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Sejam muito bem-vindos! Estamos contentes em recebê-los nessa simulação do Fórum FAAP XVIII, integralmente presencial, cujo tema será: “Tráfico Internacional de Medicamentos e Opioides” - um tema de
grande importância e relevância na era Contemporânea.
Com a discussão acerca do tema, é de se esperar que exista a contribuição com a erradicação do tráfico internacional, buscando reduzir a oferta de drogas, promovendo programas de combate ao mercado ilegal de medicamentos e opioides e monitoramento de vendas ilícitas destas substâncias. Este Comitê permitirá que os senhores
analisem a situação global do tráfico de medicamentos e opioides e deem seguimento às decisões dos países
membros, com questões relacionadas às drogas e tomem medidas globais dentro do seu âmbito de ação.
Desse modo, pedimos bastante atenção e dedicação com uma temática tão importante como esta. Além
disso, desejamos uma ótima experiência a vocês, lembrando, também, que a mesa diretora será́ constituída de quatro alunos que atualmente cursam o sétimo, quinto e quarto semestres de Relações Internacionais, sendo eles: Isadora Pellegrini, David Armani, Helloyse Santos, Stéfani Sartori e Nathália Morgado como
rapporteurs. Apesar de o histórico de simulações ser vasto e divergente entre os diretores, os próprios participaram da edição passada do Fórum FAAP, exercendo as funções de diretores acadêmicos e rapporteurs.
Por fim, o objetivo do Guia de Estudos em questão é auxiliar e colaborar para que todos tenham um certo
panorama de como funciona o tema e o Comitê no geral, contribuindo para avanços nos estudos posteriores à leitura do guia.
Agradecemos mais uma vez pela participação!
Atenciosamente,
David Armani,
Isadora Pellegrini,
Helloyse Santos,
Stéfani Sartori e
Nathália Morgado
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Drogas e Crime (UNODC) na XVIII edição do
Fórum FAAP de Discussão Estudantil: o Tráfico
Internacional de Medicamentos e Opioides. O
uso de medicamentos de prescrição não médica
está se tornando uma grande preocupação de
saúde pública e de aplicação da lei em todo o
mundo, com os opioides causando os maiores
danos. O fentanil e seus derivados continuam
sendo um problema na América do Norte,
enquanto o tramadol, um opioide usado para
tratar dores moderadas a fortes, está se tornando
uma preocupação crescente em toda a África e
Ásia. O fentanil e o tramadol são essenciais para
o tratamento da dor crônica, mas os traficantes
os fabricam ilegalmente, vendem no mercado
ilícito e causam danos significativos à saúde das
pessoas. A pandemia também levou à escassez
de opioides, o que, por sua vez, levou as pessoas
a procurarem substâncias mais facilmente
disponíveis, como álcool, benzodiazepínicos ou
misturas com drogas sintéticas. As operações de
interdição e a cooperação internacional também
podem se tornar menos significativas, facilitando
a operação dos traficantes. No entanto,
os opioides ainda são os mais prejudiciais,
considerando que o número total de mortes
por doenças relacionadas ao uso de opioides
aumentou 71% na última década. A taxa de
crescimento do consumo de drogas nos países
em desenvolvimento é muito maior do que nos
países desenvolvidos.

HISTÓRICO DO COMITÊ E
ESCOPO DE ATUAÇÃO:
O Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e
Crime (UNODC), fundado pelo então SecretárioGeral das Nações Unidas, Kofi Annan, permite
que a organização se concentre e aprimore sua
capacidade de resolver problemas relacionados
ao controle internacional de drogas, prevenção
do crime e terrorismo de várias maneiras. O
UNODC é a agência líder mundial no combate
às drogas ilegais e ao crime internacional. Na
prática, o escritório foi formado pela fusão do
Programa de Controle de Drogas das Nações
Unidas e do Centro Internacional de Prevenção
do Crime, em 1997.
O objetivo do Comitê é ajudar os EstadosMembros no combate a questões relacionadas
ao crime internacional. Os escritórios do UNODC
operam em todas as regiões do mundo. A maior
parte de seu orçamento vem de contribuições
voluntárias, e a outra parte é seu orçamento
regular, que é fornecido pela Organização
das Nações Unidas (ONU). As contribuições
voluntárias para as atividades do UNODC são
fornecidas por governos de países importantes
e emergentes, agências das Nações Unidas,
organizações intergovernamentais, instituições
financeiras internacionais e doações privadas,
incluindo entidades do setor privado e fundações.
As três principais áreas do escopo de atuação
do UNODC são: saúde, justiça e segurança
pública. Com base nesses temas, além de lançar
campanhas de conscientização e prevenção
do HIV entre usuários de drogas e privados de
liberdade, também foram lançados métodos
de combate às drogas, ao crime organizado, ao
tráfico de pessoas, à corrupção e ao terrorismo.

