
Os Centros de Redução de Riscos (HRC) em Rhode Island serão uma parte vital da estratégia do estado para reduzir as mortes 
por overdose, salvar vidas, e ligar as pessoas aos serviços essenciais de tratamento e apoio à recuperação. Estes recursos 
baseados na comunidade permitem às pessoas consumirem substâncias controladas obtidas previamente em segurança num 
ambiente de apoio sem repercussões legais.

Em julho de 2021, o Governador McKee assinou um projeto legislativo, autorizando um programa piloto de centros de redução 
de danos em nosso estado. Rhode Island está entre os primeiros estados dos EUA a licenciar e estabelecer centros de redução 
de danos, também chamados de locais de prevenção de overdose ou locais de consumo supervisionado.

O Departamento de Saúde de Rhode Island (RIDOH) está a desenvolver regulamentos para os Centros de Redução de Riscos 
rules.sos.ri.gov/regulations/part/216-40-10-25 que serão publicados o mais tardar a 1 de março de 2022. Os regulamentos 
delineiam práticas e serviços padrão para centros de redução de riscos para garantir a saúde, segurança e bem-estar de todos 
os clientes e funcionários.

Os centros de redução de riscos encontram-se com as pessoas onde elas estão e oferecem um ambiente de apoio. 
Os centros de redução de riscos serão concebidos para satisfazer as diversas necessidades dos habitantes de Rhode Island que 
utilizam drogas. 

• Os centros podem ser em localizações de tijolos e cimento, carrinhas ou autocarros móveis, ou locais temporários.

• Cada Centro funcionará sob a supervisão de um diretor clínico e de um diretor do centro. Os funcionários no local, tais como 
especialistas certi�cados de apoio à recuperação por pares, gestores de casos, enfermeiros, ou conselheiros de saúde mental, 
estarão prontamente disponíveis para monitorizar o consumo de drogas e apoiar os seus clientes.

• Todo o consumo de drogas nos Centros será monitorizado por funcionários treinados que poderão responder às overdoses, 
se necessário.

A redução dos riscos é algo bom para a saúde pública.
Embora os centros de redução de riscos sejam uma nova 
iniciativa para o nosso estado, Rhode Island tem uma 
experiência signi�cativa com outras estratégias de redução 
de riscos. Por exemplo, estão disponíveis em todo o estado 
serviços de apoio à rua de redução de riscos, liderados por 
especialistas certi�cados de apoio à recuperação por pares. 
Rhode Island também oferece serviços de redução de riscos 
através do Programa ENCORE (Educação, Troca de Agulhas, 
Aconselhamento, Assistência e Encaminhamento) no Estado 
de Rhode Island. Há mais de 30 anos que este programa 
oferece ferramentas de redução de riscos e educação para 
prevenir a transmissão do VIH, hepatite C, e outras doenças 
transmitidas pelo sangue.

A redução de riscos significa, salvar vidas.
A redução de riscos é uma abordagem de saúde pública que visa reduzir os problemas relacionados com a utilização de 
substâncias. Esta abordagem aceita que a utilização de substâncias existe no mundo e concentra-se na minimização dos efeitos 
nocivos através de práticas de uso de drogas mais seguras (por exemplo, utilização sob supervisão para prevenir overdoses) e 
ferramentas (por exemplo, utilização de tiras de teste de fentanil). Respeito, dignidade e compaixão são fundamentais para a 
abordagem de redução de riscos.

Em Rhode Island, perdemos mais do que um membro 
da comunidade todos os dias devido a uma overdose 

de droga evitável. 
A nossa crise de overdose de medicamentos continua a 
aumentar e só foi agravada pela COVID-19.

2021: As mortes por overdose de medicamentos aumentaram 
14%, onde 435 habitantes de Rhode Island perderam a vida 
por overdose de medicamentos, o que poderia ter sido 
evitado. Este é o maior número já registrado de vidas 
perdidas até a presente data.

