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As ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, nos Açores, foram palco, nos 
dias 3, 4 e 5 de junho, de ações de formação dedicadas ao tema Nyxoid -  
solução para pulverização nasal de naloxona. O formador foi Fábio Luz, 
Médico de Medicina Geral e Familiar e responsável clínico pelo Programa 
de Substituição Opiácea “Percursos”, na Unidade de Saúde da Ilha Tercei-
ra. Intoxicação aguda por opióides: fatores de risco e determinantes, Nalo-
xona: tratamento em intoxicação aguda, Apresentação do Nyxoid, Vanta-
gens da naloxona intranasal e Cuidados centrados no doente foram al-
guns dos tópicos desenvolvidos nestas formações, dirigidas em particu-
lar a potenciais interventores em possíveis casos de overdose mas 
igualmente a qualquer outro cidadão. Em entrevista, Fábio Luz dá-nos a 
conhecer os contornos destas ações…

A que públicos se destinam e que principais objetivos visam as ações 
de formação subordinadas ao Nyxoid, solução para pulverização nasal 
de naloxona?

Fábio Luz (FL) - As ações de formação acerca da naloxona intranasal 
(“Nyxoid”) destinam-se a qualquer pessoa ou profissional, que tenha alta 
probabilidade de ser um primeiro respondedor num possível caso de so-
bredosagem (“overdose”) opiácea. Estamos a referir-nos principalmente 
a: médicos e enfermeiros, que trabalham com este tipo de utente, bombei-
ros, guardas prisionais, polícias, entre outros. Acrescento que a educação 
e informação sobre este produto deverá ser dirigida a todos os consumi-
dores de heroína e seus pares, amigos, familiares, profissionais de estabe-
lecimentos públicos, e à população em geral.

 
A quem e em que circunstâncias deverá ser fornecido este fármaco?
FL - Este fármaco deverá ser fornecido a qualquer pessoa, com mais 

de 14 anos, que seja suspeita de vítima de sobredosagem opiácea. A par-
tir de qualquer momento em que ocorra a “overdose”, pode-se aplicar o 
dispositivo pela via intranasal, sendo que a eficácia será maior, quanto 
mais cedo for aplicado o produto. O objetivo é reverter o quadro clínico de 
sobredosagem, nomeadamente a depressão respiratória.

 
Que principais determinantes e fatores de risco devemos ter em con-

sideração quando falamos em intoxicação aguda por opióides?
FL - A intoxicação aguda por opiáceos depende da quantidade e pure-

za de opiáceo consumido, o tempo decorrido desde o consumo até à pri-

meira abordagem medicamentosa, a tolerância do consumidor, e se exis-
tem outras substâncias que potencializem esta intoxicação, como é o 
caso do álcool.   

 
O que se espera desta ferramenta de tratamento da intoxicação agu-

da, nomeadamente no que que concerne à prevenção de overdoses?
FL - Esta nova ferramenta será certamente uma excelente e inovadora 

alternativa, pois sendo de fácil transporte e acesso, manuseio simples e 
seguro, e de administração rápida, a primeira abordagem ao doente será 
certamente mais célere, e portanto o potencial de reversão da sobredosa-
gem muito maior, e assim prevenir “overdoses”, diminuindo o número de 
mortes associadas às mesmas.

 
Que vantagens estão subjacentes para os doentes?
FL - A principal vantagem é a rapidez da abordagem com naloxona in-

tranasal, pois sendo mais acessível e de fácil manuseamento, será utiliza-
da mais rapidamente e assim, a hipótese de reverter o quadro de sobredo-
sagem será maior. Outra grande vantagem, é não haver contra-indicações 
na utilização do produto e haverem poucos efeitos secundários, sendo 
um produto extremamente seguro.

 
Que outros assuntos considera pertinentes para as pessoas que li-

dam com estas populações?
FL - É importante desmistificar o produto, explicá-lo como funciona, de-

monstrar o quão é seguro, e que deverá ser utilizado assim que possível na 
suspeita de uma sobredosagem. É um privilégio para os açorianos, tanto 
doentes como profissionais de saúde, terem acesso a este tipo de produto 
moderno e sofisticado, pois sendo a região pioneira na aquisição do mesmo, 
colocamos o arquipélago um passo à frente na prevenção de mortes asso-
ciadas a “overdose”, e pessoalmente congratulo-me por podermos usufruir 
do produto, tanto doentes como primeiros respondedores, evitando situa-
ções por vezes dramáticas, com que lidamos frequentemente.

Ilhas açorianas recebem formação que pode ajudar a salvar vidas
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