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DROGAS NÃO SÃO COMPANHIA!
Conscientização sobre o uso indevido de drogas no 

contexto da pandemia

Frente ao avanço mundial da Covid-19, várias medidas 
estão sendo tomadas para evitar a propagação do novo 
coronavírus. Dentre as principais medidas recomendadas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), além do uso de máscaras 
e higienização, está o isolamento social. As recomendações 
adotadas têm como objetivo a proteção da população, geram, 
contudo, diferentes efeitos na rotina dos(as) brasileiros(as).

O contexto é repleto de interfaces que, no campo das 
emoções, geram insegurança, medo, ansiedade, angústia, 
estresse, desespero, solidão, ociosidade e sentimento de 
vazio. Tais fatores podem gerar comportamentos de risco ao 
indivíduo e às pessoas com quem convive como, por exemplo, 
o consumo exagerado de álcool e de outras drogas nocivas. 
Quanto ao álcool, o aumento no consumo já preocupa 
especialistas e a própria OMS. O aumento na venda de 
medicamentos antidepressivos, estabilizadores de humor e 
outros também foi identificado.



A FIOCRUZ, em parceria com a UFMG e Universidade Estadual de 
Campinas, realizou um estudo para analisar como as medidas de isolamento 
social afetaram a vida dos(as) brasileiros(as). Os impactos econômicos são 
consideráveis, assim como as mudanças no estado de ânimo, o que pode 
influenciar o consumo indevido de álcool e de outras drogas. Vejam o que 
destacamos:

• 55% das pessoas relataram diminuição da renda familiar, com maiores 
perdas entre as mais economicamente desfavorecidas.
• 40% da população se sentiram tristes/deprimidas e 54% se sentiram 
ansiosas/nervosas frequentemente (muitas vezes ou sempre).
• Quanto ao sono, 29% passaram a ter problemas e 16% relataram 
dificuldades para dormir durante a quarentena.
• Dos 12% de entrevistados que são fumantes, cerca de 28% aumentaram 
o consumo de nicotina em 10 ou mais cigarros por dia.
• 18% dos entrevistados afirmaram ingerir mais bebidas alcoólicas nesse 
período, sobretudo na faixa etária de 30 a 39 anos de idade, em que o 
aumento foi de 26%. Quanto maior a frequência dos sentimentos de 
tristeza e depressão, maior o aumento do uso de bebidas alcoólicas.
• Entre as pessoas que faziam atividade física, 46% deixaram de fazer, 
totalizando 62% da população entrevistada que não está fazendo 
nenhum tipo de exercício.
• O uso de tablet ou computador aumentou em até 3h ao dia, para os 
jovens de 18-29, e o tempo à frente da televisão aumentou 1h20.

Acesse a pesquisa:
https://convid.fiocruz.br/index.php?pag=principal
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DICAS QUE PODEM AJUDAR

1 – Sentindo tristeza, estresse e/ou angústia?

Escolha alimentos saudáveis, pratique exercícios em casa, procure dormir 
bem. Pequenas mudanças de hábitos vão ajudar a se fortalecer e diminuir a 
vontade de consumir substâncias tóxicas!

Dormir bem, exercitar-se e ter uma alimentação saudável ajuda a aliviar 
o estresse e a compulsão pelo uso de álcool e de outras drogas.

Mantenha hábitos saudáveis!

2 - Sensação de tédio, por não ter nada a fazer ou desespero 
por estar sobrecarredo(a)?

Procure pensar em algo que gosta de fazer, ou se aventurar em novos 
desafios, como tocar um instrumento, assistir a um filme, cozinhar, escrever 
poesias, ler um livro etc.

Estabeleça pequenas metas diárias de obrigações domésticas como, 
por exemplo, estudar com as crianças, organizar um armário, arrumar um 
cômodo da casa, fazendo aos poucos e sem pressa.