O consumo de fentanil continua associado à maioria das 
overdoses fatais (77%, n=336), enquanto que as overdoses 
relacionadas à cocaína continuam a aumentar (53%, n=232).

Fonte: Rhode Island: Gabinete dos Médicos Legistas do Estado (OSME), RIDOH.
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Os centros de redução de riscos ajudam as pessoas a obter os serviços de que necessitam para serem mais saudáveis.
Todos merecem a oportunidade de viver uma vida saudável e alcançar o seu pleno potencial. Os centros de redução de riscos 
oferecerão os seguintes serviços para ajudar a atingir este objetivo:
• Abordagem de overdoses, incluindo a administração de naloxona, se necessário.
• Formação em redução de riscos e distribuição de materiais de consumo de drogas mais seguras (por exemplo, injeção 

esterilizada, snifar e fumar, e tiras de teste de fentanil).
• Agulhas gratuitas e estéreis e recolha con�ável e segura de agulhas usadas.
• Ligação e encaminhamento para programas de apoio à recuperação, tratamento, aconselhamento e serviços de envolvimento, 

tais como habitação, emprego e serviços jurídicos.

Os centros de redução de riscos têm um impacto positivo na comunidade.
Embora os centros de redução de riscos ainda sejam considerados uma estratégia inovadora nos EUA, têm sido implementados 
noutros países desde os anos 80. Há muitas provas que mostram que os centros de redução de riscos podem salvar vidas. 
• Eles ligam as pessoas aos serviços de apoio ao tratamento e recuperação e colmatam lacunas nos serviços de saúde para as 

pessoas que utilizam drogas.
• Os centros de redução de riscos reduzem a utilização de drogas em espaços públicos e lixo de parafernália de drogas (ou seja, 

agulhas e tubos usados) e diminuem os distúrbios públicos. Não aumentam a criminalidade ou o trá�co de drogas nos bairros 
vizinhos.

Os centros de redução de riscos serão inspecionados e licenciados pela RIDOH.
As organizações interessadas em abrir qualquer centro de redução de riscos em Rhode Island (por exemplo, locais de serviço 
estacionários, temporários e unidades móveis) devem apresentar à RIDOH uma Candidatura completa ao Centro de Redução de 
Danos, incluindo:

• Formulário de candidatura
• Prova de aprovação municipal de uma câmara municipal, ou de órgãos diretivos equivalentes, onde o centro deverá estar 

localizado.
• Receber uma inspeção ao local por um representante da RIDOH e obter uma aprovação de conformidade. As inspeções ao 

local asseguram que todos os serviços e práticas cumprem os regulamentos de Rhode Island para Centros de Redução de 
Riscos: rules.sos.ri.gov/regulations/part/216-40-10-25

• Obter um Código de Segurança de Vida/Relatório de Inspeção de Segurança de Incêndio aceitável do Gabinete de Rhode 
Island do Marechal/Comandante dos Bombeiros do Estado ou de um designado.

Todos os centros de redução de riscos em Rhode Island serão rigorosamente avaliados. 
O programa piloto do centro de redução de riscos será avaliado para nos ajudar a compreender o impacto total na saúde pública e 
na comunidade dos centros de redução de riscos no nosso estado. Os resultados da avaliação serão utilizados para fornecer 
recomendações para modi�cações e melhorias futuras.

health.ri.gov/harm-reduction-centersPreventOverdoseRI.org

Saiba mais sobre os centros de redução de riscos de Rhode Island e envolva-se.
• Encontre informação sobre o Comité Consultivo do Centro de Redução de Riscos de Rhode Island: 

https://bit.ly/3efkPnE

• Conecte-se com os defensores comunitários da Coligação do Centro de Redução de Riscos de Rhode Island: 
CoalitiontoSaveLivesRI@gmail.com

• Participar em reuniões públicas mensais com a Task Force de Prevenção e Intervenção de Sobredosagem do 
Governador: preventoverdoseri.org/the-task-force