A UNODC considera necessário alocar fundos
suficientes para a prevenção do uso de drogas
e resposta ao tratamento nos orçamentos
nacionais pós-covid-19 para evitar o aumento
acelerado no uso de certas drogas observado
durante a pandemia. O orçamento anual de
saúde deve incluir uma porcentagem dedicada à
prevenção e ao tratamento do abuso de drogas
e de problemas relacionados ao HIV. A tendência
encorajadora de aumentar os suprimentos
de metadona e buprenorfina oferece uma

Dessa forma, contextualiza-se o tema da
discussão do Escritório das Nações Unidas Sobre
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oportunidade para acelerar o tratamento com
base científica dos transtornos por uso de drogas
e tornar o tratamento com agonistas opioides
mais amplamente disponível. Esforços especiais
devem ser feitos nos países onde os suprimentos
ainda são baixos, ao mesmo tempo em que se
deve continuar a envidar esforços para evitar
que tais substâncias fluam para os mercados
ilegais. A abordagem adotada durante a
pandemia de covid-19 mostra que, mesmo em
situações desafiadoras, os serviços de baixo
limiar e a terapia familiar expandida podem ser
usados para manter o acesso ao tratamento com
agonistas opioides.

CONTEXTO DO PROBLEMA:
Os opioides são uma categoria de medicamentos
encontrados naturalmente na planta Papoiladormideira que produz um suco, o ópio. Quando
ingeridos, atuam no cérebro causando uma
variedade de efeitos, como o alívio da dor. Os
opioides são medicamentos prescritos em certas
condições médicas específicas, e são conhecidos
como medicamentos analgésicos ou sedativos.
Seus resíduos ainda podem ser transformados em
drogas, como a heroína. Assim, além dos opioides
combaterem os sintomas de dor, este tipo de
medicamento pode fazer algumas pessoas se
sentirem relaxadas, felizes ou “altas” e podem causar
dependência ou vício, além disso, seus outros efeitos
colaterais são respiração lenta, náusea, confusão e
sonolência. E os opioides mais comumente usados
são oxicodona, hidrocodona, morfina, metadona,
fentanil e heroína, uma droga ilegal.

Assim, este Comitê defende que é essencial que
todas as pessoas que dependem de opioides,
incluindo as presas ou recém-libertadas, tenham
acesso a tratamento e serviços adequados.
Aumentar o treinamento e fornecer naloxona
provou ser eficaz para pessoas que podem ter
testemunhado uma overdose (incluindo colegas,
familiares, socorristas e polícia). Alcançar este
tipo de cobertura envolve lidar com obstáculos,
incluindo custo e estigma.
Por fim, a UNODC adota estratégias de
prevenção para abordar possíveis problemas de
saúde causados pelo uso de opioides. Mortes
por overdose e práticas de injeção inseguras
são essenciais para reduzir o fardo da doença.
Parcerias entre socorristas, agências de saúde
pública e autoridades de segurança pública
podem ajudar no avanço dos esforços na
prevenção. A redução da carga de opioides
para a saúde requer um aumento significativo
nas intervenções baseadas em evidências para
resolver os transtornos de uso de opioides,
especialmente em relação ao uso de agonistas
de opioides para tratamento, prevenção de
overdose e gerenciamento de casos de overdose.

Classificação dos opioides – UNODC

Desde o início do século XX, o comércio ilegal
de drogas e medicamentos de odos os tipos
tem recebido cada vez mais destaque, assim,
tanto a produção de substâncias que alterem
a mente, quanto a sua regulamentação ou
proibição têm sido comum em todo o mundo.
E vários mercados ilícitos existem em resposta
a essa demanda contínua.
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fornecer uma condição estratégia bem-sucedida
para desestabilizar o mercado global e resolver
o problema do tráfico de drogas. Será que esta
seria a solução?

