PREVENÇÃO, TRATAMENTO,
CUIDADOS DE HIV E APOIO ÀS PESSOAS QUE
1
CONSOMEM
DROGAS
COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo coronavírus recentemente descoberto
Como se espalha a COVID-19?
As pessoas podem adquirir a COVID-19 de outros que
têm o vírus. A doença pode propagar-se de pessoa para
pessoa através de pequenas gotículas do nariz ou da
boca que são espalhadas quando uma pessoa com
COVID-19 tosse ou exala.

Outras pessoas podem então adquirir COVID-19 tocando
em objectos ou superfícies, tocando depois nos seus
olhos, nariz ou boca. As pessoas também podem adquirir
COVID-19 se respirarem gotículas de uma pessoa com
COVID-19 que tosse ou exala gotículas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está a avaliar a
investigação em curso sobre as formas de propagação da
COVID-19. Para obter as informações mais recentes, consulte
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019.

Para muitas pessoas, a infecção pela COVID-19 pode ser ligeira e

Quais são os sintomas da COVID-19?
Os principais sintomas parecem ser a gripe ou uma
constipação muito grave:

recuperam plenamente com um mínimo de intervenção. No entanto,
pode ser muito mais grave para as pessoas com condições de saúde
subjacentes e para as pessoas com sistemas imunitários debilitados.
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Falta de ar / dificuldade em respirar

Prestação de serviços abrangentes em matéria de HIV
para e com pessoas que usam drogas durante o surto da COVID-19
O PAPEL DAS COMUNIDADES É ESSENCIAL EM TODAS AS MEDIDAS DE RESPOSTA
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As pessoas que usam drogas podem ser
particularmente vulneráveis à COVID-19 devido
a questões de saúde subjacentes, estigma,
marginalização social e a uma maior
vulnerabilidade económica e social, incluindo a
falta de acesso à habitação e aos cuidados de
saúde.
A continuidade e a sustentabilidade de servi
ços abrangentes de HIV, HCV e outros serviços de
baixo limiar para pessoas que consomem
drogas devem ser asseguradas durante a
epidemia de COVID-19.

As pessoas têm direito à saúde, mesmo em
países sob regime de isolamento ou onde o
estado de emergência foi declarado. Isso inclui
o acesso aos serviços e programas de redução
global dos danos causados pelo HIV que
salvam vidas.
O encerramento dos serviços apenas resultará na
sobrelotação dos que permanecem abertos,
que aumentará o risco de transmissão e o impacto
sobre a qualidade do serviço.
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Os serviços abrangentesdeHIV,HCV e outrosserviços
de baixo limiar para pessoas que consomem
drogas devem estabelecer um ambiente
de trabalho seguro.

Deve ser disponibilizado um financiamento adequado.
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OMS, UNODC, ONUSIDA Um Guia Técnico para os Países Estabelecer Metas para o Acesso Universal à Prevenção, Tratamento e cuidados de HIV para pessoas que consumem drogas, revisão de 2012,
(Genebra, OMS, 2012)
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