O USO DE ÁLCOOL
E OUTRAS DROGAS
EM TEMPOS DE PANDEMIA

Todas as
informações dessa
cartilha foram retiradas
de material científico,
gerado por pesquisas
da área de
Psicologia.
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INTRODUÇÃO
A pandemia do COVID-19 afetou o mundo de diversas
maneiras. O distanciamento social tem gerado diferentes efeitos
psicológicos nas pessoas, como ansiedade, estresse, insegurança,
incerteza e solidão. Algumas pessoas tiveram que acumular tarefas
em sua rotina (trabalho, estudo, casa, ﬁlhos...) e outras estão
sofrendo com a falta de dinheiro e até mesmo com o desemprego.
Essas emoções podem favorecer o uso de drogas, sejam elas
naturais, sintéticas, legalizadas ou não.
Sentir-se triste, entediado ou ansioso pode criar o “cenário
perfeito” para iniciar ou aumentar o uso de álcool e outras drogas, ou
mesmo favorecer uma recaída em alguém que já não utilizava mais
determinada droga.
É comum que se busquem justiﬁcativas para fazer o uso de
determinada substância. "Hoje vou me permitir porque estou feliz”,
ou “meu dia foi ruim e preciso relaxar”. “Recebi uma notícia boa e vou
comemorar...". Seja qual for o motivo, um fato chama a atenção:
houve um aumento signiﬁcativo no consumo de álcool e outras
drogas durante a pandemia.
Diante disso, é essencial que todos recebam informações
sobre os possíveis danos que as diferentes drogas podem causar no
organismo. O objetivo desta cartilha é oferecer conhecimento que
possa ser útil tanto a quem utiliza alguma droga, como para quem
tem amigos ou parentes consumidores.
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VOCÊ SABE
O QUE SÃO DROGAS?
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), droga é toda
e qualquer substância não produzida pelo organismo e que, ao ser
ingerida, modiﬁca uma ou mais de suas funções. Essas drogas
alteram aspectos físicos, emocionais e relacionados ao pensamento e
ao comportamento.

FIQUE ATENTO!
CLASSIFICAÇÃO LEGAL
Do ponto de vista jurídico, as drogas podem ser classiﬁcadas
como drogas lícitas e ilícitas:

LÍCITAS

ILÍCITAS

Comercializadas de forma
legal, podendo ou não ser
submetidas a algum tipo de
restrição, e alguns
medicamentos que só podem
ser adquiridos por meio de
prescrição médica especial.
Exemplo: álcool, cigarro,
remédios...

Todas as drogas produzidas
e/ou comercializadas sem
autorização legal.
Exemplo: maconha, cocaína,
crack...
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PADRÕES DE USO
O uso de álcool e outras drogas é muito variado entre as
pessoas e não há um padrão seguro de uso. Algumas pessoas
podem não apresentar problemas no seu uso, no entanto o
desenvolvimento dos prejuízos pode surgir ao longo do tempo. Um
mesmo indivíduo pode variar na sua forma de consumir substâncias
ao longo da vida, devido a fatores biológicos, psicológicos e sociais.
Antes de se tornar dependente, o indivíduo passa por um processo
marcado por diferentes formas de consumir as substâncias, que
pode se alterar entre o uso experimental e a dependência.
Na pandemia do COVID-19, algumas pessoas podem
aumentar o seu padrão de consumo, devido ao distanciamento
social, problemas ﬁnanceiros e várias outras situações que tem sido
fonte de estresse e instabilidade. É preciso estar atento para a
variação desse consumo para que não se torne um uso prejudicial
durante e após a pandemia.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) descreve diversos
padrões de uso de substâncias, ou seja, a forma como a pessoa utiliza
uma droga. Qualquer padrão de uso pode estar ligado a riscos, sejam
eles eventuais, como o envolvimento em acidentes, quedas, brigas;
ou duradouros, que podem atingir as relações familiares/sociais, o
trabalho, a situação jurídica, bem como a saúde física e mental.
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O QUE É A
DEPENDÊNCIA QUÍMICA?
A dependência química é uma doença grave na qual uma
pessoa se torna dependente em algum tipo de substância. A
dependência modiﬁca o modo que o dependente percebe o mundo,
as pessoas e a sua relação com a droga. É comum perder o controle
sobre o uso, fazendo com que a pessoa sempre queira consumir
mais.
As pessoas que fazem uso problemático de drogas continuam
usando as substâncias mesmo sabendo que isso causa danos ao seu
corpo, à sua família, às suas ﬁnanças e a todos os outros aspectos da
vida. A maioria das pessoas que pretende parar de usar muitas vezes
não consegue porque o seu corpo aprendeu a funcionar com aquela
substância. Isso não ocorre porque elas querem destruir suas vidas,
mas simplesmente não conseguem, porque são quimicamente
dependentes da droga.

