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Campanha Recuperando a Esperança  

         Participe do Desafio: mude o discurso! 
 

O que é o “Change the Narrative Challenge” ou o Desafio para Mudar o Discurso? 

O “Change the Narrative Challenge” ou o Desafio para Mudar o Discurso é uma competição amistosa de um mês de 

duração entre as Unidades/Capítulos Open School IHI de nossa comunidade global para que 20.000 pessoas se 

comprometam a usar a linguagem focada na pessoa e na sua recuperação para mudar o discurso sobre os transtornos 

por uso de substâncias. 

Quando: 15 de abril a 15 de maio de 2019 

Quem: TODOS! Desafiamos vocês a conversarem com amigos, familiares, vizinhos e colegas de trabalho sobre a 

importância da linguagem voltada para a pessoa e para a sua recuperação. 

Como: Entre os dias 15 de abril e 15 de maio de 2019, a Open School IHI pretende incentivar 20.000 pessoas a 

se comprometerem a interromper o estigma e utilizarem uma linguagem voltada para a recuperação, assinando este 

TERMO DE COMPROMISSO.  

 

Como posso participar? 

Registre aqui a sua Unidade Open School, Faculdade, Instituição ou seu grupo de amigos para participar do desafio. Seu 

objetivo é coletar o máximo possível de ASSINATURAS DO TERMO DE COMPROMISSO para a mudança do discurso 

até 15 de maio. Você também é bem-vindo para participar individualmente.  

 Veja aqui o TERMO DE COMPROMISSO traduzido para o PORTUGUÊS e acesse aqui para assiná-lo no formato 

eletrônico. 

 Você também pode fazer o download e imprimir a versão em PDF do TERMO DE COMPROMISSO para coletar 

assinaturas manuais. Depois, relate para a Open School quantas assinaturas foram coletadas por meio deste formulário. 

A equipe com o maior número de TERMOS DE COMPROMISSO assinados até o dia 15 de maio de 2019 será nomeada 

Agente da Mudança do Ano e ganhará pelo menos quatro vagas gratuitas para o Fórum Nacional do IHI 2019 em 

Orlando, na Flórida. A equipe apresentará seu trabalho, será entrevistada no Fórum e será incluída no site do IHI. 

O indivíduo com o maior número de TERMOS DE COMPROMISSO assinados até 15 de maio de 2019 receberá uma 

bolsa de estudos para uma próxima Expedição Virtual do IHI de sua escolha. 

 

A importância de participar - O Desafio Urgente: Estigma, Culpa e Vergonha 

A vergonha e o estigma envolvendo os transtornos por uso de substâncias levam as pessoas afetadas a se sentirem 

isoladas, sem esperança e incapazes de compartilhar suas experiências com outras pessoas que poderiam apoiá-las para 

a recuperação. Chamar as pessoas de “viciados” sugere incorretamente que aqueles com transtornos por uso de 

substâncias optam por se envolver em comportamento criminoso e imoral, quando na verdade estão doentes. Essa 

linguagem responsabiliza as pessoas por seus problemas, em vez de procurar ajudá-las, e, ao mesmo tempo, reforça a 

dinâmica social de marginalização dessa população vulnerável. 

Nos cuidados de saúde, a consequência de entender os transtornos por uso de substâncias como uma escolha e não como 

uma doença crônica que pode ser tratada com sucesso é fatal, porque os pacientes não recebem os cuidados de que 

precisam. Mudar o discurso do desespero para a esperança e substituir o juízo e a vergonha pela empatia, compaixão e 

amor salvará vidas e ajudará a restabelecer a justiça em saúde. 

 

 

 
 

Mais informações sobre a campanha no site Recover Hope Campaing ou envie um e-mail para 

openschool@ihi.org 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH3sOC9m9PNUG3MKYbOCSXoUZEspMGSNZjiiboVbZmocszvA/viewform
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Recover-Hope-Campaign/PublishingImages/Pages/Take-Action-in-the-Recover-Hope-Campaign/Change%20the%20Narrative%20Pledge_Portuguese.pdf
http://forms.ihi.org/open-school-recover-hope-campaign-change-narrative-pledge
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Recover-Hope-Campaign/PublishingImages/Pages/Take-Action-in-the-Recover-Hope-Campaign/Change%20the%20Narrative%20Pledge_Portuguese.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH3sOC9m9PNUG3MKYbOCSXoUZEspMGSNZjiiboVbZmocszvA/viewform
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Chapters/Pages/ChangeAgentoftheyear.aspx
http://www.ihi.org/education/Conferences/National-Forum/Pages/default.aspx
http://www.ihi.org/education/WebTraining/Expeditions/Pages/default.aspx
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Recover-Hope-Campaign/Pages/default.aspx
mailto:openschool@ihi.org

