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A Comunidade Open School IHI* acredita muito na força dos alunos, residentes e profissionais para promover 

melhorias nos sistemas de saúde e na saúde das populações. 

Este ano, motivados pelo aumento da morbimortalidade decorrente do uso indiscriminado de opioides (em 2017, mais 

de 72.000 pessoas nos Estados Unidos morreram de overdose, sendo que 2/3 estavam relacionadas ao uso de opioides), 

a Open School está promovendo uma mobilização global para a conscientização sobre o problema, quebra do estigma e 

promoção de ações para melhorar os cuidados dessa população tão negligenciada.  

O foco desta campanha global não é apenas o uso indiscriminado de opioides, e sim todos os transtornos 

relacionados ao uso de substâncias, incluindo álcool, drogas ilícitas ou medicamentos, como benzodiazepínicos.   

A campanha “Recuperando a Esperança” visa melhorar a vida de 50.000 pessoas que vivem com transtornos 

relacionados ao uso de substâncias ao redor do mundo, até Abril de 2020.  

Acreditamos que o primeiro passo nessa jornada é mudar como encaramos a situação: reconhecer que as pessoas 

com uso prejudicial de substâncias possuem problemas crônicos de saúde — não uma falha moral — e enxergar 

os que sofrem com esses quadros como merecedores de empatia, respeito e tratamento de qualidade.  

Conheça a estratégia da campanha e pense em como você pode colaborar para alcançarmos nosso objetivo: 

 

Mais informações sobre a campanha no site Recover Hope Campaing ou envie um e-mail para openschool@ihi.org. 

 
 
* A Open School é uma iniciativa gratuita do IHI que oferece aos estudantes e profissionais de todas as áreas de saúde a 

oportunidade de aprender sobre melhoria da qualidade na assistência e segurança do paciente. Seus recursos incluem um 

catálogo crescente de cursos on-line (muitos traduzidos para o Português), ferramentas, vídeos, além da oportunidade de fazer 

parte de uma rede de unidades locais (chamadas Capítulos), que organizam eventos e atividades em campi em todo o mundo.  

Quer fazer parte dessa rede? Saiba mais em ihi.org/education/ihiopenschool. 
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