Diante desse cenário, a produção, transporte e
uso dessas substâncias tem estreita relação com
a história e geografia dos países produtores,
intermediários e usuários. Mudanças na tolerância
sobre certas substâncias; eventos geopolíticos,
como guerra; políticas internacionais e iniciativas
de policiamento, como a implementação da
Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito
de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas
de 1988, melhores meios de detecção de cargas
ilícitas em fronteiras internacionais além das
mudanças na demanda por produtos específicos
influenciam a forma como as rotas do tráfico e
as organizações que participam do comércio de
drogas se formam e se adaptam.

Os danos do uso de drogas, tráfico de drogas e
violência relacionados a drogas não ficam detidos
nas fronteiras dos Estados. Estes produtos de
alguma forma passam e entram em praticamente
todos os países. A saúde pública deve estar
focada, neste caso, devido à necessidade de
usufruir de tratamentos avançados no abuso
e prevenção de drogas, bem como também
a reforma das políticas de justiça criminal de
alguns países que sofrem usualmente do tráfico
de substâncias ilegais.

Porém, o cenário do tráfico internacional de drogas/
medicamentos está mudando. Hoje, os traficantes
estão tentando controlar a tabela internacional
de drogas ou medicamentos e alteram as fórmulas
químicas de drogas controladas, o suficiente
para se tornarem ilegais, uma vez que não estão
listadas na tabela. Assim que uma nova droga é
colocada na programação, os traficantes passam
a ter um novo tóxico para produzir e vender. E
essa é uma das maiores e mais lucrativas indústrias
do mercado de ilícitos, estimando-se mais de
US$ 500 bilhões por ano voltados para o tráfico
internacional de drogas. Com isso, milhares de
quilos de drogas ilegais cruzam fronteiras do
mundo inteiro diariamente e, consequentemente,
centenas de pessoas acabam sendo assassinadas
em incidentes relacionados ao tráfico de drogas.

Além disso, as questões relacionadas às drogas
exigem uma ação conjunta das nações, pois
as soluções globais compartilhadas acabam
desempenhando um papel fundamental na
implementação de estratégias de combate ao
tráfico. E com isso, todos os países devem ver as
políticas de drogas pelo ponto de vista da saúde e
da segurança públicas. Essas substâncias, usadas em
casos em que não há necessidade ou de exagero,
estão circulando em certos países com uma extrema
facilidade, representando uma ameaça real à saúde
e à segurança nacional dos Estados.
E para dificultar a erradicação do tráfico de
drogas, os traficantes estão mudando as formas
de transportarem as drogas e medicamentos
ilegais para pequenas remessas, como é nos casos
das pílulas e comprimidos. Muitos traficantes os
enviam pelos correios, uma vez que os pacotes
são bem mais difíceis de serem controlados
nacionalmente e internacionalmente. Estas
drogas também são vendidas abertamente na
internet e são extremamente fáceis de comprar,
o que dificulta muito o trabalho dos membros
da polícia e serviços de investigação nacional
dos Estados, pois as compras de opioides e

Embora várias tentativas e métodos globais para
acabar com o tráfico de drogas tenham ocorrido,
produziram apenas um sucesso marginal. E mesmo
assim, depois de anos e diversos esforços, a única
estratégia ou método que não foi totalmente
testado para acabar com o tráfico internacional
de medicamentos é a legalização universal.
Embora contraintuitivo à primeira vista, alguns
acreditam que a legalização de drogas poderia
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produtividade da força de trabalho e redução
dos custos da justiça criminal. Um fator crucial
para combater o tráfico de medicamentos e
opioides que a UNODC junto aos países membros
já realizam são parcerias públicas e privadas com
empresas de tecnologia, serviços postais, de
correio e empresas de transporte marítimo. Estas
atitudes estão tendo uma resposta oportuna na
linha de frente na nova luta contra os traficantes
de drogas, que estão explorando cada vez mais o
comércio de carga legal e os serviços postais para
transportar seus produtos ilícitos. Ademais disso,
a UNODC já realizou Convenções e Assembleias
internacionais para discutir estratégias para
combater o tráfico de medicamentos e opioides.
As últimas sessões tiveram como pauta uma
maior cooperação e apoio para ajudar os países
de baixa renda a tirar proveito das técnicas de
combate ao tráfico dessas substâncias.

