, é essencial que, mais uma vez, se entenda a diferença
entre doentes e criminosos, e os delegados devem pensar sobre sugestões para
novas medidas tanto preventivas quanto remediativas que sejam menos
punitivas. A América tem um histórico notável para ser mais punitiva pois desde
sua colonização ela reconhece governos monárquicos opressores que
trabalhavam mais com ameaças e terror que respeito, seguindo as ideias de

maquiavel e ainda após a independências das nações americanas ocorrem os
fenômenos do coronelismo e caudilhismo que colabora para manutenção de
sistemas carcerárias que optam por punir em detrimento de reintegrar na
sociedade. Observando continentes como europeu, maioria das prisões de lá já
têm uma proposta completamente diferente visando auxílio psicológico e
realmente inserir o indivíduo de volta nos ambientes comuns, e apesar de se
demonstrar mais eficiente, muitos países ainda têm uma base histórica e
conservadora muito sólida para ser vencida. Claro, também é importante
ressaltar que há casos muito diferentes entre si que devem ser analisados de
maneira individual, pois como o início do parágrafo mostrou, a situação de
pessoas envolvidas com o tráfico está bem longe de ser uniforme.
Observa-se que os tempos atuais tratam as situações pendendo menos para o
proibicionismo que foi largamente incentivado no século passado. É graças a esse
proibicionismo que a criminalidade detém um quase monopólio dos produtos
psicoativos ilícitos, produzindo, a cada ano, uma receita estimada pela ONU em
cerca de US$ 400 bilhões, que equivale a aproximadamente a 8% do comércio
internacional. Outro dado que indica a falibilidade dos recursos direcionados à
proibitividade é que a redução nos preços sugere que a produtividade continua
em alta. Talvez para dar o golpe de misericórdia nessa filosofia proibitiva observase que o Reino Unido, apesar de ser um dos Estados mais severos quanto a
restrição do uso de drogas na Europa, apresenta os maiores índices de consumo
de lá, enquanto outros países do continente com leis mais flexíveis apresentam
um consumo moderado. Como proposto pelo economista, historiador e biógrafo
literário britânico Richard Davenport-Hines:
“não é a droga em si que leva um dependente ao crime, mas a necessidade da
droga. Não é o fornecimento da droga que torna o usuário um criminoso, mas
a ilicitude de seu fornecimento”
Agora que se entende melhor o motivo de tantos países manterem as políticas
históricas punitivas e proibicionistas na guerra às drogas e como o cenário atual
demonstra uma maior liberação que se vende como mais efetiva, é importante
questionar sobre o futuro dessa chamada guerra às drogas, afinal, o futuro disso
é o tema central do comitê. Se a humanidade usava substâncias psicoativas desde

seus primórdios, já se espera que políticas sobre o assunto seja sobre amenizar
esse uso, e não acabar com ele de vez, já que isso não se mostra nem tão possível
nem tão interessante para a sociedade, mas é essencial deixar claro que não deve
haver um alto uso, não só pelo vício, mas pelo grande risco que é oferecido à saúde
individual. Intenções mais liberais em relação às drogas estão em alta no Velho
Mundo, mas é claro que se ser mais liberal for a única medida tomada, sem
cuidados extras, o problema não será solucionado.
Por esse prisma, é importante pensar em providências realmente eficazes e
inovadoras, ou seja, a criatividade de vocês delegados precisa ser utilizada para
gerar ações diferentes de apenas, por exemplo, campanhas, que não se mostram
tão efetivas e muito menos inovadoras. Elas são interessantes de serem utilizadas
se forem utilizadas com algo que as permitam ter mais resultados e resultados
mais satisfatórios. Existem muitas outras atitudes utilizadas em larga escala que
seguem essa mesma lógica das campanhas antidrogas.
Nessa perspectiva, o cenário atual em que boa parte do Novo Mundo defende um
tipo de política antidroga e o Velho Mundo entende de maneira muito diferente
são necessárias negociações para atingir um consenso de qual é a forma mais
idônea de agir para alinhar o que for possível de alinhar, sempre respeitando as
diferenças de cada nação e suas soberanias. O grande ponto é que essa reunião
diplomática é valiosa porque o futuro da política antidrogas simplesmente precisa
de mais do que esforços continentais, demanda uma união de esforços globais!
A Guerra às Drogas, na verdade, já parece um termo muito ultrapassado a partir
do momento que a comunidade internacional já não tem mais a pretensão de
aniquilar o uso de drogas, mas sim de negociar o uso delas de maneira que não
seja tão prejudicial às saúdes físicas e mentais do indivíduo, ou, ainda que
mantendo o proibicionismo, tratar os viciados mais como doentes que como
criminosos. Já não se assume mais um caráter de guerra, mas sim de buscar pelo
bom uso, e a medicina contemporânea já reconhece alguns bons usos, a exemplo
dos estudos da Universidade de Cambridge que aponta “que as drogas
aperfeiçoadoras da cognição podem de fato melhorar o desempenho cognitivo de
pessoas saudáveis”, além dos diversos remédios à base de drogas ilícitas que já
existem.