FIQUE ATENTO!
Sabe-se que a dependência química é uma doença crônica, o que
signiﬁca que é para a vida toda, assim como, por exemplo, hipertensão e
diabetes. Da mesma forma que nessas doenças, é fundamental que o
dependente químico receba acompanhamento de proﬁssionais da saúde
para seu tratamento. Antigamente, acreditava-se que a dependência
química era um problema moral ou falta de caráter, o que até hoje, contribui
para que os próprios dependentes químicos tenham diﬁculdade em buscar
tratamento. Sendo assim, os familiares, inﬂuenciados por essa antiga
crença, possuem diﬁculdade em perceber que o parente não é um
“malandro”, mas alguém que está doente, desenvolveu dependência
química e que precisa de ajuda.
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COMO AS DROGAS ATUAM
NO SEU CÉREBRO?
O nosso cérebro é dividido em áreas e algumas delas são mais
atingidas do que outras quando pensamos no uso de drogas. Para
facilitar, podemos imaginar o nosso cérebro como um grande
guarda-roupas, onde as áreas são divididas como se fossem gavetas.
Cada gaveta é responsável por uma função: ouvir, ver, falar, etc.
O uso de uma substância pode acabar “bagunçando todo o armário”,
gerando uma grande confusão mental.
Nesse sentido, sabemos que existem diversos tipos de drogas,
mas, nem sempre, a diferença entre os efeitos que elas causam no
nosso organismo ﬁca claro. No quadro da próxima página
conseguimos diferenciar o efeito que geralmente cada droga provoca
no funcionamento do cérebro.
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Depressoras
Estimulantes
Perturbadoras
(Alucinógenas)

Quais são?

O que fazem no cérebro?

•Álcool
•Solventes (“sucesso”, “loló”);
•Opióides (morﬁna/heroína);
•Ansiolíticos;

Deixam o cérebro com funcionamento
mais lento, diminuem a capacidade de
se movimentar adequadamente,
ocasionam a perda de sensibilidade
para dor e, apesar de um efeito de
agitação inicial, podem trazer depois
uma maior sonolência.
-Por exemplo: seria como pedalar
uma bicicleta que anda muito devagar,
em que você acaba se
desequilibrando e cai.

•Nicotina (cigarro);
•Cocaína;
•Crack;
•Anfetamina;
•Cafeína (energéticos);
•Rebite;

Agitam o cérebro, fazendo com que
ele trabalhe em uma velocidade
maior. Podem ocasionar a perda do
sono.

•Maconha;
•LSD (“doce”);
•Ecstasy (”bala”);
•Chás de cogumelo, de lírio,
etc.
•Santo Daime
•MDMA (”MD ou “Michael
Douglas”);

Bagunçam o cérebro. Podem causar
alucinações e delírios (ver ou ouvir
coisas que não existem).

-Por exemplo: seria como acelerar um
fusca como se ele fosse um carro de
corrida.

-Por exemplo: seria como se você
misturasse as gavetas de um
guarda-roupa, que antes tinha um
lugar exato para cada peça de roupa.
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AS DROGAS PODEM ME DEIXAR
MAIS VULNERÁVEL A DOENÇAS?
A capacidade que o nosso corpo tem de se proteger contra
possíveis doenças se chama imunidade. A má alimentação, falta de
cuidados com a higiene, prejuízo no sono e estresse são fatores que
contribuem para uma baixa imunidade, assim como o consumo de
drogas que pode facilmente interferir nesses cuidados.
O uso de substâncias é extremamente prejudicial ao indivíduo.
Boa parte dessas drogas ocasionam a liberação de cortisol
(popularmente conhecido como “hormônio do estresse”), diﬁcultando
a nossa proteção contra possíveis doenças, inclusive o COVID-19.
Vale lembrar que, ao usar drogas, a pessoa acaba por se expor
a situações de maior risco de contágio do COVID-19 (como, por
exemplo, não usar máscara, não lavar as mãos e não praticar o
distanciamento social).

Equilíbrio Comportamental

Equilíbrio Emocional

Equilíbrio Físico
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O USO DE DROGAS TEM
RELAÇÃO COM OUTROS
PROBLEMAS PSICOLÓGICOS?
Você já pensou o que são problemas psicológicos e/ou
psiquiátricos? Imagine que, por exemplo, você enxergasse a sua vida
a partir de um óculos. Esses óculos seriam capazes de inﬂuenciar o
jeito como você vê o mundo, afetando o seu humor, pensamentos,
comportamentos e relações no geral. Isso pode ser um problema
psicológico. O uso de drogas pode favorecer, ou mesmo gerar,
importantes questões da saúde mental. Assim, para a psicologia e
psiquiatria, a diﬁculdade com o uso de drogas geralmente se encaixa
no chamado “transtorno por uso de substâncias”. As pesquisas
aﬁrmam que, quem possui este diagnóstico, pode apresentar outros
transtornos, como depressão, ansiedade, bipolaridade, etc. E esse
conjunto é o que chamamos de “comorbidades psiquiátricas”, ou
seja, quando o indivíduo tem mais de uma doença psicológica.
As drogas, lícitas ou ilícitas, podem agravar os problemas
psicológicos. Por exemplo, pessoas que têm problemas com álcool
ou outras drogas, têm 2 a 3 vezes mais probabilidade de desenvolver
um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo.
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Por outro lado, a droga pode estar sendo usada para aliviar
sintomas de algum transtorno. Esses sintomas podem ser de tristeza
profunda, de ansiedade, de angústia, de impulsividade, de euforia,
dentre tantos outros. Assim, a droga serviria como um “alívio” destas
frustrações. Por exemplo, muitas pessoas ansiosas aﬁrmam que
usam drogas como forma de aliviar seus sintomas de ansiedade. No
entanto, devemos lembrar que este efeito esperado de “conforto” só
ocorre no início do uso. O uso contínuo, de qualquer droga, pode
piorar os problemas. Logo, a pessoa pode entrar em uma espécie de
“círculo vicioso”, no qual ela usa a droga para diminuir sintomas
emocionais (como a ansiedade, a tristeza, etc.) mas acaba agravando
esses sintomas.
Assim, é importante saber que o uso de drogas pode estar
relacionado com vários outros transtornos psicológicos. Por isso,
procurar a ajuda de um proﬁssional é essencial.
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VOCÊ SABE
O QUE É FISSURA?
Fissura é um desejo muito grande de usar a droga. Isso pode
te gerar um conjunto de sensações físicas como, por exemplo,
ansiedade, nervosismo, suor, coração acelerado, etc. Cabe lembrar
que é totalmente normal sentir ﬁssura, pois o seu cérebro se
acostumou com a sensação de prazer que a droga traz, fazendo com
que ele peça que você consuma novamente.
É importante saber que a ﬁssura é momentânea. Ou seja, essa
vontade intensa de fazer o uso da droga surge, começa reduzir e
desaparece em menos de uma hora (caso não seja feito o uso da
substância). Por isso, se o seu objetivo é não consumir, é importante
reconhecer quando se está passando por um instante de ﬁssura e
conseguir se distrair, passando o tempo e mudando o foco dos
pensamentos (veja dicas na pág. 26).