medicamentos vendidos ilegalmente na “Dark
Web" são difíceis de serem rastreadas para se
descobrir a localização destes traficantes. Os
traficantes enviando remessas diariamente de
drogas e medicamentos ilegais, através dos
correios, aos consumidores, acaba sendo um
desafio para aplicação de uma lei global, pois
rastrear milhões de encomendas que chegam
aos compradores com a maior facilidade é
praticamente impossível.
Esse cenário demanda uma certa cooperação entre
os Estados para combater o tráfico internacional,
trabalhando juntos para criar uma iniciativa em
comum que possa proteger os cidadãos de todas
as nacionalidades e responsabilizar aqueles que
promovem e lucram com o tráfico internacional
de medicamentos e opioides.

RESOLUÇÕES ANTERIORES

Com diversas resoluções promovidas pelo
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e
Crimes, uma recente é a estrutura de “colocar as
pessoas em primeiro lugar”, ou seja, colocar as
pessoas no centro das políticas globais ao combate
às drogas e dar ênfase na saúde e no bem-estar
da humanidade. Para promover esta resolução
a UNODC permanece totalmente engajada
em ajudar os Estados a garantirem o acesso a
medicamentos controlados para aliviar a dor e o
sofrimento dos usuários, promover abordagens
de prevenção, tratamento, reabilitação e
reintegração baseadas em evidências, ciência,
saúde pública e direitos humanos.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas
e Crimes, UNODC, com o intuito de atingir
seus objetivos explicados anteriormente é
responsável por uma série de iniciativas,
incluindo alternativas na área de cultivo de
drogas ilícitas, monitoramento de safras ilícitas
e implementação de projetos contra a lavagem
de dinheiro. A UNODC também trabalha para
melhorar a prevenção do crime, tráfico de drogas
e ajudar na reforma da justiça criminal a fim de
fortalecer o estado de direito, promover sistemas
de justiça criminal estáveis e viáveis e combater
as ameaças crescentes do crime organizado
transnacional e da corrupção.

Com esta influência da UNODC e de agências
públicas e privadas, podemos evidenciar,
especialmente nas Américas e Europa, o
aumento da taxa de implementação de aulas
nas escolas de prevenção ao abuso de drogas.
Em alguns países isso ocorre juntamente com os
conselhos municipais de educação ou mesmo
em colaboração com a UNESCO (Organização

Além disso, a UNODC já investiu e ainda investe
na prevenção equilibrada, no controle do uso
de drogas, e nos tratamentos dos transtornos
causados pelo uso de drogas. Estes investimentos
trouxeram retornos vantajosos, como vidas salvas,
populações mais saudáveis, maior participação e
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e apesar de já ter sido implementado em
diversos países com tecnologias de rastreamento
de correios, implementação tecnológica nas
alfândegas, etc., os Estados menos abastados
ficam de fora disso novamente, o que evidência
mais uma vez a discrepância do combate ao tráfico
internacional de medicamentos e opioides.

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura), visando aprimorar os métodos
de orientação e o adaptando para cada país.
No setor das agências de saúde e Ministérios
da Saúde de diversas nações, podemos ver
avanços, como a promoção de clínicas de
reabilitação para dependentes químicos. Em
alguns países, existem fóruns que previnem
recaídas ou até mesmo o uso dessas substâncias
desde o estágio inicial.

PANORAMAS:

Também podemos ver avanços nos sistemas
carcerários, onde especialmente alguns países da
Europa fornecem tratamentos e diversas fontes
de esclarecimentos sobre o abuso de drogas. Este
tipo de orientação acabou trazendo resultados
em alguns países, pois com este conhecimento
que os detentos adquiriram dentro dos presídios
muitos deles não voltaram a usar drogas após
a liberdade. Em contrapartida a esse tipo
de atitude, podemos ver algumas nações do
Oriente Médio e Ásia que aumentam as punições
diante do tráfico e do uso de drogas. como por
exemplo, em alguns destes Estados a pena de
morte é aplicada para esses casos.