Isso tudo mostra que há muito a ser negociado e a ser debatido para que os países
aqui presentes consigam, juntos, passar uma resolução para o comitê que ajude a
atenuar os perigos que as drogas ilícitas oferecem à sociedade atual.

Movimentações econômicas geradas por substâncias
ilícitas
Como são os meios de comércio dentro desse cenário
Esse tipo de comercial permeia todas as classes sociais, mesmo que umas sejam
mais afetadas que outras, afinal, parte da sociedade vive no território do tráfico.
A sobrevivência da grande indústria de drogas ilegais costuma estar intimamente
relacionada a corrupção e milícias, respectivamente com os fenômenos de ser um
oficial do governo envolvido (seja em parte do negócio ou como cliente) e fazer a
famosa “vista grossa” e nas milícias de prover proteção e outras coisas que o
governo eventualmente negligência à comunidade daquele local. É a partir dos
grandes lucros (mais de 400% do preço de produção) com a venda a uma clientela
fiel (ou seja, viciada) que sequer tem um concorrente onde pode comprar mais
barato (se existir essa disputa pelo monopólio local, costumam acontecer guerras
sangrentas para que no fim apenas uma facção domine) que se consegue o
dinheiro para prover os serviços sociais à comunidade, a manutenção do negócio
ilícito praticado e qualquer outra necessidade, como obtenção de armas.
Para conseguir transitar com tantos quilos de substâncias ilegais, acontece de a
corrupção não ser o suficiente, e assim existem diversas estratégias para
conseguir realizar esse transporte. A primeira ideia é o conceito de entreposto que
se baseia em armazenar a substância em um local que, não necessariamente
tenha a substância como lícita, mas que pelo menos seja menos rigoroso, tendo
menos fiscalização ou similar, a partir desse local é que acontece uma distribuição
radial para as proximidades em que acontece a venda. Outra ideia usada é a
distribuição pelo mar. Muitas vezes utilizam-se semissubmersíveis, isto é,
“submarinos” que submergem completamente, ficando com uma parte para fora
que garante certa flutuabilidade enquanto maior parte fica submersa. A escolha
desses veículos, também chamados de Narco Subs, é por não ser tão complexo de
confeccionar de maneira amadora como um submarino, mas suficientemente