12

O QUE É ABSTINÊNCIA E QUAIS
SÃO OS SEUS EFEITOS?
No contexto da dependência química a palavra abstinência
costuma ter dois diferentes signiﬁcados:
Abstinência ou “cara limpa”
Aqui tem o signiﬁcado de parar de usar drogas. Ou seja, é a ausência do
consumo de uma substância, seja por um período deﬁnido ou não.
Por exemplo, se a pessoa fazia uso de álcool e, durante três meses, não
bebeu absolutamente nada de bebidas alcoólicas, dizemos que essa pessoa está
abstinente do uso de álcool há três meses.

Crise de Abstinência
Nesse outro sentido, temos como signiﬁcado os sintomas que a pessoa
sente a partir do momento em que para de usar drogas. Esse conjunto de sintomas
pode ser psíquico e/ou físico. Veja abaixo os mais comuns.

Veja os sintomas mais comuns:
Sintomas psíquicos

Sintomas físicos

ﬁssura, ansiedade,
depressão, irritabilidade,
diﬁculdade em se
concentrar e alterações
no sono.

tremores, suor, coração
acelerado, elevação da
temperatura corporal,
náuseas e vômitos.
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Lembre-se: todos esses sintomas se encaixam no que é
chamado de Síndrome de Abstinência, que é justamente uma
reação do corpo quando está sem a droga no organismo.
A abstinência não é fácil. O caminho nem sempre é linear,
podendo ser semelhante a uma montanha-russa, com altos e baixos.
Quando uma pessoa se compromete a ﬁcar sem usar uma droga,
podem ocorrer duas situações listadas abaixo:

O lapso é considerado
um deslize e não como a volta
ao padrão anterior de uso da
substância. Isso pode ocorrer ao
longo do processo de abstinência e
não signiﬁca que você irá começar
da estaca zero. Fique atento: o
lapso não pode ser algo
programado.

A recaída ocorre quando a
pessoa volta a ter o antigo
padrão de uso de algum tipo
de substância, depois de um
período em ela que ﬁcou sem
utilizar.

Pense no exemplo de uma dieta onde estamos com restrições
para comer açúcar. Se um dia eu tenho um deslize e como uma fatia
de bolo, mas no dia seguinte eu volto para a minha dieta, isso pode
ser considerado um lapso.
Contudo, se eu decidir que toda sexta-feira irei comer uma
fatia de bolo, programando os meus atos, já estamos falando de
recaída.
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E AS SITUAÇÕES
DE RISCO?
Chamamos de situações de risco todos os momentos que te
despertam a vontade de usar a droga, ou seja, quando você sente
ﬁssura (ver pág. 12). Para cada pessoa pode ser diferente, mas
algumas situações costumam ser mais comuns entre quem usa
drogas. Algumas situações, positivas ou não, podem te deixar mais
vulnerável, ou você vai querer utilizar aquela substância como uma
forma de aliviar algum tipo de desconforto emocional ou como forma
de recompensa. Por isso é importante observar o que vem antes da
ﬁssura, ou seja, quais situações mais te despertam a vontade de usar
a substância.

ALGUNS EXEMPLOS:

Ver alguém utilizando drogas;
assistir lives, ﬁlmes e séries
onde apareça o consumo de
álcool e outras drogas.

Brigas familiares.

Ter dinheiro no bolso.

Diﬁculdade de se adaptar à nova
rotina devido à pandemia;
desemprego.

Alterações no sono.

Ansiedade; processos de perda e
luto; tédio; solidão.
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COMO EU POSSO
LIDAR COM A FISSURA?
Conforme já foi dito anteriormente, a ﬁssura é caracterizada
por uma vontade extremamente grande de usar algum tipo de
substância. Tentar se distrair realizando outras atividades pode
ajudar a passar o tempo, auxiliando a não ocorrer um lapso ou
recaída. Uma dica é manter a mente ocupada, por exemplo,
contando quantos tijolos tem em uma parede, ou quantas estrelas
tem no céu, ou até mesmo distraindo-se na arrumação da casa.
Lembre-se que o lapso ou a recaída não são um fracasso. A diﬁculdade
de parar não signiﬁca uma falha pessoal ou falta de força de vontade.