ÁSIA OCIDENTAL E CENTRAL
O Afeganistão continua a dominar o mercado
mundial de ópio. Em 2015, o país foi responsável
por quase⅔ do cultivo mundial de papoula de
ópio. Grande parte da Europa fornece opiáceos
afegãos através da "rota dos Balcãs": a República
Islâmica do Irã, Turquia e Europa do Sudeste, que
continua a ser o principal canal para o comércio
de heroína. O valor total dos opiáceos ilícitos
traficados nas rotas dos Bálcãs é estimado em US
$ 28 bilhões por ano, ou cerca de um terço do
produto interno bruto do Afeganistão, e apenas
uma fração desses lucros permanece no país de
origem. A "rota do Sul" para chegar à região do
Golfo e à África (especialmente a África Oriental)
por mar via Paquistão ou a República Islâmica do
Irã está se tornando cada vez mais importante.
A "rota do Norte" do Afeganistão para seus
vizinhos da Ásia Central, a Federação Russa e o
resto da Comunidade de Estados Independentes
estão experimentando um ressurgimento,
após um declínio de 2008-2012. No entanto, o
Afeganistão e seus vizinhos não são afetados
apenas pelo tráfico, pois as drogas são destinadas
aos seus principais mercados-alvos. Dos cerca de
17,4 milhões de usuários de opiáceos em todo o
mundo no ano passado, o Sudoeste da Ásia foi
caracterizado por altas taxas de uso de opiáceos
e as mais altas taxas de infecção por HIV entre
usuários de drogas injetáveis. Só no Afeganistão,

Diante desses e diversos outros esforços
realizados pelos Estados, juntamente com
UNODC, agências nacionais ou internacionais e
cooperação internacional fica evidente que se
vê a necessidade de mais acordos de assistência
que favoreçam os países subdesenvolvidos,
pois muitos destes são portas de entrada para
o tráfico internacional de drogas em todo o
continente. Diante disso, algumas nações tentam
implementar o controle comercial mais rigoroso
das matérias-primas para a produção de drogas
e das próprias drogas que entram no país, porém
muitos Estados não conseguem atingir este
objetivo por falta de recursos financeiros.
O controle das fronteiras é algo de extrema
importância ao combate ao tráfico de drogas,
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estima-se que 2-2,5 milhões de pessoas usem
drogas. Além disso, o uso de anfetaminas é uma
nova tendência no Afeganistão, bem como no
Paquistão e na República Islâmica do Irã.

por correio aéreo comercial. A carga também
é transportada da República Bolivariana da
Venezuela para vários destinos na África
Ocidental em aeronaves leves.

EUROPA

ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA

A Europa foi e é uma rota de trânsito para o
tráfico de drogas e opiáceos e outras substâncias,
embora tenha diminuído desde o pico em 1990.
Um novo problema de tráfico surgiu na região
nos últimos anos, com os traficantes começando
a atravessar as fronteiras usando documentos
falsos, abrindo um novo mercado lucrativo e,
assim, proporcionando um novo fluxo de receita
para o crime organizado.
O ópio que chega até o continente Europeu
vem principalmente dos países do Oriente
Médio e da América Latina. A fiscalização
da fronteira e dos aeroportos do continente
melhorou em muitos países devido à extrema
abundância dos transportadores de drogas,
que possuem muita criatividade ao entrarem
nos países carregando drogas.

O Oriente Médio relatou grandes apreensões
de anfetaminas nos últimos anos. Relatos de
apreensões de anfetaminas de países do Oriente
Médio continuam a ser relacionados principalmente
com comprimidos da marca Captagon. A natureza
do ingrediente psicoativo neste comprimido nem
sempre é clara, mas os relatórios sugerem que
a anfetamina contrabandeada do sudeste da
Europa é o principal ingrediente dos comprimidos
Captagon
encontrados
nos
mercados
consumidores do Oriente Médio (especialmente
na Arábia Saudita), muitas vezes em combinação
com cafeína. Pontos de trânsito importantes são a
Jordânia, o Líbano, a Turquia e a República Árabe
Síria. Além disso, a Turquia é um importante país
de trânsito para a heroína. Grandes apreensões de
cannabis herbácea de Marrocos foram relatadas
no Norte da África.