discreto para não ser facilmente notado pela guarda costeira, uma vez que a maior
parte fica submerso. Ainda em mar, a mercadoria é passada do narco sub para
um barco discreto que a leva para o continente. Outra ideia utilizada é a ideia de
“aviãozinho”, em que uma pessoa terceira é bem paga para levar um pacote em
uma mochila ou mala ou que seja a alguém específico em um local específico sem
sequer saber doque se trata, e é assim que muitos jovens sem perspectivas de
futuro e que precisam urgentemente de algum dinheiro acabam adentrando o
mundo do tráfico de drogas. Outra maneira é colocar na bagagem ou até
transportes individuais de pessoas alheias a mercadoria para que no destino final
desse terceiro desavisado a mercadoria seja recolhida. Além dessas maneiras,
ainda há muitas outras criatividades que são utilizadas pelos traficantes, esse
parágrafo traz apenas alguns exemplos.
O monopólio do tráfico de drogas pela criminalidade gera muito dinheiro sujo e
muito recurso para diversos outros crimes além de ameaçar a saúde da
população. Há uma estrutura sólida por parte dos traficantes que dificulta a
quebra desse comércio ilegal, mas apesar de ser muito importante entender como
funciona e como acontece o tráfico de drogas, também deve se lembrar que o foco
do comitê é em como as drogas afetam a saúde da população, então mesmo que
deva-se ter uma noção, não é interessante focar os debates apenas na segurança
pública, pois mesmo que resolver esse problema seja uma maneira de
cessar/prever o uso de drogas, a Organização Mundial da Saúde não tem muita
jurisdição que favoreça resolver segurança pública.
O dito anteriormente é um resumo para ter uma noção básica de como acontece
o comércio nesse cenário: violando soberanias estatais, leis vigentes, direitos
humanos e envolvendo pessoa inocentes de maneira injusta, muitas vezes até
irremediavelmente, mas sempre tenha em mente que o foco da OMS é tratar da
saúde pública, dessas vítimas viciadas e doentes para remediá-las.

Geração de empregos
Fica claro, a partir da leitura dos tópicos anteriores, que o mercado ilegal é um
dos maiores geradores de emprego quando se fala sobre ilegalidades e indivíduos
sem muita perspectiva de empregos formais.
"Num ambiente de falta de perspectivas, o tráfico de
drogas está virando, cada vez mais, uma alternativa de

emprego. É uma bomba social", afirma o chefe do
Denarc, Jorge Miguel
Uma abordagem puramente repressiva em relação às drogas também não
reconhece que, para milhões de pessoas em todo o mundo, os criminosos
envolvidos no mercado ilegal de drogas fornecem renda, serviços básicos e
estabilidade que o Estado não consegue fornecer. Nesses territórios perdidos,
muitos governos se concentraram apenas no policiamento e nas intervenções
militares para coibir atividades ilegais, sem promover empregos alternativos e
fornecer serviços essenciais como o acesso à água potável, educação, cuidados de
saúde e segurança. Esses esforços repressivos têm sido em grande parte
contraproducentes, especialmente entre as minorias étnicas mais vulneráveis e
as comunidades mais pobres em ambientes rurais e urbanos.
Um fator importante da política de drogas é observar o efeito da política sobre o
emprego e, consequentemente, os níveis de desemprego. Se a política de drogas
fosse promulgada para que as drogas fossem legalizadas, por exemplo, o mercado
informal diminuiria e muitos perderiam sua fonte de renda, incluindo imigrantes
sem status legal. Além disso, o uso de drogas atualmente impacta negativamente
o emprego, incentivando taxas de rotatividade mais altas e abstenção.
Outro elemento importante a se considerar é o efeito que a política antidrogas
causa na geração de empregos e nos índices de desemprego. Muitas vezes, podese ouvir referências à economia subterrânea, também conhecida como economia
informal. Este termo é essencialmente o mesmo como o mercado informal e
refere-se à é a produção de bens e serviços não reportada ao governo
deliberadamente, com o objetivo de sonegar impostos, evadir contribuições para
a seguridade social, driblar o cumprimento de leis e regulamentações trabalhistas
e evitar custos decorrentes da observância às normas aplicáveis a cada.

