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O USO ABUSIVO 
DE ÁLCOOL E 
OUTRAS 
DROGAS EM 
TEMPOS DE 
PANDEMIA
A pandemia nos colocou em contato com limitações e emoções 
difíceis de lidar: o isolamento social, as di�culdades �nanceiras, a 
intensi�cação da convivência com o núcleo familiar, o medo do 
adoecer, as incertezas, o luto pelas pessoas queridas vítimas da 
covid-19, a perda da rotina, o novo normal etc. Neste momento de 
tantas dúvidas e sofrimento, o uso de álcool e outras drogas pode ser 
encarado como uma forma de alívio ou escape da nova realidade. 
Indivíduos que já apresentavam algum tipo de sofrimento emocional 
antes da pandemia aumentaram o consumo dessas substâncias e 
outros começaram neste período. 
As situações críticas, as catástrofes e as calamidades afetam 
diretamente a saúde mental das pessoas, desencadeando quadros 
de ansiedade e depressões. Estes  transtornos mentais podem induzir 
a um consumo mais elevado de álcool e outras drogas, 
principalmente em situações de isolamento social, acarretando em 
um uso prejudicial que pode se prolongar para além da pandemia.



POR QUE AS PESSOAS
USAM DROGAS?
Seria impossível encontrar uma única resposta para uma pergunta 
que traz tantas questões subjetivas.
Não são pequenos motivos ou uma única causa isolada que levam a 
pessoa a utilizar algum tipo de droga. Geralmente existe um 
conjunto de motivações tanto internas como externas que podem 
contribuir para fazer uso dessas substâncias.
Os principais estímulos estão relacionados às características 
individuais e sociais, incluindo, nesta última, a sociedade como um 
todo, a família e onde a pessoa se sente incluída.
É possível citar algumas motivações que levam ao consumo de 
drogas: para obter alguma sensação de prazer (famoso uso 
recreativo); para se sentir pertencente a determinado grupo; para 
melhorar o desempenho social; para buscar uma fuga da realidade 
por meio das sensações que deixam para trás preocupações, medos 
e inseguranças; para escapar de problemas pessoais e familiares; para 
aliviar as angústias, o peso da solidão e o sentimento de abandono 
(principalmente idosos); para livrar-se de todo desconforto causado 
pelo isolamento social; e até mesmo para amenizar sintomas de 
doenças como depressão, ansiedade, fobia social, dor crônica e 
outras.



SUBSTÂNCIAS
PSICOATIVAS
O fato é que o álcool e as outras drogas, que são substâncias 
psicoativas, alteram o funcionamento cerebral e provocam 
modi�cações na maneira de sentir, pensar e agir e no estado de 
consciência, o que é muitas vezes buscado pelas pessoas. Um 
exemplo corriqueiro é a criança que gira em torno do próprio eixo 
para �car tonta, e se diverte com isso. O mesmo ocorre com utilizar 
álcool para relaxar ou para descontrair entre amigos. A tentativa é de 
aproximação com a felicidade e distanciamento dos desprazeres da 
vida. 
É importante lembrar e ressaltar que o fato de consumir certa 
substância não determina que o indivíduo vai, necessariamente, 
tornar-se dependente químico. Além disso, o julgamento moral em 
relação aos usuários de substâncias psicoativas não colabora para a 
resolução do problema que enfrentamos em nosso país em relação à 
dependência química. A informação correta é o melhor caminho para 
ajudar todos aqueles que precisam.



AS DROGAS
NA NOSSA CULTURA
Na nossa cultura, o uso do álcool tem também um caráter de 
socialização e celebração – brindamos às conquistas, às vitórias… O 
ato de ingerir bebidas alcoólicas não é um comportamento 
socialmente contestado. Até pouco tempo atrás, as propagandas 
eram amplas e dirigidas a todo o público. Outro exemplo comum é o 
uso de medicamentos, algumas vezes, indiscriminado. Aquele 
“remedinho pra dormir”, emprestado, ou mesmo o “calmante” que 
algumas pessoas têm guardado em casa “para uma emergência”. Ou 
seja, o consumo é socialmente aceito, normalizado.
As drogas sempre �zeram parte da história da humanidade, em 
diversas culturas e sociedades, e são utilizadas para diversos �ns: 
terapêuticos, recreativos, espirituais, na alimentação etc. 