Não caia na armadilha do seu pensamento!
Pensamento distorcido

Pensamento realista

“Eu estraguei tudo.”

“Eu tive um deslize, mas
posso voltar ao que era antes.”

“Eu sabia que não
seria capaz de parar.”

“Eu fui capaz de fazer uma
mudança e isso foi um deslize.
Hoje já sei mais que ontem
e vou continuar tentando.”

Além de tentar se distrair, você pode escrever ﬁchas com
frases motivacionais para carregar sempre consigo e ler quando
sentir necessidade.
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VAMOS APRENDER TÉCNICAS
DE MINDFULNESS?
Mindfulness, traduzido como Atenção Plena, ou Consciência
Plena em português, é deﬁnido como um processo em que trazemos
a atenção para o momento presente, estando conscientes do que se
passa em nosso corpo, nossa mente e nossas emoções sem reagir de
forma impulsiva.
Quando praticamos Mindfulness estamos vivendo o presente
de forma intencional, momento a momento, com abertura,
curiosidade e gentileza.

As práticas de Atenção Plena são úteis para lidar com situações
difíceis e desaﬁadoras, como o distanciamento social e a ﬁssura por
uso de álcool e outras drogas. Elas podem auxiliar melhorando a
concentração e a qualidade do sono, bem como ajudar a lidar com as
emoções negativas (por exemplo, raiva, ansiedade e tristeza).
Há práticas formais de Mindfulness, como a Atenção Plena na
respiração, o escaneamento corporal (atenção às sensações do
corpo) e os movimentos conscientes como caminhar ou praticar yoga
com atenção plena; e práticas não formais, em que realizamos
qualquer atividade cotidiana como comer e lavar louça com atenção
plena.

17

Benefícios da prática de
Atenção Plena:

Consciência de sensações corporais, emoções,
pensamentos e impulsos;
Percepção de reações “automáticas” em situações de
risco para recaída;
Maior habilidade de parar, observar a experiência
presente e fazer escolhas mais conscientes;
Aumento da aceitação e tolerância frente a experiências
desagradáveis, como ﬁssura e ansiedade;
Melhor relacionamento consigo e com outras pessoas
(amigos, familiares, etc.);
(Re)descoberta de valores e maior engajamento a
comportamentos de autocuidado;

Bem-estar e regulação emocional.
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Vamos praticar?
Abaixo escolhemos 3 exercícios de Atenção Plena que você
pode praticar para cuidar mais de você!

Atenção Plena em uma atividade do seu dia a dia
Escolha uma atividade da sua rotina e preste especial atenção
à experiência do momento presente, observando detalhes como
imagens, sons, cheiros, gostos, tato, pensamentos, emoções e
sensações.
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Exemplos de ações que você pode
realizar com Atenção Plena
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Espaço PARAR para respirar
Este é um exercício que você pode fazer a qualquer momento,
pois ele é muito rápido e simples. Pode ser usado quando se percebe
incomodado com alguma coisa, ou ao sentir impulsos e ﬁssura pelo
uso de álcool e outras drogas.
Para praticá-lo utilizamos o acrônimo PARAR da seguinte forma:
Parar. Pare. Desacelere e veriﬁque o que está acontecendo. Esse é o
primeiro passo para sair do piloto automático.
Atentar. Leve sua atenção às sensações corporais. “O que sente em seu
corpo (tensão, temperatura, coração batendo)? Que emoções está
sentindo (medo, raiva, ansiedade, alegria, euforia)?. Que pensamentos
estão presentes (julgamento, crítica, fantasia)?
Respirar. Respire. Recolha sua atenção e a leve para a respiração. “Onde
percebe a respiração em seu corpo (abdômen, peito, narinas)? Qual seu
ritmo e intensidade (curta, longa, ofegante)? . Você não precisa mudá-la ,
simplesmente sinta e observe.
Ampliar. Amplie sua consciência, incluindo sensações corporais,
emoções e pensamentos, impulsos presentes com curiosidade, gentileza
e sem julgamento.
Responder. Responda (em vez de reagir) com consciência: o que
realmente é necessário na situação que vive e como pode cuidar de si da
melhor maneira possível? O que quer que esteja acontecendo em seu
corpo e mente, você tem escolha de como responder.

Parar Atentar Respirar Ampliar Responder
O que eu realmente preciso para cuidar de mim neste momento?
Qual a minha necessidade?
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Descreva suas experiências
Escreva em um caderno ou em um papel práticas de Atenção
Plena que você escolheu realizar. Após praticar cada uma delas,
pergunte-se: que sensações eu percebi no meu corpo? Quais
emoções eu senti antes, durante e após a prática? Que pensamentos
me ocorreram?
Fazendo isso, você estará cada dia mais consciente das
situações agradáveis, neutras e desaﬁadoras em seu dia a dia e
poderá fazer escolhas em direção ao que realmente tem valor e
importância para você, desenvolvendo motivação para continuar se
cuidando.

Lembre-se: é importante insistir quando as diﬁculdades surgirem,
observar com curiosidade, abertura, gentileza e sem julgamento. A
prática de Atenção Plena existe há milhares de anos e ajudou milhões
de pessoas a transformar suas vidas. Tenha paciência e
perseverança.