Efeitos gerados na economia global
O abuso de drogas inflige diretamente danos imensuráveis ao público, saúde e
segurança em todo o mundo a cada ano, e ameaça o desenvolvimento pacífico e o
bom funcionamento de muitas sociedades. Entender os custos econômicos do
abuso de drogas é necessário para desenvolver políticas que reduzam tais custos.
Tentar calcular o fardo monetário global do abuso de drogas é, extremamente,

complexo, diversas pesquisas estão atoladas em limitações de dados, diversas
áreas que devem ser levadas em consideração para chegar a uma estimativa
aproximada do custo global total de abuso de drogas estão sendo esquecidas.
A análise das consequências econômicas do abuso de drogas deve levar em conta
as despesas associadas às escolhas políticas e levar em consideração quaisquer
ganhos e externalidades. Embora a contabilização dos custos reais em dólares do
abuso de drogas em todo o mundo seja um desafio, analisar suas consequências
e entender os domínios em que efeitos nos ajuda a ter uma visão mais clara das
formas em que o abuso de drogas afeta o mundo.
É primordial ressaltar, que o uso drogas afeta diretamente a economia de um
país, principalmente, as esferas laborais e socioeconômicas. Nesse sentido, as
perdas de produtividade são calculadas como o trabalho que seria razoavelmente
esperado que tivesse sido feito se não fosse perdido para o uso de drogas (uma
perda de renda e produção potenciais e, portanto, o PIB) como resultado de uma
redução na oferta ou eficácia da força de trabalho. A perda de produtividade nos
Estados Unidos como resultado da não participação trabalhista é significativa:
US $120 bilhões (ou 0,9% do PIB) em 2011, totalizando 62 por cento de todos os
custos relacionados com a droga. Semelhante estudos na Austrália e Canadá
identificaram perdas de 0,3 por cento do PIB e 0,4 por cento do PIB,
respectivamente. Nesses dois países, o custo da perda de produtividade foi
estimado em 8 e 3 vezes maior, respectivamente, do que custos relacionados à
saúde devido à morbidade, assistência ambulatorial, consultas médicas e outras
consequências relacionadas.
O fenômeno do abuso de drogas exige que as sociedades dediquem recursos à
prevenção, educação e intervenções baseadas em evidências, incluindo
tratamento e reabilitação. Embora tais atividades possam consumir muitos
recursos, estudos mostraram que para cada US $1 gasto, bons programas de
prevenção podem economizar até US $10 para os governos em custos
subsequentes.
Heroína, cannabis e cocaína são as drogas mais frequentemente relatadas por
pessoas que iniciam tratamento em todo o mundo. Estima-se que apenas um em
cada seis usuários problemáticos de drogas em todo o mundo, cerca de 4,5
milhões de pessoas, receba o tratamento necessário, a um custo global anual de
cerca de US $35 bilhões. Há uma grande variação de região para região. Por

exemplo, na África, apenas 1 em cada 18 usuários problemáticos de drogas recebe
tratamento. Na América Latina, Caribe e Europa Oriental e do Sudeste,
aproximadamente 1 em cada 11 indivíduos que usam substâncias ilícitas recebe
ajuda, enquanto na América do Norte estima-se que um em cada três recebe
intervenções de tratamento. Se todos os usuários dependentes tivessem recebido
tratamento em 2010, o custo desse tratamento teria sido estimado em US $200
bilhões a US $250 bilhões, ou 0,3 a 0,4 por cento do produto interno bruto (PIB)
global. Os resultados da pesquisa mostram claramente que o investimento no
tratamento é rentável em comparação com o custo do abuso não tratado e
contínuo. Pesquisa realizada nos Estados Unidos da América revela que cada US
$1 investido em tratamento gera um retorno entre US $4 e US $12 em redução de
crimes e custos de saúde.
De fato, a produção e o comércio ilegal de drogas atrasam o crescimento e
afetando negativamente o desenvolvimento a longo prazo de diversos países. Essa
foi uma das principais conclusões do Relatório Anual da Junta Internacional de
Controle de Drogas, que analisou os efeitos da produção ilegal de cocaína e
heroína, principalmente, na economia mundial.
O impacto econômico do comércio ilegal de drogas ocorre mais nos países em
desenvolvimento, porque representa uma parte maior da economia como um
todo. No Afeganistão, por exemplo, a produção e o tráfico de drogas representam
de 10% a 15% do Produto Interno Bruto (PIB) e na Colômbia, de 2% a 3%. Já nos
Estados Unidos, os lucros das operações com drogas atingem apenas 0,4% do
PIB, embora existam mais dependentes lá que em qualquer outro país.
As drogas, segundo o relatório, atingem seriamente também toda a estrutura
social, gerando crescimento da criminalidade, principalmente aumento de casos
de sequestro, corrupção, extorsão e abuso.
Nota-se, portanto, que qualquer tipo de política antidrogas promove um custo
exacerbado para os governos mundiais. Dessa forma, a manutenção das formas
de combate às substâncias ilícitas precisa ser reformulada e discutida
urgentemente.