LEGAIS OU                                                            

Existem as drogas legais, que têm permissão do governo federal para 
serem comercializadas e consumidas, como o álcool, o tabaco, o café, 
os medicamentos, entre outras. 
Já as drogas ilegais não podem ser comercializadas nem consumidas, 
isto é, são proibidas pela legislação, como a cocaína, a maconha, o 
crack etc. 

Esta divisão pode passar a ideia de que drogas legais são seguras e as 
ilegais, perigosas. Mas isso não é verdadeiro! No uso nocivo, ambas se 
tornam perigosas tanto do ponto de vista físico quanto do social.
 

ILEGAIS



QUANDO SE TORNA 
UM PROBLEMA?
É importante distinguir os graus de intensidade de consumo, além de 
levar em conta que cada organismo pode reagir à substância de uma 
forma diferente.

O uso nocivo se con�gura quando, ao consumir, mesmo sendo de vez 
em quando, em uma comemoração especí�ca, por exemplo, 
acontecem problemas relacionados estritamente àquele episódio de 
consumo, como:

• brigas, falta no emprego e 
violência doméstica 
(problemas sociais);

• acidentes (problemas físicos);

• confusão mental, agressividade 
(problemas psicológicos).



A DEPENDÊNCIA
Já a dependência diz respeito a um consumo compulsivo e 
constante. Sua intensidade é capaz de provocar problemas sociais, 
físicos e/ou psicológicos com frequência.
E mesmo entre as pessoas dependentes, há diferentes níveis de 
gravidade. 
Uma situação de dependência acontece por várias razões, muitas 
vezes difíceis de identi�car. A pessoa nem sempre consegue perceber 
os prejuízos provocados pelo uso de substâncias e acredita que tem 
controle sobre a situação e que poderá parar quando quiser. Às vezes, 
a busca pelo tratamento demora um longo tempo.



UMA QUESTÃO DE 
SAÚDE PÚBLICA
O uso problemático – seja o uso nocivo ou a dependência – de álcool 
e outras drogas é uma questão de saúde. E o SUS oferece tratamento 
especializado e gratuito para isso.

É importante destacar que, se observamos que uma situação de 
sofrimento só melhora com o uso de alguma substância, seja ela qual 
for (medicamentos, álcool, tabaco, drogas ilícitas etc.), podemos 
buscar tratamento para esse sofrimento, e não necessariamente para 
o uso da substância. Não precisamos chegar numa situação crítica 
para buscarmos tratamento.
O atendimento para problemas relacionados ao uso de álcool e 
outras drogas pode ocorrer em qualquer Unidade Básica de Saúde do 
município de Suzano, com apoio médico e psicológico, próximo de 
sua residência. 
Alguns casos necessitam de cuidados mais intensivos, sendo 
acompanhados com maior frequência, por pro�ssionais 
especializados. Este atendimento é encontrado no Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (Caps AD).



COMO É O 
TRATAMENTO?
Geralmente, as pessoas acreditam que a única maneira de tratar 
alguém com uso problemático de álcool e outras drogas é por meio 
da internação. Isolar a pessoa do convívio social nem sempre é e�caz, 
sendo frequentes as recaídas e as reinternações após o retorno para 
casa. Existem situações em que a internação de curta permanência 
em hospital geral se faz necessária para cuidar das queixas orgânicas, 
desencadeadas pelo uso abusivo e as crises de abstinência. Nestes 
casos, o próprio Caps AD solicita e acompanha o processo de 
internação. No entanto, na maioria das vezes ou após o período de 
internação hospitalar, o tratamento pode acontecer de forma 
ambulatorial, preferencialmente no Caps AD.