Quer saber +
sobre Atenção Plena?
Acesse o link do Centro de Promoção de Mindfulness
https://www.youtube.com/channel/UCOZ3fCRdlqzplD8WinbzwGA
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Outras estratégias
Além das ideias do Mindfulness, temos algumas outras
estratégias que podem te ajudar em momentos de ﬁssura ou
ansiedade.

Surfando essa onda
A primeira técnica chama-se “Surfando essa onda” – quando
você sentir ﬁssura, aquela vontade muito forte de usar álcool ou
outras drogas, imagine que seus pensamentos e emoções sobre a
droga são como ondas. Imagine que a ﬁssura é uma onda. Então
imagine-se em cima de uma prancha, surfando essa onda. Sua
prancha é muito segura e você não vai cair no mar, apenas surfar por
essa onda. Enquanto estiver imaginando-se na prancha, respire
fundo e devagar.

A.C.A.L.M.E.-S.E.
A outra técnica chama-se: A.C.A.L.M.E.-S.E. A ideia dessa
técnica é te mostrar que podemos ter sensações em nosso corpo
que são desagradáveis. Sentir muita ansiedade pode ser bem ruim, e
esse incômodo pode favorecer que você use uma determinada
droga. Então, é importante conhecer essas sensações do corpo e
saber como lidar com elas.
A técnica A.C.A.L.M.E.-S.E. possui 8 passos que podem te
ajudar a lidar melhor com a ansiedade. Na página seguinte, leia em
voz alta todos os passos da técnica e em cada item pense um pouco
sobre o que está escrito.
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Aceite a sua ansiedade. Para que a gente consiga administrar nossa ansiedade é
muito importante aceita-la. Por exemplo, quando um parente distante chega em
nossa casa sem avisar pode ser chato, mas você acaba aceitando. É exatamente
igual com a ansiedade. Quanto mais a gente tenta se “livrar” da ansiedade, mais
essa sensação ﬁca em nosso corpo.
Contemple as coisas a sua volta. Não ﬁque olhando para dentro de você,
observando cada coisa que você sente. Olhe em volta de você, observando cada
detalhe da situação em que você está. Lembre-se: você não é sua ansiedade.

Aja com sua ansiedade. Aja como se você não estivesse ansioso(a). Não se
desespere, interrompendo tudo para fugir. Se você fugir, a sua ansiedade vai
diminuir, mas o seu medo pode aumentar. Continue agindo, bem devagar!

Libere o ar de seus pulmões. Respire bem devagar, calmamente, inspirando
pouco ar pelo nariz e expirando longa e suavemente pela boca. Veja o
relaxamento de respiração desta cartilha e coloque em prática.

Mantenha os passos anteriores. Repita cada um dos passos anteriores.

Examine seus pensamentos. Algumas vezes nós vemos as coisas piores do que
realmente elas são. Examine o que você está dizendo para você mesmo(a) e
pense racionalmente para ver se o que você pensa é verdade ou não: você tem
provas de que o seu pensamento é verdadeiro? Existem outras maneiras de você
entender o que está acontecendo?

Sorria, você conseguiu! Você conseguiu sozinho(a) e do seu próprio jeito, ﬁcar
tranquilo e superar este momento. Você agora saberá um pouco melhor o que
fazer quando estiver ansioso.
Espere o futuro com aceitação. A ansiedade é uma sensação que sempre nos
acompanha. Não conseguimos nos “livrar” dela. Ela é necessária para você viver e
continuar vivo(a). Então o importante é aprender a viver com a ansiedade e não
deixar que ela ﬁque grande demais, difícil de controlar.
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SEJA ATIVO:
FAÇA EXERCÍCIOS FÍSICOS
O exercício físico é considerado um tratamento potente para o
uso de álcool e outras drogas. Através dele é possível promover a
melhora do nosso corpo, sintomas depressivos e ansiosos,
pensamentos, função cardiorespiratória, autoestima e qualidade de
vida. Também é através da atividade física que se obtém maior
disposição para o dia a dia, melhorando a qualidade do sono e
reforçando o sistema imunológico.

Quer saber mais?
Sugerimos a leitura da cartilha:

Como achatar
a curva em casa?
Neste material você vai encontrar informações e orientações
sobre atividades físicas e exercícios que você pode realizar em casa
durante a pandemia do COVID-19.