Impactos biopsicossociais
Como a população é atraída a utilizar ilícitos
O ponto mais atrativo das drogas ilícitas não é apenas a recreação, mas também
todo o esquema lucrativo do tráfico. Isso envolve políticos e outros funcionários
públicos corruptos que livram os criminosos e as populações que vivem no
território do tráfico e têm os direitos negligenciados pelo governo local e
oferecidos muitas vezes pelas milícias e facções que coordenam as operações
ilegais da região (por exemplo, segurança), gerando uma perigosa idolatria aos
traficantes que conseguem investir em programas sociais com o lucro de vender
drogas por mais do triplo do custo de processá-la a uma clientela fiel por ser
viciada e constantemente ameaçada de morte em casos de abandono, denúncia,
dívida, etc..
Outra questão monetária trata-se de jovens que desconhecem o pai, mas veem a
mãe e irmãos sem ter o que comer e recebem a proposta de participar do tráfico
para receber uma alta quantia de dinheiro. Isso, inclusive, ilustra como, mesmo
que todas as classes sejam afetadas, diferentes setores sociais são afetados de
diferentes maneiras.
Precisa-se compreender que drogas meramente recreativas lícitas que, muitas
vezes podem até fazer mais mal (social e à saúde do indivíduo) que algumas
ilícitas, são uma porta de entrada para um mundo de vícios e ilegalidades. A mera
aceitação social de algumas drogas (álcool e cigarro, por exemplo) e não aceitação
de outras (maconha, por exemplo) é suficiente para mudar políticas internas e
externas inteiras, gerando países de relações instáveis com os vizinhos por causa
do turismo de drogas, que o torna um ótimo entreposto para os narcotraficantes,
isto é, local que armazenaria e distribuiria para os vizinhos a mercadoria ilegal, já
que no entreposto é, supostamente, uma mercadoria legalizada.

Mazelas sociais oriundas das drogas
A dependência química é um grave problema de Saúde Pública, atingindo o
indivíduo de diferentes maneiras. Ela afeta crianças, adolescentes, homens e
mulheres de qualquer classe social, sem distinção de sexo, credo ou cor. Devido a
seu crescimento, passa a ser banalizada, como se fosse uma situação comum e

cotidiana. Nesse sentido, modificar o comportamento através de uma droga
tornou-se habitual e corriqueiro.
Cerca de 10% das populações dos centros urbanos de todo o mundo consomem
abusivamente substâncias psicoativas, independentemente da idade, sexo, grau
de instrução e poder aquisitivo. Inicialmente, a droga é usada como uma fonte de
prazer e de satisfação momentânea ou como uma forma de esquecer as
dificuldades da vida. Com o tempo, muitas pessoas continuam a consumi-la com
a finalidade de evitar os efeitos indesejáveis de sua abstinência.
Uma vez dependentes das drogas, os usuários a incorporam no seu cotidiano, não
aceitam restrições, resistem à disciplina e têm dificuldade de retomar estudos ou
trabalho. Usuários de drogas possuem alguns aspectos psicológicos comuns:
Quanto à personalidade, verifica-se fragilidade, falta de amor-próprio, busca da
autodestruição, depressão, ansiedade e suas comorbidades. O dependente
químico tem dificuldade em conseguir desenvolver suas atividades cotidianas
sem a utilização da droga, pois esta passa a servir como alívio para lidar com as
mazelas da existência e dos conflitos que a constituem. Nessa perspectiva, o
usuário faz da obtenção da droga seu objetivo de vida. Além disso, a quantidade
de drogas existentes e a facilidade para a sua aquisição são elementos que
contribuem para essa diferenciação.
Violação de direitos humanos, corrupção, violência do tráfico e políticas punitivas
que não prestam às vítimas a assistência de saúde necessária são só algumas das
consequências sociais causadas por substâncias entorpecentes e psicotrópicas,
tais mazelas se estendem desde a famosa falência advinda de vício, que representa
uma grande formadora de moradores de rua, até os atentados terroristas
psicóticos do Cartel de Medellín, como por exemplo a explosão de uma bomba no
voo Avianca 203, que tinha como alvo César Gaviria Trujillo (candidato à
presidência que sequer estava abordo), mas assasinou 107 pessoas.
As consequências do uso de drogas vão além dos danos individuais e orgânicos,
uma vez que interferem diretamente no contexto familiar, transformando os
membros da família em codependentes, causando desagregação familiar,
sofrimento e desolação.