OESTE E CENTRO DA ÁFRICA

AMÉRICA DO NORTE E LATINA

Entre 2004 e 2007, surgiram pelo menos dois
hubs distintos na África Ocidental: um na GuinéBissau e na Guiné, e um no Golfo do Benin, de
Gana à Nigéria. Contrabandistas colombianos
transportam cocaína para a costa da África
Ocidental através de "navios-mãe", antes de
desembarcá-la em embarcações menores. Parte
dessa cocaína é enviada por via marítima para
Espanha e Portugal, mas parte é dada a africanos
ocidentais como pagamento por ajudá-los. Os
africanos ocidentais então comercializam essa
cocaína em seus próprios nomes, principalmente

A área do Mar do Caribe é de cerca de 2,75 milhões
de quilômetros quadrados, enquanto a área
terrestre dos países do Caribe é inferior a 10%.
Patrulhar uma área desta dimensão é um grande
desafio para os nossos Estados-Membros. Além
disso, devido à proximidade dos países, é fácil
para os criminosos transportarem rapidamente
carregamentos ilícitos pela cadeia caribenha,
dando pouca chance às autoridades marítimas
de pegá-los. Tradicionalmente, a fiscalização no
Caribe se concentrava no fluxo de drogas do Sul
para o Norte, mas agora a situação é muito mais
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complexa. A região do Caribe enfrenta agora um
aumento no tráfico de pessoas, , tráfico de armas
e contrabando de combustível.

INTERPOL (MEMBRO OBSERVADOR)
A Secretaria-Geral coordena as atividades
cotidianas contra uma série de crimes. É liderada
pelo Secretário-Geral e composta por policiais e
funcionários civis. Inclui uma sede em Lyon, um
complexo global de inovação em Cingapura e
vários escritórios de campo em várias regiões.

Muitos desses países são países de trânsito da
cocaína para os principais mercados consumidores
da América do Norte e da Europa. Para o mercado
norte-americano, a cocaína costuma ser embarcada
por via marítima da Colômbia para o México ou
América Central e depois por via terrestre para os
Estados Unidos e Canadá. As autoridades dos EUA
estimam que quase 90% da cocaína importada
para o país atravessa a fronteira terrestre dos EUA
com o México, com a maioria entrando pelo Texas.
De acordo com estimativas dos EUA, cerca de 70%
da cocaína deixa a Colômbia pelo Oceano Pacífico.

Em cada país, o Escritório Central Nacional da
INTERPOL (NCB) atua como ponto principal para
a Secretaria-Geral e outros Escritórios Centrais
Nacionais. O NCB é chefiado pela Polícia Nacional
e está normalmente alojado no departamento
governamental responsável pelo policiamento.
A Assembleia Geral é o corpo governante e
reúne todas as nações uma vez por ano para
tomar decisões.

A Colômbia continua sendo a principal fonte de
cocaína encontrada na Europa, mas as remessas
diretas do Peru e da Bolívia são muito mais evidentes
do que o mercado dos EUA. A importância relativa
da Colômbia parece estar diminuindo. Por exemplo,
em 2002, as autoridades britânicas informaram que
90% da cocaína apreendida vinha da Colômbia,
mas em 2008 esse número caiu para 65%. Em vários
outros países europeus, o Peru e a Bolívia parecem
ser os principais países de origem da cocaína.

OCEANIA
Modelo de operação da INTERPOL

A Austrália também é um alvo muito desejado
pelos traficantes. As fronteiras e aeroportos do
país são muito policiados, e quase todos os dias
pelo menos uma pessoa é presa por tráfico de
drogas nos aeroportos. Uma das drogas mais
usadas no país é a heroína, e a sua disponibilidade
aumentou muito; seu consumo deu um disparada
devido à baixa dos preços desta droga e aumento
da “pureza” como é relatado por alguns usuários.
Devido a isso, o número de pessoas aprendidas
por ópio ilegal aumentou em 31% no país.

Assim, a INTERPOL conecta todos os seus países
através de um sistema de comunicação chamado
I-24/7. Os países usam essa rede segura para se
comunicar entre si e com a Secretaria-Geral.
Também permite que eles acessem bancos de
dados e serviços em tempo real, a partir de locais
centrais e remotos.
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Países conectados ao sistema de segurança da INTERPOL

O Documento de Posição Oficial (DPO) é o primeiro
contato e a primeira tarefa que os senhores terão
como delegados dos seus respectivos países na
UNODC. Os senhores delegados devem seguir a
seguinte formatação:
Documento deve conter apenas 1 (uma)
página, em folha A4 com impressão colorida;

•

Deve-se ser usada a fonte Times New Roman
em tamanho 12 e na cor preta, texto justificado com espaçamento simples;

Brasão de Armas ou Emblema Nacional do
país no canto superior direito;

•

Nome oficial do país, entre o Emblema/Brasão do país e o símbolo do Comitê, centralizado, em negrito e caixa alta;

•

Assinatura do(s) delegado(s) no canto inferior direito.

