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www.unodc.org/drugs

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) lidera a 
campanha global de conscientização sobre o sério problema que as drogas 
ilícitas representam para a sociedade como um todo e, especialmente, para os 
jovens. O objetivo da campanha é mobilizar o apoio e inspirar a população a atuar 
de forma integrada na construção de uma resposta ao problema das drogas.

O UNODC incentiva a realização do maior número possível de atividades  
de conscientização em todo o mundo e convida indivíduos, organizações sem 
fins lucrativos, o setor privado e os Estados Membros a participarem  
da seguinte maneira:
•	 Organizando eventos institucionais ou atividades de divulgação para 

comemorar o dia 26 de junho, Dia Internacional contra o Abuso de Drogas 
e o Tráfico de Ilícitos;

•	 Disseminando a campanha em redes sociais e de contatos;
•	 Usando o slogan e o logotipo da campanha em produtos promocionais, 

páginas de internet e mídias sociais;
•	 Doando recursos às organizações não governamentais locais para  

apoiar atividades de prevenção ao abuso de drogas e tratamento de 
usuários problemáticos ou fazendo contribuições para a campanha e 
atividades relacionadas.

Para saber mais sobre a campanha global, visite:
www.unodc.org/drugs  
www.facebook.com/unodc 



Existe uma série de oportunidades para agir no enfrentamento às drogas ilícitas. 
Seguem alguns exemplos do que pode ser feito na sua comunidade: 
•	 Informe-se e compartilhe com outros membros da sua comunidade, 

estudantes, pais e profissionais informações sobre as drogas e seus efeitos 
para os indivíduos e a sociedade. Visite www.unodc.org/drugs para obter 
mais informações

•	 Envolva escolas, pais, polícia local, empresas, mídia, comunidades religiosas, 
profissionais de saúde e sociedade civil nas atividades de conscientização 
sobre o assunto

•	 Apoie ou patrocine reuniões em prefeituras, centros comunitários e 
esportivos e outros lugares públicos para conscientizar sobre o impacto das 
drogas e para promover um estilo de vida saudável

•	 Colabore com os meios de comunicação locais para disseminar a mensagem 
e divulgar informações 

A COMUNIDADE  
É O QUE IMPORTA

A SAÚDE GLOBAL 
COMEÇA  
COM UMA 
PARTICIPAÇÃO 
LOCAL EFETIVA

AS COMUNIDADES 
PODEM AGIR

Estima-se que todo ano 210 milhões de pessoas usam drogas ilícitas, das quais 
quase 200.000 morrem anualmente. O uso e o tráfico de drogas constituem 
uma ameaça não somente para a saúde, mas também para a estabilidade global 
e o desenvolvimento socioeconômico em todo o mundo. 

No entanto, apesar dos desafios que as drogas representam, é possível  
mitigar seu impacto. Por meio de uma abordagem equilibrada entre a redução 
da oferta de drogas e atividades sólidas de prevenção na área da demanda, 
as sociedades podem reduzir os efeitos negativos das drogas. No campo da 
prevenção ao uso problemático de drogas, tratamento e atenção aos usuários, 
o UNODC, junto com organizações da sociedade civil, promove abordagens 
que potencializam e apoiam as estratégias com base na comunidade, colocando, 
dessa forma, as pessoas no centro de sua resposta ao problema das drogas. 

As mais exitosas abordagens de prevenção do uso de drogas incluem o papel 
essencial da família, da escola e da comunidade em geral no fortalecimento de 
fatores de proteção que garantam uma infância e uma adolescência saudáveis, 
livres de riscos e que ofereçam meios viáveis e legítimos de subsistência aos 
adultos. De forma similar, os métodos mais sustentáveis e bem sucedidos 
na área de tratamento e atenção aos usuários são aqueles adaptados para 
as necessidades locais e integrados nos sistemas e serviços locais de saúde. 
Nas áreas de prevenção do uso problemático de drogas e ao enfrentamento 
do tráfico ilícito de drogas, as abordagens mais eficazes são as que têm a 
comunidade no seu centro. 

“O uso de drogas é um problema global. A prevenção 
começa com uma comunidade que se preocupa com seus 
membros vulneráveis e que inclui em seus esforços famílias, 
professores, lideranças jovens e mentores. Temos que começar 
a pensar globalmente e a atuar localmente para reduzir o uso 
problemático e o tráfico de drogas. Juntos podemos trabalhar 
para formular estratégias efetivas em resposta ao problema, 
apoiar as comunidades na abordagem de seus problemas locais 
relacionados com o uso problemático de substâncias e elaborar 
um plano abrangente para tratá-los.”
Yury Fedotov, Diretor Executivo do UNODC

Não existe uma solução única aplicável a todos 
os contextos, quando tratamos dos desafios do 
uso problemático de drogas.  
Cada comunidade representa um conjunto 
único de problemas e circunstâncias. Por isso, 
as melhores abordagens são aquelas medidas 
adaptadas às circunstâncias e elaboradas com 
a participação de todos os setores interessados 
da sociedade – desde as famílias e escolas até 
os locais prestadores de serviços de saúde e os 
operadores da lei. As intervenções com base na 
comunidade também fazem sentido do ponto 
de vista financeiro; no trabalho conjunto,  
as comunidades podem criar sinergias, 
aproveitar a infraestrutura existente e 
potencializar os recursos. 
Igualmente importante na abordagem do problema de drogas a partir de uma 
perspectiva inclusiva e participativa é que as intervenções baseadas na comunidade 
garantam que cada setor da sociedade se sinta responsável por enfrentar o desafio 
das drogas e se comprometa em fazer sua parte. Somente trabalhando em conjunto 
seremos capazes de construir um mundo mais saudável e seguro, um mundo no qual 
as pessoas mais vulneráveis sentem que podem ter esperanças no futuro.