O QUE É O 
CAPS AD?
O Caps AD é um serviço de saúde municipal, inteiramente gratuito, 
custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que oferece 
atendimento multipro�ssional para a pessoa que faz uso de 
substância e para os seus familiares.
Funciona de segunda a sexta-feira das 7 às 17 horas. A pessoa poderá 
frequentar o serviço mais de um dia na semana, dependendo de sua 
necessidade de tratamento.
Entende-se que o uso abusivo e/ou problemático de álcool e outras 
drogas é decorrente de uma série de fatores (sociais, emocionais, 
econômicos etc.). Sendo assim, a solução não poderá ser única, 
necessitando de muitas estratégias para apoiar a pessoa neste 
processo de tratamento. Devemos pensar que cada indivíduo é único 
e precisará de um projeto terapêutico especí�co que poderá ser 
realizado com apoio da equipe do Caps AD.
O tratamento visa promover a reabilitação psicossocial, ou seja, a 
reintegração da pessoa com a família e a sociedade, e favorece a 
retomada de sua autonomia. O serviço conta com diversos tipos de 
atividades, como: terapias em grupo e individuais, atendimentos 
médicos, o�cinas terapêuticas, acolhimento familiar e apoio para 
inserção em atividades comunitárias.



REDUÇÃO 
DE DANOS
O tratamento ofertado no Caps AD segue a lógica da redução de 
danos, que consiste em uma estratégia de cuidado que visa 
minimizar as consequências do consumo de drogas, do ponto de 
vista da saúde e dos seus aspectos sociais e econômicos. Desta 
perspectiva, a pessoa é vista de forma integral, levando em conta 
seus aspectos físicos (corpo), sociais (trabalho, comunidade, amigos), 
familiares e psicológicos.
Enquanto algumas abordagens exigem abstinência antes mesmo de 
começar o tratamento, a redução de danos entende que a 
abstinência é uma possibilidade real, mas respeita aqueles indivíduos 
que ainda não a alcançaram.

Ou seja, para muitas pessoas, exigir que parem de usar a 
substância para iniciar o tratamento já é um obstáculo para 
conseguir se tratar. Assim, na lógica da redução de danos, 
ela inicia o tratamento do modo que consegue e receberá 
apoio pro�ssional em saúde para chegar em sua meta 
pessoal. 



E SE...
MEU FAMILIAR 
NÃO QUISER 
SE TRATAR?
Como já abordado anteriormente, nem sempre a pessoa que faz uso 
de substância reconhece a necessidade de cuidados, e essa situação 
gera muita angústia e sofrimento para quem convive com ela. Neste 
caso, o Caps AD oferece apoio aos familiares, independentemente da 
adesão ao tratamento. O apoio é necessário para fortalecer os laços 
familiares, manejar as situações de crise, gerar uma rede de apoio e 
compreender os diversos aspectos envolvidos no uso problemático 
de substâncias, o que pode, inclusive, ao longo do tempo, despertar 
um interesse no usuário em aceitar a terapia.



ONDE PROCURAR 
TRATAMENTO?
Se você tem enfrentado problemas com o uso abusivo de 
álcool e outras drogas ou tem algum familiar nesta 
situação, pode entrar em contato com a Unidade Básica de 
Saúde mais próxima de sua casa ou com o Caps AD, que são 
serviços de porta aberta para orientação e tratamento.

Caps AD de Suzano
Rua 15 de Novembro, nº 26 – Jardim Santa Helena

(Próximo ao Suzano Shopping) 
Telefone: (11) 4745-0563 

E-mail: capsadsuzano@gmail.com 

Você também pode ligar para:
Caps Alumiar - Tel: 4748-8100

Caps Devir - Tel: 4741-2718
Caps Infantojuvenil Entrelaços - Tel: 4744-6120