O combate ao abuso de opioides pode ser
caracterizado como uma luta quase inédita, já que
o foco do combate se encontra em medicamentos
legalizados e que são frequentemente utilizados.
Diferente do que seria feito em relação a drogas
ilícitas, medidas para diminuir o abuso e o tráfico
de opioides devem ser tomadas com cautela, já
que tais decisões não afetam apenas aqueles
que abusam desse tipo de droga, mas afetam
também os procedimentos de saúde que podem
depender de efeitos produzidos por estes
químicos.

OFICIAL

Todas as margens devem ter medida de 2cm;

•

CONSIDERAÇÕES FINAIS

DOCUMENTO DE POSIÇÃO

•

Símbolo do Comitê deve ser colocado no
canto superior esquerdo;

O documento deve conter, também, (1) o
posicionamento oficial do país representado em
relação ao tema em pauta, (2) as metas do país em
relação ao combate do tráfico e uso de opioides
e (3) mecanismos já existentes para tal combate.

Em linhas gerais, diante ao tráfico de drogas,
a INTERPOL coordena operações de tráfico em
diferentes regiões do mundo e apoia operações
e investigações de drogas lideradas por agências
nacionais ou internacionais. A INTERPOL em
cooperação com a UNODC visa interromper o
movimento de produtos específicos ao longo
de rotas que afetam regiões-alvos ou fluxos
internacionais de drogas ilícitas.

•

•

Para que a tomada de decisão seja feita, os
senhores delegados devem levar em consideração
o contexto histórico e os efeitos que a tal
proposta de resolução possa gerar. Espera-se que
a decisão final inclua medidas de combate ao
tráfico e medidas que levem a um maior controle
dos medicamentos opioides quando prescritos
para tratamentos e procedimentos médicos.
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Além disso, os senhores delegados devem ter em
mente que a conscientização da população em
relação ao problema é um dos grandes passos
nos combate às drogas.
Sendo assim, o que se espera deste Comitê é
um plano concreto de ações e medidas entre
os Estados membros para combater o tráfico e
o abuso de opioides, utilizando as informações
dadas neste guia e as próprias pesquisas dos
senhores delegados. O UNODC é um dos
maiores combatentes ao crime em escala
global e as medidas tomadas por ele tendem
a afetar diversas áreas da sociedade, por isso,
pedimos aos senhores delegados o uso de seu
conhecimento, senso comum e lógica ao formular
seus respectivos planos.