Contribuindo para esse cenário, o mercado internacional de cocaína movimenta
bilhões de dólares anualmente e, no Brasil, alimenta o crime organizado, facções
que comandam o comércio de drogas, inclusive de dentro dos presídios.
Comunidades vulneráveis controladas por traficantes se transformam em áreas
de alta criminalidade. Nesse sentido, por existir uma substância ilícita que tem
uma demanda permanente e crescente, e por ser altamente rentável, grupos
brigam entre si pelo monopólio de áreas e geram todas as cenas de violência que
é visível ao redor do mundo.
Desta forma, as relações do tráfico com o crime se dão em decorrência da
motivação financeira, assim como da coação e do vício. Um dos fatores que
alimentam a estrutura do narcotráfico é a necessidade dos dependentes com o
consumo de drogas. Assim, quando não possuem condições financeiras para
adquiri-las passam a praticar delitos, ou lhes restam a possibilidade de prestar
serviço ao tráfico em troca da tão desejada substância.
O traficante, com sua organização criminosa, utiliza pesado armamento para
controle do seu comércio e a defesa do seu bando. Ocorre que, no Brasil, o
comércio de armas é rigorosamente controlado pelo Estado, motivo pelo qual os
traficantes adquirem armas em países vizinhos (Paraguai) entrando no Brasil
ilegalmente, resultando em uma complexa rede de contrabando. Dessa forma, é
evidente como a movimentação de ilícitos gera uma violência constante e
assustadora para todos os vieses da sociedade.
Outro fator importante são os efeitos à saúde de um indivíduo. Rins, cérebro e
coração são os órgãos que mais sofrem com as drogas, especialmente quando
ocorre a mistura de duas ou mais substâncias. Relatórios do Serviço Europeu de
Polícia (Europol) e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes
(UNODC) mostraram que as anfetaminas e o ecstasy desenvolvidos em laboratório alcançaram o segundo posto em número de usuários no mundo, atrás
apenas da maconha.
As mortes causadas por drogas cresceram em um ritmo superior ao dos acidentes
de trânsito nos últimos 14 anos no Brasil: 58% contra 17%. Embora os acidentes
com veículos matem mais em números absolutos, os dados são um reflexo do foco
de atenção do país. Há mais de uma década, o Brasil tenta criar mecanismos para

coibir a violência no trânsito e viu as mortes saltarem de 35,5 mil para 41,6 mil
de 1996 a 2010. Por outro lado, o esforço concentrado no combate às drogas é
mais recente. E os números são prova dessa realidade: os índices pularam de 14,2
mil para 22,5 mil, segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde, o Datasus. Além disso, nos dados coletados pela reportagem, não estão
contabilizadas algumas doenças provocadas pelo abuso de drogas, como o câncer
de pulmão, nem os homicídios atrelados ao tráfico de entorpecentes. As soluções
para coibir essas mortes não são simples e precisam necessariamente envolver
prevenção e fiscalização. A colaboração internacional é extremamente necessária
e urgente.

