
1 2 3
Sinais de overdose de opióides podem 
incluir:

A pessoa não acorda. 

Não responde quando é chamado. 

Pele pegajosa e fria. 

Lábios ou unhas azuis. 

Respiração fraca e lenta. 

Pupilas contraidas. 

Pulso ou ritmo cardíaco lento. 

Ataques ou convulsões. 

Nenhuma resposta quando os nós dos dedos 
são esfregados com �rmeza no esterno 
(peito).

Reconheça Os 
Sinais de Overdose
Salve uma Vida
Chame o 911

Chame o 9-1-1. 
Uma Overdose é 
uma Emergência 
Médica.

Um opióide pode causar coma e morte 
dentro de um curto período de tempo. 
O medicamento chamado Narcan pode 
reverter uma overdose e salvar uma vida. 

Quando você telefonar para  o:

Dê o endereço
Diga-lhes que é uma overdose para que 

   eles possam trazer Narcan ou diga, “o meu 
   amigo não está a acordar.”

Fique com a pessoa.   

Enquanto espera pela ambulância: 
Coloque a pessoa de lado.
Não provoque vómitos.
Veri�que se a pessoa está a respirar.
Veri�que a pulsação. 

Fazer respiração 
artificial se a 
pessoa não 
estiver a respirar 

1   Con�rme 
que não tem 
nada na boca.

2  Incline a 
cabeça para trás, 
eleve o queixo, 
aperte o nariz.

3  Respire 
para dentro 
da boca da 
pessoa de 5 
em 5 
segundos.

Diga ao pessoal da ambulância qualquer 
informação que souber sobre os medicamentos 
que a pessoa tenha tomado. Se você não pode 
�car, deixe uma nota com a informação.

(Os opióides incluem: a heroína,  
OxyContin, metadona, mor�na,   
Percocet, fentanil e Vicodin.)
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Você não está 
sozinho. Os seguintes 
recursos podem 
ajudá-lo encontrar o 
tratamento de 
dependência de 
substâncias químicas, 
serviços e 
informações.

Informações sobre dependência 
de substâncias químicas e 
educação na linha de Assistência 
de Massachusetts 
(Massachusetts Substance Abuse 
Information and Education 
Helpline)
• Informação gratuita e confidencial e
  referências para programas de 
  tratamento públicos e privados 
• Seguro de saúde pode não ser necessário 
• Tradução disponível em 140 línguas 
(Linha gratuita) 1-800-327-5050  
Aberto as 24 horas, 7 dias por semana

TTY: 1-617-536-5872

www.helpline-online.com

A.H.O.P.E. - Comissão de Saúde 
Pública de Boston (Boston Public 
Health Commission A.H.O.P.E.) 
• Informações gravadas sobre os 
  opióides e overdose de drogas
• Ligações a serviços de assistência de
  tratamento em todo o estado

(Linha gratuita) 1-800-383-2437

Trate-se. 
Há Esperança  

Recursos de Prevenção de Overdose de 
Massachusetts (Massachusetts   
Overdose Prevention Resources) 

• Treino gratuito e confidencial sobre a
  prevenção, reconhecimento e reacção à 
  overdose. O treino inclui respiração de 
  emergência e como usar o medicamento 
  Narcan.

• Narcan nasal será distribuído nestes 
  locais-piloto:

Boston

Cambridge

North Shore

New Bedford

Cape Cod

Northampton

E outros locais em breve.

(Linha gratuita) 1-800-327-5050
TTY: 1-617-536-5872
www.helpline-online.com

 

P r o d u c e d  b y  G E O V I S I O N  f o r :
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