13

Fórum FAAP de Discussão Estudantil – 2022
GUIA DE ESTUDOS / STUDY GUIDE

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
VIII Fórum FAAP 2012. Guia de Estudos. Disponível em: < https://www.yumpu.com/pt/document/
read/19639577/guia-de-estudos-study-guide-guia-de-estudios-faap>. Acesso em: 4 mar. 2022.
Council for Promoting Measures to Prevent Drug Abuse. Drug Abuse Prevention Strategy Acceleration
Plan. 2010. Disponível em: <https://www8.cao.go.jp/souki/drug/pdf/know/plan-e.pdf>. Acesso em: 11
jan. 2022.
DISMUKES, Leslie Cooley. How did we get here? Heroin and fentanyl trafficking trends: a law enforcement
perspective. North Carolina Medical Journal: Vol. 79; No. 3, p. 181-184, 2018. Disponível em: <https://
www.ncmedicaljournal.com/content/ncm/79/3/181.full.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2021.
FOONER, M. INTERPOL-Global Help in Fight Against Drugs, Terrorists, and Counterfeiters. 1985.
Disponível em: <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/interpol-global-help-fight-againstdrugs-terrorists-and>. Acesso em: 4 mar. 2022
GALINDO, Jimena. An improved strategy to fight drug trafficking, organized crime and corruption in
the hemisphere. Global Americans. 2017-2018. Disponível em: <https://theglobalamericans.org/reports/
improved-strategy-fight-drug-trafficking-organized-crime-corruption-hemisphere/>. Acesso em: 9 jan. 2022.
GIOMMONI, Luca; GUNDUR, R. V.; CHEEKES, Erik. International Drug Trafficking: Past, Present, and Prospective
Trends. Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. 2020. Disponível em: < https://
oxfordre.com/criminology/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-470>.
Acesso em: 18 dez. 2021.
Government of the Netherlands. International effort to combat drug trafficking and other forms of
crime. Disponível em: <https://www.government.nl/topics/drugs/international-effort-to-combat-drugtrafficking-and-other-forms-of-crime>. Acesso em: 11 jan. 2022.
INTERPOL. Cooperation with United Nations entities. Disponível em: <https://www.interpol.int/Ourpartners/International-organization-partners/INTERPOL-and-the-United-Nations/Cooperation-withUnited-Nations-entities>. Acesso em: 4 mar. 2022
INTERPOL. What is INTERPOL? Disponível em: <https://www.interpol.int/Who-we-are/What-is-INTERPOL>.
Acesso em: 4 mar. 2022.
JENNER, Matthew S. International Drug Trafficking: A Global Problem with a Domestic Solution. Indiana
Journal of Global Legal Studies: Vol. 18: No. 2, Article 10. 2011. Disponível em: <https://www.repository.
law.indiana.edu/ijgls/vol18/iss2/10>. Acesso em: 17 dez. 2021
RENO, Janet; HOLDER, E. H; MARCUS, Daniel; LEARY, Mary Lou. Promising Strategies to Reduce Substance
Abuse. U.S. Department of Justice, 2000. Disponível em: <https://www.ojp.gov/pdffiles1/ojp/183152.
pdf>. Acesso: 10 jan. 2022.

14

Fórum FAAP de Discussão Estudantil – 2022
GUIA DE ESTUDOS / STUDY GUIDE

RUGGIERO, Vincenzo; SOUTH, Nigel. Eurodrugs: Drug use, markets and trafficking in Europe. Routledge,
2016. Disponível em: <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/eurodrugs-drug-use-marketsand-trafficking-europe>. Acesso em: 4 mar. 2022
United Nations. Conferences | Drug Control. Disponível em: <https://www.un.org/en/conferences/drug>.
Acesso em: 11 jan. 2022.
United Nations Office at Vienna (UNOV). The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Disponível em: <https://www.unov.org/unov/en/unodc.html>. Acesso em: 10 jan. 2022.
UN News. Science, evidence-based facts, key to help end scourge of drug abuse: UN chief. 2021. Disponível
em: <https://news.un.org/en/story/2021/06/1094832>. Acesso em: 11 jan. 2022.
UN News. World drug problem: UN adopts new framework for policies to ‘put people first’. 2016. Disponível
em: <https://news.un.org/en/story/2016/04/527112-world-drug-problem-un-adopts-new-framework-policiesput-people-first>. Acesso em: 11 jan. 2022.
UNODC. Middle East and North Africa. Disponível em: <https://www.unodc.org/unodc/en/drugtrafficking/middle-east-and-north-africa.html>. Acesso em: 4 mar. 2022
UNODC. UNODC Opioid Strategy. Disponível em: <https://www.unodc.org/unodc/en/opioid-crisis/thestrategy.html>. Acesso em: 10 jan. 2022.
UNODC. West and Central Asia. Disponível em: <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/
central-asia.html>. Acesso em: 4 mar. 2022.
UNODC Research. Drug Market Trends: Cannabis Opioids. Disponível em: <https://www.unodc.org/res/
wdr2021/field/WDR21_Booklet_3.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2022.
UNODC Research. Global Overview: Drug Demand, Drug Supply. Disponível em: < https://www.unodc.
org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_2.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2022.
VUKONJANSKI, Igor ; KOSTIĆ, Vladimir. Trafficking of synthetic opioids and new psychoactive
substances as a general security risk, and the international drug control system. Facta Universitatis:
Vol. 18; No. 1, Artigo 1. 2020. Law and Politics. Disponível em: <https://www.ceeol.com/search/articledetail?id=884961>. Acesso em: 18 dez. 2021.

15