Consequências da SARS-CoV-2 para o uso de
entorpecentes
O impacto da pandemia do Covid-19 ainda não é totalmente conhecido, porém
relatórios da UNODC apontam que o fechamento de fronteiras e outras restrições
relacionadas à pandemia já causaram escassez de drogas nas ruas, levando ao
aumento de preços e à redução da pureza.
Em princípio, o fechamento das barreiras alfandegárias e outras restrições
relacionadas à pandemia já causaram escassez de drogas nas ruas, levando ao
aumento de preços e à redução da pureza. grupos vulneráveis e marginalizados,
jovens, mulheres e as camadas mais pobres pagam o preço do problema das
drogas no mundo. A crise da COVID-19 e a retração econômica ameaçam agravar
ainda mais os riscos das drogas, quando os sistemas sociais e de saúde estão à
beira de um colapso e a sociedade está lutando para lidar com esse problema.
Devido à COVID-19, os traficantes podem ter que encontrar novas rotas e
métodos, e as atividades ligadas ao tráfico e remessas pelo correio podem
aumentar, apesar de a cadeia de suprimentos postais internacionais ter sido
interrompida. Além disso, a pandemia também tem levado à escassez de opióides,
o que, por sua vez, pode resultar em pessoas que buscam substâncias mais
facilmente disponíveis, como álcool, benzodiazepinas ou mistura com drogas
sintéticas. Assim, podem surgir padrões de uso mais prejudiciais à medida que
alguns usuários passem para o uso da injeção, ou injetem com maior frequência.

Ao observar outros efeitos da atual pandemia, o relatório alerta que se os
governos reagirem igual à crise de 2008, quando reduziram orçamentos de
drogas, intervenções para prevenção, serviços de tratamento e fornecimento de
naloxona, usado na reversão da overdose de opióides, populações podem ser mais
duramente atingidas.
As operações de interceptação e a cooperação internacional também podem se
tornar menos prioritárias, facilitando a operação por parte dos traficantes. Nesse
sentido, é preciso que todos os governos demonstrem maior solidariedade e
apoiem, principalmente os países em desenvolvimento, no combate ao tráfico
ilícito de drogas e ofereçam serviços baseados em evidências para os transtornos
associados ao uso indevido de drogas e doenças relacionadas, para que seja
possível promover a justiça e não deixar ninguém para trás.

PERGUNTAS QUE UMA RESOLUÇÃO
DEVE RESPONDER
Espera-se que o comitê responda e resolva, mas não se limite, às seguintes
perguntas:
1. Como prevenir o tráfico ilegal de drogas?
2. Como tratar as vítimas viciadas? O quão prejudicial à saúde a punição pode
ser?
3. Até que ponto as drogas são recreativas ou medicamentos e até que ponto
são apenas riscos?
4. Além de prevenir, como remediar os viciados?
5. Quais as relações entre o uso de drogas e a religião? Isso pode causar
conflitos sociais?
6. Como as políticas antidrogas podem afetar a Saúde Pública?
7. Onde a legalização deveria acontecer, se é que deveria acontecer? Em
todos os lugares ou apenas em alguns lugares?
8. É possível reformular as antigas políticas antidrogas? Ou devem ser
refeitas do zero?

CONCLUSÃO
Ilustres delegados(as),
Pelas informações apresentadas, espero que possam desenvolver ainda mais suas
ideias e posicionamentos. Este guia de estudo foi escrito para melhorar a
compreensão do assunto retratado, de modo a ajudá-lo a atingir seus objetivos
dentro do comitê. Acompanhe os tópicos citados e concentre-se na pesquisa sobre
a temática. Dessa forma, é esperado que essa seja uma experiência singular na
vida dos senhores, e que sejam capazes de aproveitar tudo o que será evidenciado
durante essa excelente simulação.
Cordialmente,
Mesas Diretoras da Organização Mundial da Saúde.
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