http://www.pucrs.br/wp-content/uploads/2020/05/como_achatar_a_curva_em-casa
_cartilha_sobre_pratica_de_atividade_ﬁsica_durante_a_pandemia_COVID-19.pdf
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A IMPORTÂNCIA
DA ROTINA
Um dos maiores desaﬁos que um dependente químico
enfrenta ao longo da sua decisão de manter-se abstinente é a
questão da manutenção. Quando você reconhece que as
desvantagens de utilizar uma droga são maiores que as vantagens,
você percebe que é necessário modiﬁcar o seu estilo de vida.
Identiﬁcar que o uso das drogas se tornou um problema na sua vida
é o primeiro passo.
Para isso, é necessário que você tenha um amplo repertório de
estratégias que te ajudem a enfrentar a ﬁssura e as situações de
risco. Nesse sentido, construir uma rotina na qual haja um equilíbrio
nas suas atividades diárias é essencial. A rotina nos proporciona
sentimentos de estabilidade e segurança, na medida em que facilita a
organização das nossas atividades. Também é, através da rotina, que
podemos evitar momentos de estresse, impulsividade e maior
descontrole, ﬁcando menos exposto a imprevistos.
Uma agenda, um quadro ou um aplicativo podem te ajudar a
deﬁnir horários para cada atividade, bem como estabelecer
prioridades para as tarefas. Ao planejar, é fundamental que você
alinhe as suas expectativas considerando as suas condições reais
para cumprí-las. Lembre-se que cada pessoa tem um ritmo para
realizar suas atividades e afazeres diários, por isso o seu
planejamento deve respeitar o seu tempo e você deve sempre
valorizar as suas conquistas.
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O que devo priorizar na
minha rotina?
Estabelecer horários para dormir, acordar e fazer as principais refeições.
Tentar ter uma boa noite de sono (a baixa qualidade do sono causa prejuízos
nas atividades diárias, afetando o rendimento no trabalho e a qualidade de vida
no geral).
Tente manter um equilíbrio entre atividades de lazer (como televisão,
videogame, internet, leitura, etc) e atividades necessárias (como limpeza da sua
casa, trabalho e estudo).
Tenha cuidados com a higiene e com a saúde. Caso você tenha que sair de
casa, lembre-se de usar a máscara e, ao retornar, lavar as mãos com água e
sabão e higienizar todos os objetos e materiais que você trouxe da rua.
Movimente o seu corpo dentro de casa! Os exercícios físicos podem auxiliar no
equilíbrio das emoções.
Busque suporte e apoio emocional. Compartilhar as suas experiências,
frustrações, angústias e raiva com outras pessoas é ainda mais importante
neste período de pandemia.
Lembre-se: a repetição de comportamentos costuma ser um meio eﬁcaz
de aprendizado. No início pode ser que você tenha maior diﬁculdade para
se organizar, mas aos poucos isso vai se tornando natural. Isto porque o
seu cérebro precisa de um tempo para se adaptar aos novos hábitos. Por
isso você deve ser paciente, aceitar as emoções que surgirem caso você
não consiga desenvolver uma rotina todos os dias e continuar tentando.
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TEMOS QUE FALAR SOBRE O
SUICÍDIO E O USO DE DROGAS!
Entende-se por comportamento suicida o ato de quando a
pessoa se machuca propositalmente, independente de quão grave
seja esse ato. Isso inclui pensamentos, gestos e atitudes destrutivas
consigo mesmo, até o suicídio em si, que é o ato de tirar a própria
vida.
O suicídio é um problema de saúde pública e, por isso, falar
sobre ele é importante para a sua prevenção e para o seu
entendimento. Muitas pessoas compreendem essa realidade, mas
nem todos sabem da relação entre o suicídio e o uso de drogas.
Ao fazer uso de uma droga, independentemente de ser
legalizada ou não, o nosso cérebro vai sofrer mudanças que não são
esperadas (veja mais sobre isso na página 8). Algumas substâncias
podem alterar a parte que é considerada o “freio” do nosso cérebro.
Isso leva as pessoas a fazerem coisas que não fariam caso estivessem
sóbrias, ou seja, “de cara limpa”. As drogas mudam o comportamento
do indivíduo e, desta forma, quem usa pode agir de formas
diferentes, colocando-se em situações de perigo.
A pandemia pode deixar todos mais sensíveis às situações de
ansiedade e depressão, principalmente por conta do distanciamento
social, do desemprego, da falta de dinheiro, etc. Isso pode se
transformar em uma situação de perigo, portanto ﬁque alerta e
busque ajuda.

Cuidado! Se você ou algum conhecido apresentam
sentimentos de desesperança, rejeição, baixa tolerância à
frustração, estresse, agressividade, pouco apoio familiar e,
ainda, possui algum pensamento ou plano concreto para tirar a
própria vida, procure ajuda imediatamente!
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ONDE BUSCAR AJUDA?
Caso você tenha dúvidas sobre onde buscar ajuda, ligue para o
Disque Saúde pelo telefone 136.
Em caso de sofrimento emocional intenso, você pode contar
com o apoio do CVV (Centro de Valorização da Vida) pelo telefone
188.
Ainda, você pode buscar proﬁssionais da Psicologia
regulamentados e capacitados para te ajudar com questões de saúde
mental de forma online no site: https://e-psi.cfp.org.br/
Para maiores informações sobre o assunto, sugerimos a leitura
deste material:

