
SINAIS DE UMA OVERDOSE

A pessoa não acorda ou não responde ao estímulo

Pele fria e úmida

Lábios ou pontas dos dedos azulados

Respiração superficial, lenta ou sem respiração

Ataques ou convulsões

Ronco profundo ou respiração borbulhante

Mudança na tolerância (especialmente após deixar a

desintoxicação, tratamento ou prisão)

Mistura de drogas e álcool, especialmente benzodiazepinas

Uso de drogas sem ninguém por perto

Ligue para o 911 e forneça a localização exata

da pessoa

Diga se a pessoa está respirando ou não

Fique com a pessoa. Se você tiver que sair,

coloque-a em posição de recuperação

COMO AGIR EM CASO DE UMA
OVERDOSE POR OPIÁCEOS

PRINCIPAIS RISCOS DE OVERDOSE

Uma overdose acontece quando você toma uma droga em

excesso e o cérebro para de respirar.

O QUE FAZER

A Lei do Bom
Samaritano (Good

Samaritan Law)
protege aqueles que,
de boa fé, ligam para

o 911 durante uma
overdose.

@od_preventionist @BrocktonAreaPreventionCollaborative



Não induza o vômito

Não coloque gelo em qualquer parte do corpo

da pessoa

Não coloque a pessoa na água

Não injete nada nela

Administre naloxona, se você tiver

Narcan deve ser administrado após duas respirações de

resgate

A pessoa pode precisar de doses múltiplas, mas você deve

esperar de três a cinco minutos entre as doses com

respirações de resgate

COMO AGIR EM CASO DE UMA OVERDOSE POR OPIÁCEOS

ENQUANTO VOCÊ ESPERA

COMO FAZER RESPIRAÇÃO BOCA A BOCA

COMO ADMINISTRAR NALOXONA

www.opioidoverdoseprevention.org

Champion Plan
Programa de recuperação 
com auxí l io da pol ícia

508-408-5168

RECURSOS 

        LOCAIS:

 Certifique-se de que não há nada na boca

 Incline a cabeça para trás, levante o queixo, aperte o nariz

 Expire na boca da pessoa uma vez a cada cinco segundos

 Administre naloxona, se você tiver

 1.

 2.

 3.

 4.

Plymouth County Outreach
Acompanhamento de overdose e apoio

plymouthcountyoutreach.org

BAMSI Cope Center (Centro COPE da BAMSI)
Teste gratuito de Naloxona e HIV/DST | 508-583-3405

Learn to Cope
Apoio para famílias que lidam

com a dependência e recuperação
learn2cope.org


