
Risco do consumo de substâncias psicoativas
 
O consumo de bebidas alcoólicas (por exemplo cerveja, vinho 
ou bebidas destiladas) e drogas (cannabis, cocaína e heroína, 
entre outras) podem estar associados o aumento de risco de transmissão da COVID-19.
Sabe-se que, quando a pessoa está sob efeito de substâncias, ocorrem alterações físicas e
psicológicas, principalmente no controlo dos seus comportamentos e condutas, podendo
aumentar as situações de risco para contágio, tais como menor respeito pelas medidas de
higiene e distanciamento social. Além disso, existem rituais de consumo que favorecem o
contágio como a partilha de garrafas e cigarros, assim como o manuseamento de diferentes
materiais de consumo, que por falta de higiene ou de material esterilizado tornam-se um
risco adicional.
 

O consumo de substâncias psicoativas quer seja lícitas, como o álcool, ou ilícitas, como as
drogas, podem surgir como forma de lidar com a situação de confinamento. Este consumo
surge muitas vezes para dar resposta à tensão, falta de ânimo, para obter uma sensação de
divertimento e de alívio da ansiedade. Contudo, o consumo frequente pode provocar um
efeito contrário, para além de aumentar os riscos de transmissão da COVID-19. Em época de
isolamento social, é também essencial estar atento ao aparecimento de novos
comportamentos aditivos, como é o caso do uso excessivo de jogos online e videojogos.
O conhecimento dos riscos e a adoção de medidas preventivas face aos comportamentos
aditivos, podem contribuir para minimizar os danos na nossa saúde e especificamente
prevenir o contágio de COVID-19. Em seguida, vamos explorar os riscos e apresentar
algumas recomendações.

COMPORTAMENTOS ADITIVOS: RISCOS E RECOMENDAÇÕES

CUIDADOS A TER



Riscos do uso excessivo do jogo online e videojogos
 
Os jogos eletrónicos podem desempenhar um papel importante
 no lazer, contacto social e até na aprendizagem neste período 
de isolamento social. Porém, estes podem também tornar-se aditivos, principalmente em
crianças e jovens. A dependência do jogo online torna-se preocupante quando é persistente
e recorrente, manifestando-se através da incapacidade de controlar o tempo de jogo e
numa hipervalorização da experiência de jogo. Nos casos mais graves, esta dependência
acarreta consequências emocionais e sociais com impacto na área académico e/ou laboral,
por exemplo problemas na relação com a família, estados depressivos e de ansiedade social,
maus hábitos de sono, alimentares ou de
higiene.
 

Recomendações e medidas preventivas
O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 
nas Dependências (SICAD), aconselham os cuidados básicos 
de prevenção da COVID-19 indicados pela Direção Geral da Saúde (DGS) e o
esclarecimento e partilha de informações específicas sobre o consumo de substâncias. A
desinformação sobre a COVID-19 e o consumo de substâncias pode ser a primeira barreira à
adoção de comportamentos protetores e saudáveis. Existem alguns mitos que vale a pena
esclarecer:
 

O consumo de bebidas alcoólicas mata o vírus causador da COVID-19?
O consumo de álcool não destrói o vírus e aumenta os riscos para a saúde de uma
pessoa infetada. O álcool (a uma concentração de pelo menos 60% em volume)
funciona como um desinfetante da pele, não apresentando o mesmo efeito quando
é ingerido.

 
 
 
 
 



 
O álcool estimula a imunidade e a resistência ao vírus?
O consumo de álcool tem um efeito imunossupressor no sistema imunitário, isto
significa que o prejudica e enfraquece o mesmo. Também não há evidência
científica relativamente ao álcool permitir uma maior resistência ao vírus;
 
O consumo de substâncias inaladas (como o tabaco) destrói o vírus que
causa o COVID-19?
A evidência científica disponível não identifica nenhuma associação entre as
substâncias inaladas e a destruição do vírus. Contrariamente, há uma associação
entre tabagismo e gravidade da COVID-19 e sabe-se que existe uma fonte de
infeção realizada frequentemente e repetidamente pelos fumadores (contacto
mão-boca e mão-face).
 

A adoção de medidas preventivas face a comportamentos aditivos pode ser complexa nesta
fase epidémica de COVID-19. É importante compreender que o consumo de substâncias
psicoativas é diferente entre as pessoas e que quando está instalado um processo de
dependência, as medidas a tomar têm de ser diferenciadas.
 
Recomendações e minimização de riscos no consumo de álcool: 

Desaconselha-se o consumo de álcool todos os dias. Se não conseguir, reduzir o
consumo para no máximo 2 copos/dia;
 
Evitar compartilhar copos, garrafas ou latas com outras pessoas;
 
Parar de beber sem apoio especializado pode ter efeitos negativos se for
dependente de bebidas alcoólicas (síndrome de abstinência aguda);
 
Procurar ajuda e se precisar de aconselhamento, recorrer à Linha Vida SOS Drogas
por telefone (1414) ou através de email (1414@sicad.min-saude.pt).

 
 



 
Recomendações e minimização de riscos no consumo de álcool: 

Desaconselha-se o consumo de drogas;
        
Se for consumidor e não for possível parar, moderar o uso e reduzir os riscos
associados, entre em contacto com serviços de redução de danos, serviços sociais
ou de saúde e siga as seguintes orientações:

Evitar partilhar o material de consumo como cigarros, cachimbos, entre
outros; 
 
Lavar sempre as mãos antes de mexer, preparar ou usar drogas;

 
Antecipar que vai ser mais difícil adquirir, aceder aos serviços de apoio e às
farmácias, para medicamentos e outros produtos que possa vir a precisar;
 
Procurar ajuda e se precisar de aconselhamento, recorrer à Linha Vida SOS
Drogas por telefone (1414) ou através de email (1414@sicad.min-saude.pt).
 

Recomendações e minimização de riscos no uso excessivo do jogo online e
videojogos: 

      
Diversificar os recursos lúdicos, evitando a intensificação dos recursos na
internet; 
 
Sensibilizar as crianças e os jovens para uso excessivo do jogo online e
videojogos, ajudando a identificar quando há um envolvimento excessivo
nessas atividades; 
       
Quando necessário, é importante procurar ajuda junto de profissionais de
saúde;

 
 



 
Clicando nas imagens em baixo poderá obter mais informações sobre comportamentos
aditivos e COVID-19

 
Em colaboração com a Consulta de
Dependências do Serviço de Psiquiatria
do CHUSJ

http://www.sicad.pt/PT/COVID19/SitePages/detalhe.aspx?itemId=6&lista=Cidadao&bkUrl=/BK/COVID19
https://covid19.min-saude.pt/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/437608/Alcohol-and-COVID-19-what-you-need-to-know.pdf?ua=1
https://covid19.min-saude.pt/linha-vida-sos-droga-responde-a-duvidas-sobre-a-covid-19/
http://www.sicad.pt/PT/COVID19/SitePages/detalhe.aspx?itemId=15&lista=profissionais&bkUrl=/BK/COVID19/
http://www.sicad.pt/PT/Cidadao/Tu-alinhas/Paginas/default.aspx/