Suicídio na Pandemia Covid-19
https://www.ﬁocruzbrasilia.ﬁocruz.br/wp-content/uploads/
2020/05/cartilha_prevencaosuicidio.pdf
http://www.pucrs.br/coronavirus/estudos-e-pesquisas/
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DICAS PARA OS
FAMILIARES E AMIGOS
É importante que você entenda os processos que envolvem a dependência
química, sendo capaz de identiﬁcar o problema e reconhecer as etapas
necessárias para a recuperação da doença.
Para você conseguir ajudar o seu familiar ou amigo, você precisa antes estar
com boa saúde física e mental. Para tanto, nesse período, reforce o
autocuidado, e priorize as medidas preventivas de higiene e isolamento social.
Caso o seu familiar ou amigo esteja desobedecendo às orientações da
Organização Mundial da Saúde (OMS), entrando em contato com pessoas e
lugares sem os cuidados sanitários recomendados, lembre-se de primeiro
colocar a máscara em você, para depois orientá-lo e ajudá-lo. Se você estiver
em um dos grupos de risco para Covid-19 (idoso, hipertenso, gestante, etc)
evite contato direto com o seu familiar quando ele retornar da rua e, se for o
caso, use luvas, roupas de manga longa e prenda o seu cabelo.
Se você se sentir ameaçado(a), inseguro(a) ou tiver dúvidas em relação a como
proceder em situações especíﬁcas, você pode recorrer a um outro familiar ou
aos serviços de saúde do seu município. É importante que você tenha em mãos
contatos de pessoas que possam lhe ajudar a mediar as situações difíceis
envolvendo o seu familiar dependente químico.
Se você identiﬁcar que o seu familiar está em risco de vida, você deve contatar
um serviço de emergência imediatamente (ver possíveis contatos a seguir).
Para maiores informações, consulte a nossa outra cartilha "Orientações para
familiares de usuários de álcool e outras drogas em tempos de pandemia".
http://www.pucrs.br/coronavirus/estudos-e-pesquisas/
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Onde obter maiores
informações:
Centros de Atenção Psicossocial - CAPS
www.saude.gov.br
Disque Saúde:
0800 61 1997
Programa Nacional de DST e AIDS
www.aids.gov.br
Alcoólicos Anônimos - AA
www.alcoolicosanonimos.org.br
AL-ANON E ALATEEN (Para familiares e amigos de alcoólicos)
www.al-anon.org.br
Amor-exigente (Para pais e familiares de usuários de drogas)
www.amorexigente.org.br
Grupos Familiares - NAR - ANON (Grupos para familiares e amigos
de usuários de drogas)
www.naranon.org.br
Narcóticos Anônimos - NA
www.na.org.br
Associação Brasileira de Terapia Comunitária - ABRATECOM
www.abratecom.org.br

30

Fontes
American Psychological Association (2014). Manual diagnóstico e estatístico de
transtornos mentais- DSM. (5ª ed). Porto Alegre: Artmed.
Araujo, R. B. (2013). Guia de terapias cognitivo-comportamentais para os transtornos
do exagero: tratando pacientes da vida real. Novo Hamburgo: Synopsys.
Araujo, R. B., Oliveira, M., Pedroso, R. S., Miguel, A. C., & Castro, M. G. T. (2008).
Craving e dependência química: conceito, avaliação e tratamento. Jornal Brasileiro de
Psiquiatria, 57(1), 57-63. DOI: https://doi.org/10.1590/S0047-20852008000100011
Barros, M. B. A., Lima, M. G., Ceolim, M. F., Zancanella, E., & Cardoso, T. A. M. O.
(2019). Qualidade do sono, saúde e bem-estar em estudo de base populacional.
Revista de Saúde Pública, 53, 82.
DOI: https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2019053001067
Bojdani E., Rajagopalan A., Chen A., Gearin P., Olcott W., Shankar V., Cloutier A.,
Solomon H., Naqvir N.Z., Batty N., Festin F.E.D., Tahera D., Chang G. & DeLisi L.E.
(2020). COVID-19 pandemic: impact on psychiatric care in the United States, a
DOI:
review.
Psychiatry
Research,
289.
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113069
Bowen, S., Chawla, N. & Marlatt, G. A. (2011). Mindfulness-based relapse prevention for
addictive behaviors - a clinician's guide. New York, Guilford.
Bowen, S., Witkiewitz, K., Clifaseﬁ, S. L., Grow, J., Chawla, N., Hsu, S. H., Carroll, H. A.,
Harrop, E., Collins, S. E., Lustyk, M. K., & Larimer, M. E. (2014). Relative eﬃcacy of
mindfulness-based relapse prevention, standard relapse prevention, and treatment
as usual for substance use disorders: a randomized clinical trial. JAMA psychiatry,
71(5), 547–556.DOI: https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.4546
Brown, R. A., Abrantes, A. M., Read, J. P., Marcus, B. H., Jakicic, J., Strong, D. R., Oakley,
J. R., Ramsey, S. E., Kahler, C. W., Stuart, G. G., Dubreuil, M. E., & Gordon, A. A. (2010).
A Pilot Study of Aerobic Exercise as an Adjunctive Treatment for Drug Dependence.
Mental health and physical activity, 3(1), 27–34.
https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2010.03.001

31

Fontes
Diehl, A., Cordeiro, D. C. & Laranjeira, R. (2019). Dependência Química: Prevenção,
Tratamento e Políticas Públicas. 2a. ed. Porto Alegre: Artmed. (Trabalho original
publicado em 2011)
Harvard University Counseling and Mental Health Services (CAMSHS). (2020).
Managing
Fears
and
Anxiety
around
the
Coronavirus
(COVID-19).
https://www.harvard.edu/coronavirus.
Hernández-Huerta, D., Alonso-Sánchez, E. B. & Montes-Rodríguez, J. M. (2020).
The impact of COVID-19 on acute psychiatric inpatient unit. Psychiatry Research, 290.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113107
Lagisetty P.A., Maust D., Heisler M. & Bohnert A. (2017). Physical and mental health
comorbidities associated with primary care visits for substance use disorders.
Journal Addiction Medicine, 11(2), 161–162.
Lynch, W. J., Peterson, A. B., Sanchez, V., Abel, J., & Smith, M. A. (2013). Exercise as a
novel treatment for drug addiction: a neurobiological and stage-dependent
hypothesis. Neuroscience and biobehavioral reviews, 37(8), 1622–1644. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.06.011
Ministério da Saúde. (2014). Núcleo de Apoio à Saúde da Família – Volume
1:Ferramentas para a gestão e para o trabalho cotidiano. (Cadernos de Atenção
Básica, n. 39). Secretaria da Atenção à Saúde. Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
Brasília: DF: Ministério da Saúde.
Peacock A., Leung J., Larney S., Colledge S., Hickman M., Rehm J., Giovino G.A., West
R., Hall W., Griﬃths P., Ali R., Gowing L., Marsden J., Ferrari A.J., Grebely J., Farrell M. &
Degenhardt L. (2018). Global statistics on alcohol, tobacco and illicit drug use: 2017
status report. Addiction, 113(10), 1905–1926.

