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Redução de danos e prisões
Sumários temáticos do relatório “O Estado Global da Redução de Danos 2018”

As leis e políticas de drogas punitivas continuam a ser a causa do sobre-encarceramento de pessoas que usam
drogas em todo o mundo. Isto apesar do compromisso mútuo de 31 agências das Nações Unidas em:

“…promover alternativas à condenação e punição em determinados casos, incluindo a
descriminalização da posse de droga para consumo próprio…”
O consumo de drogas é prevalente em muitas prisões em todo o mundo. A ONUSIDA estima que, a nível global,
entre 56% e 90% das pessoas que injetam drogas sejam encarceradas em algum momento das suas vidas.
O artigo 12.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais exige que os Estados
assegurem a todos os reclusos o acesso a serviços de redução de danos.
Porém, em todo o mundo existe uma acentuada falta de serviços de redução de danos nas prisões.
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TERAPÊUTICA DE SUBSTITUIÇÃO OPIÁCEA (TSO)
Garantir que as pessoas na prisão possam ter acesso à TSO é vital para reduzir as mortes por overdose
de opioides, em parte por assegurar a continuidade dos cuidados entre a comunidade e a prisão. A TSO
está também associada à redução de práticas de injeção de alto risco e da transmissão de doenças por via
sanguínea.
Apesar disso, a TSO está disponível em apenas 54 países no mundo inteiro. E mesmo nesses países, ela é
frequentemente providenciada apenas num número limitado de instalações penitenciárias.
Em prisões onde a TSO está disponível, encontram-se ainda outras barreiras. Em muitos casos, os reclusos
têm de ser transferidos para instalações médicas externas de modo a receberem a TSO. Noutros, a TSO só é
disponibilizada se tiver sido iniciada fora da prisão.

RECOMENDAÇÃO: as prisões devem assegurar que os reclusos tenham acesso viável e irrestrito à
TSO enquanto encarcerados.
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PROGRAMAS DE TROCA DE SERINGAS
O acesso a agulhas e seringas esterilizadas é extremamente limitado nas prisões em todo o mundo, o que significa que os reclusos
que injetam drogas estão em risco de contrair doenças transmissíveis por via sanguínea. Apenas 10 países têm programas de troca
de seringas em prisões: Arménia, Canadá, Alemanha, Quirguistão, Luxemburgo, Macedónia, Moldávia, Espanha, Suíça e Tajiquistão. Na
maioria destes casos, os programas de troca de seringas só estão disponíveis num pequeno número de prisões. Por exemplo, tanto na
Alemanha como no Tajiquistão só existe troca de seringas numa prisão.

RECOMENDAÇÃO: as prisões devem assegurar que os reclusos tenham acesso a equipamento de injeção esterilizado através de
programas de troca de seringas dentro da prisão.

TRATAMENTO DO VIH E HEPATITES VIRAIS
Globalmente, a prevalência de VIH entre a população prisional é quase cinco vezes superior à da população em geral. E a da hepatite C é
mais de 15 vezes superior nas prisões.
Apesar disso, em muitos países, o acesso ao rastreio e tratamentos do VIH e hepatites é inexistente nas prisões, enquanto noutros
está disponível de forma mais limitada do que na comunidade. Isto poderá dever-se à rutura de stock de medicamentos, ao estigma
combinado de serem reclusos, pessoas que usam drogas e pessoas com VIH e/ou hepatites virais ou a atrasos no acesso ao tratamento
quando não existe integração entre as autoridades prisionais e de saúde.
Na Austrália e no Canadá, o rastreio de hepatites virais está disponível a todos os reclusos, e todos aqueles diagnosticados com hepatite
C são elegíveis para tratamento gratuito, independentemente do estádio da doença. Isto contribuiu para a erradicação da hepatite C da
prisão de Lotus Glen em Queensland, Austrália, em 2017.

RECOMENDAÇÃO: as prisões devem assegurar que os reclusos tenham acesso ao rastreio e tratamentos das hepatites virais,
VIH e outras doenças transmissíveis por via sanguínea.

NALOXONA
A naloxona é um antagonista de opioides capaz de reverter os efeitos da overdose. Segundo as diretrizes da Organização Mundial da
Saúde, qualquer pessoa em situação de presenciar uma overdose deve teve acesso à naloxona.
No período após a saída da prisão, o risco de overdose de opioides é particularmente elevado. Apesar disso, a naloxona só é
regularmente distribuída à saída da prisão em seis países: Canadá, Dinamarca, França, Noruega, Reino Unido e Estados Unidos. Mesmo
nestes casos, a distribuição de naloxona depende das autoridades prisionais e, geralmente, não é uniforme dentro de cada país.
E mesmo quando está disponível no interior das prisões, normalmente só pode ser usada por pessoal médico. Programas-piloto em
Itália e na Noruega tornaram a naloxona diretamente disponível às pessoas encarceradas, tendo demonstrado que esta abordagem
aumenta a consciência dos reclusos relativamente a medidas de prevenção de overdoses.

RECOMENDAÇÃO: as prisões devem assegurar que os reclusos tenham acesso direto à naloxona enquanto estão encarcerados.
RECOMENDAÇÃO: as prisões devem assegurar que é dada naloxona a reclusos em risco de overdose quando estes são
libertados.

NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
As novas substâncias psicoativas representam um desafio emergente nas prisões, sobretudo na Europa Ocidental. Por exemplo, pelo
menos 58 mortes em prisões britânicas foram atribuídas, em parte, ao consumo de novas substâncias psicoativas, devido a episódios
psicóticos, suicídio e intoxicação. Overdoses não fatais relacionadas com novas substâncias psicoativas foram também registadas na
Alemanha e em Itália.
As respostas a estas questões nas prisões da Europa Ocidental permanecem focadas na redução da oferta, em testes de drogas e em
proibições de fumar. Uma abordagem a estas substâncias baseada na redução de danos é praticamente inexistente.

RECOMENDAÇÃO: as prisões devem trabalhar com a sociedade civil e os especialistas no desenvolvimento de intervenções de
redução de danos de modo a enfrentarem o consumo de novas substâncias psicoativas.