Preencha seu tempo com coisas que façam bem a você e o(a) estimulem. 
Descubra novos talentos. Treine novas habilidades. A ociosidade pode levar 
ao uso indevido das drogas. 

Faça desse momento uma oportunidade de crescimento pessoal! 

3 - Sente solidão, confusão e frustração?

Converse com quem estiver com você, olhe nos olhos. Aproveite para 
resgatar o carinho e a importância de sua vida e da vida das pessoas próximas. 
Fale de seus sentimentos com quem você confia. Ligue para familiares, 
amigos(as), envie mensagens, faça chamada de vídeo e transmita a saudade 
e gratidão a eles(as).
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Compartilhar as atuais angústias com quem você confia diminui o 
sentimento de solidão e poderá evitar que você busque refúgio nas bebidas 
alcoólicas ou em outros tipos de drogas nocivas

Respeite o isolamento social sem solidão!

4 - Desânimo e medo do futuro fazem você querer fugir da 
realidade?

Agora é hora de força e coragem para enfrentar a pandemia da COVID 
19! De seguir as regras de higiene recomendadas, cuidar da sua saúde e das 
pessoas que você ama.

Bebidas alcoólicas, diversas drogas e alimentos açucarados diminuem o 
sistema imunológico e, a longo prazo, pioram o seu bem-estar provocando 
fraqueza, sofrimento e depressão.

Acolha-se! Entender seus limites, necessidades e sentimentos pode ser 
um grande aliado nesse período. O uso indevido de álcool e de outras drogas 
como fuga da realidade não ajuda a solucionar os problemas.

Cuide da sua saúde mental!

5 - Você acha que pode beber, comer doces ou fumar como 
uma forma de diversão e consumo moderado?

É importante lembrar que as drogas, lícitas ou ilícitas, podem causar 
dependência química e provocar diversos danos ao nosso organismo. 
Estamos passando por um momento em que a saúde mental e física devem 
ser fortalecidas para vencer uma possível contaminação e doença.

Então,  o melhor é evitar comprar bebidas, alimentos açucarados, cigarros 
ou outras drogas,   e deixá-los longe do alcance da visão, caso os tenha em 
casa, para evitar estímulos que provoquem a vontade de consumi-los.

Se for beber ou fumar, que seja longe de crianças e adolescentes, pois 
podem lhes causar medo e insegurança e prejudicar a saúde deles.

Evite o consumo exagerado!
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BUSQUE AJUDA!

Serviços como Alcoólicos Anônimos do Brasil e Alcoólicos 
Anônimos oferecem reuniões diárias às 20h on-line. 

[https://www.aa.org.br/ e http://www.aaonline.com.br/]

Narcóticos Anônimos também disponibilizam reuniões on-line 
diárias: horários variam de acordo com a região 

[ https://www.na.org.br/evento]

O CVV – Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e 
prevenção ao suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas 

as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por 
telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.
[Ligue 188 ou acesse https://w  ww.cvv.org.br/]

Rede de Apoio Psicológico: plataforma que conecta trabalhadores 
da saúde que estão na linha de frente do combate ao COVID-19 a 

psicólogas e psicólogos voluntários dispostos a atendê-los
[https://www.rededeapoiopsicologico.org.br/]

Rede de Apoio a Familiares de Dependentes de Álcool e Drogas: 
Federação de Amor-Exigente Coordenação Regional do Distrito 

Federal
ae.bsbdf@gmail.com

Grupos Familiares Al-Anon do Brasil
[http://www.al-anon.org.br/index.html] 

Veja a lista dos CAPs DF – Centros de Apoio Psicossocial 
http://www.saude.df.gov.br/carta-de-servicos-caps/

Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB 
Diretoria de Educação do Campo, Direitos Humanos e Diversidade - DCDHD 
Gerência de Educação em Direitos Humanos e Diversidade - GDHD 
gdhd.dcdhd@edu.se.df.gov.br  
Programação Visual: Frank Alves
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