32

Fontes
Rangé, B. P. (Org.) (1995). Psicoterapia comportamental e cognitiva de transtornos
psiquiátricos. Campinas: Editorial Psy.
Russell, T. A., & Arcuri, S. M. (2015). A Neurophysiological and Neuropsychological
Consideration of Mindful Movement: Clinical and Research Implications. Frontiers in
Human Neuroscience, 9. DOI: https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00282
Silveira, K. L., Oliveira, M. M., Nunes, B. P., Alves, P. F., & Pereira, G. B. (2019). Craving
em usuários de crack segundo características individuais e comportamentais.
Epidemiologia
e
Serviços
de
Saúde,
28(1).
DOI:
https://dx.doi.org/10.5123/s1679-49742019000100022
Zanelatto, N. A., & Laranjeira, R. (2013). O tratamento da dependência química e as
terapias cognitivo-comportamentais: um guia para terapeutas. Porto Alegre: Artmed.

33

Autores
Angélica Nickel Adamoli: Licenciada e Mestre em Educação Física
(UFPel). Doutoranda em Psicologia Clínica (PUCRS). Proﬁssional de
Educação Física do Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Professora do Centro de
Promoção de Mindfulness - CPM.
Isadora Rittmann: Graduanda em psicologia (PUCRS).
José Fernando Aidikaitis Previdelli: Psicólogo. Especialista em
Psicologia Forense, Saúde Mental e Lei pela Centro de Estudos José
de Barros Falcão e FFFCMPA. Psicólogo responsável pelo Serviço de
Psicologia da Clínica São José (Porto Alegre/RS).
Josiane Rocha Carvalho: Graduanda em Psicologia (UFCSPA).
Bacharel em Relações Internacionais (UFRGS). Mestre em Estudos
Estratégicos Internacionais (UFRGS).
Juliana Markus: Graduanda em Psicologia (PUCRS). Especialista em
Direito Ambiental Nacional e Internacional (UFRGS). Bacharel em
Direito (PUCRS).
Karen P. Del Rio Szupszynski: Psicóloga. Mestre e Doutora em
Psicologia pela PUCRS. Pós-Doutorado em Psicobiologia pela
UNIFESP. Docente do Mestrado em Psicologia da UFGD-MS.
Pesquisadora PNPD na PUCRS.
Laisa Marcorela Andreoli Sartes: Psicóloga. Mestre e Doutora em
Ciências (Psicobiologia - UNIFESP). Pós-doutorado em Álcool e Outras
Drogas (UNIFESP). Docente dos cursos de graduação e
pós-graduação em Psicologia da UFJF.

34

Autores
Lauro Roberto Borba Junior: Terapeuta ocupacional. Especialista
em Saúde Pública. Proﬁssional da Unidade de Desintoxicação Jurandy
Barcelos do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Coordenador do Centro
de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas do município de
Alvorada, Rio Grande do Sul.
Matheus Borges Piccolo: Graduando em psicologia (PUCRS).
Nazaré
Maria
de
Albuquerque
Hayasida:
Psicóloga.
Pós-Doutoranda em Psicologia (PUCRS). Membro e certiﬁcada pela
Federação Brasileira de Terapias Cognitivas (FBTC). Docente do curso
de Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Clínica (PPGPSI-UFAM), e do Programa de Pós-Graduação de Cirurgia
(PPGRACI-UFAM) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).
Regina Basso Zanon: Psicóloga. Mestre e Doutora em Psicologia
(UFRGS). Docente dos cursos de graduação e pós-graduação em
Psicologia da UFGD.
Como citar: Adamoli, A. N., Rittmann, I., Previdelli, J. F. A., Carvalho, J. R.,
Markus, J., Szupszynski, K. P. D. R., Sartes, L. M. A., Junior, L. R. B.,
Piccolo, M. B., Hayasida, N. M. A., Zanon, R. B. (2020) O uso de álcool e
outras drogas em tempos de pandemia. Porto Alegre: PUCRS.
Trabalho gráﬁco: Rodrigo Barbosa.
Fotograﬁas de: Adam Niescioruk, Annie Spratt, Atte Grönlund, Bruno Nascimento, Casey Horner, Emil Kalibradov,
Glenn Carstens, Holger Link, Jared Rice, Kelly Sikkema, Sharon Mccutcheon, Toa Heftiba, Veri Ivanova, Yeshi Kangrang e
Zoe Van Poetsprins, disponíveis em unsplash.com.
Ilustrações e outros graﬁsmos obtidos em freepik.com ou de autoria do Designer.

