
Refere-se a um conjunto de práticas e
princípios de saúde pública que visam

reduzir os resultados negativos
associados ao abuso de substâncias.

O QUE É REDUÇÃO
DE DANOS?

foca em acabar ou prevenir o abuso de
substâncias; em vez disso, a abordagem

respeita a autonomia da pessoa para fazer
escolhas e foca na redução dos danos

resultantes dessas escolhas.

CONSCIENTIZAÇÃO PARA
REDUÇÃO DE DANOS
PARA COMUNIDADES

LATINAS
 
 

SÍNTESE DE INFORMAÇÕES
RESUMIR COMUNICAR MOBILIZAR 

A REDUÇÃO DE DANOS
NÃO:

 A REDUÇÃO DE DANOS
PRIORIZA:

Segurança      Direitos    Dignidade

VISÃO GERAL
Esta síntese de informações destina-se a fornecer

recursos para indivíduos, pais, profissionais e
provedores sobre Conscientização para Redução

de Danos para Latinos 
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Serviços de
Consumo

Supervisionado
 questões financeiras

de imigração,
questões de saúde,

questões familiares e
outros diagnósticos
de saúde mental.

Para visitar nossa página de recursos, visite  
Centro Hispânico-Latino de Treinamento e

Assistência Técnica em Abuso de Substâncias

 Fornecer treinamentos e
informações para

promover a segurança e
prevenir a criminalização.

Expandir intervenções de redução de
danos de alto impacto, como a
naloxona
Garantir que aqueles com maior risco
de overdose possam acessar
tratamento clínico baseado em
evidências
Melhorar os sistemas de dados e
pesquisas que orientam o
desenvolvimento de políticas de
drogas

Para mais informações, visite: 
Estratégia Nacional de Controle de Drogas 2022

 

Resposta Médica
de Emergência
Inclui treinamento de

membros da comunidade
na prestação de primeiros
socorros de emergência,
como administração de
medicação de reversão

de overdose.

Estratégia
Nacional de
Controle de

Drogas

Programa de
Troca ou Acesso

de Seringas
locais onde as pessoas

podem obter
equipamentos de injeção,

incluindo seringas, e
também podem devolver

seringas usadas para
descarte seguro. Também

pode fornecer
recomendação a serviços.

Redução de
Danos na Prática

Educação e Divulgação  Serviços de saúde e
apoio

Oferecer terapia, testes e
serviços de saúde de

assistência básica gratuita
ou de baixo custo que

sejam acessíveis à
comunidade.

Referências
1.e 2. Princípios da Redução de danos 
https://harmreduction.org/about-us/principles-of-harm-reduction/
3.e 4. SAMHSA: Informações sobre Redução de danos
https://www.samhsa.gov/find-help/harm-reduction
5., 6., e 7. Folheto educativo sobre Redução de danos da Rede de Mulheres Positivas
https://www.pwn-usa.org/wp-content/uploads/2019/01/harm-reduction-factsheet-final.pdf
8. Mortes por overdose de opióides: como o governo dos EUA pode reduzir as mortes
https://www.msn.com/en-us/health/medical/opioid-drug-overdose-deaths-how-the-u-s-government-can-reduce-deaths/ar-
AAWsuqN#:~:text=Access%20to%20clean%20needles%2C%20fentanyl%20test%20strips%20and,send%20Congress%20a%20report%20outlining%20its%20har
m-reduction%20plan. 
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