Orientação sobre naloxona (Narcan) para hotéis que abrigam hóspedes em
isolamento e quarentena na Cidade de Nova York durante a pandemia da
COVID-19
As mortes por overdose de opioides ainda são um problema grave durante a pandemia da COVID-19
(Doença por Coronavírus de 2019). As pessoas que estão isoladas ou em quarentena em hotéis podem
correr mais risco de overdose por opioide pelos motivos a seguir:
• Estarem deslocadas de seu ambiente normal
• Isolamento de redes sociais
• Aumento de estresse
• Mudanças na tolerância a drogas devido a mudanças de acesso ao remédio ou drogas
Naloxona é um medicamento seguro capaz de reverter os efeitos da overdose por opioide e, assim, salvar
vidas. Só funciona para opioides, como heroína, analgésicos controlados e fentanil, mas é seguro usá-la
mesmo se não houver presença de opioides. Naloxona está disponível para qualquer pessoa que queira
adquiri-la.
O Departamento de Saúde e Higiene Mental da Cidade de Nova York (Departamento de Saúde da Cidade
de Nova York) orienta que todos os hotéis que estão abrigando pessoas em isolamento e em quarentena
tenham no local Kits de socorro a overdose com naloxona, caso ocorra alguma emergência relacionada a
opioides. As orientações a seguir servem para agências do governo e equipes contratadas que estão
gerenciando ou oferecendo serviços em hotéis que abrigam pessoas em isolamento e quarentena.
Kits de socorro a overdose em hotéis durante o isolamento e
quarentena
O que é um Kit de socorro a overdose?
Cada kit fornecido pelo Departamento de Saúde da Cidade de
Nova York contém duas luvas sem látex, duas doses de spray
nasal de naloxona, um encarte com instruções em espanhol e
em inglês sobre como reagir a uma overdose e uma viseira de
proteção para realizar respiração artificial.
Onde os Kits de socorro a overdose devem ser guardados?
Coloque um kit em um local de destaque em todos os andares que contenham hóspedes em isolamento ou
quarentena. Deixe outros kits com os funcionários ou na recepção. Coloque kits no mesmo local em todos
os andares (por exemplo, ao lado de elevadores ou escadas, perto de desfibriladores externos
automatizados). Avise a todos os hóspedes e funcionários onde é possível encontrar os kits de naloxona.
Inclua instruções com os kits e disponibilize uma cópia da folha de instruções perto dos kits.
Quem pode usar um kit de naloxona?
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Qualquer pessoa, incluindo equipes de atendimento médico, equipes de outros programas e hóspedes,
pode usar um kit de naloxona para prestar socorro a uma overdose por opioide.
É necessário algum treinamento para administrar naloxona?
Quando entregarem os kits de naloxona, os profissionais do Departamento de Saúde da Cidade de Nova
York treinarão a equipe médica local ou outras equipes de apoio. Cada kit de naloxona vem acompanhado
por uma folha de instruções com um resumo das etapas necessárias para prestar socorro a um caso de
overdose durante a pandemia da COVID-19. Ao final do turno, a equipe pode treinar rapidamente os
colegas que estiverem chegando ou instruí-los a estudar a folha de instruções. Não há requisitos para
treinar os hóspedes, mas as instruções de uso devem sempre estar nos kits. Naloxona é segura e fácil de
usar.
O que minha agência deve fazer se precisarmos de mais kits de naloxona?
Envie um e-mail para naloxone@health.nyc.gov a fim de avisar ao Departamento de Saúde da Cidade de
Nova York sobre o uso da naloxona ou para pedir kits adicionais.
Há alguma proteção de isenção de responsabilidade disponível para as pessoas que administrarem a
naloxona?
Conforme a Lei de Saúde Pública, Seção 3309 (Public Health Law Section 3309), qualquer pessoa que preste
socorro a um caso de overdose está protegida contra responsabilidade civil, criminal e administrativa,
desde que aja de forma razoável e de boa fé. A Lei do Bom Samaritano 911 do Estado de Nova York (New
York State 911 Good Samaritan Law) também oferece proteção contra acusações à pessoa que ligou para
911 e ao indivíduo que sofreu a overdose em caso de posse de até 8 onças (226,8 g) de narcóticos, de
álcool (para menores de idade), de maconha (qualquer quantidade), em caso de delitos por parafernália e
qualquer delito por venda. Ela não oferece proteção jurídica explícita a violações de liberdade condicional,
violações de mandados em aberto, problemas relacionados à imigração ou assistência infantil.
Se você tiver dúvidas, envie um e-mail para naloxone@health.nyc.gov. Para saber mais, acesse
nyc.gov/health e procure por “naloxone” (naloxona).

O Departamento de Saúde da Cidade de Nova York pode mudar as recomendações à medida que a
situação evolui.
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