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1   Saúde mental e a pandemia de Covid-19

Devemos dizer que é com satisfação que apresentamos essa cartilha intitulada O USO DO 

ÁLCOOL DURANTE A PANDEMIA DA COVID -19 para buscar transmitir de forma clara e concisa 

informações sobre os riscos do uso nocivo do álcool durante esse período, onde deve-se 

manter um abrigamento domiciliar e um distanciamento físico para evitar o risco de 

disseminação do coronavírus. 

Enfrentar a nova realidade imposta pela COVID- 19 não é tarefa fácil, exige de todos capacidade 

de lidar com sentimentos como angustia, ansiedade, frustração, medo, dentre tantos outros. 

Estamos habituados a nos aproximar das pessoas em momentos de crise e a pandemia tem 

exigido de nós exatamente o contrário, já que o isolamento social tem sido a estratégia mais 

eficaz no controle propagação da doença até o momento.   

Nesse contexto, é comum que a rotina se altere, que as pessoas busquem formas de passar o 

tempo, recorrendo a experiências por vezes consideradas mais prazerosas ou que tragam 

menos desconforto emocional. 

O uso de álcool tem sido um caminho usado por muitas pessoas para tornar os dias menos 

difíceis. Mas essa atitude pode na verdade tornar-se um grande problema e é sobre isso que 

iremos conversar. 

Essa cartilha fornece informações gerais que precisam ser conhecidas e visam ajudar às 

tomadas de decisões para a manutenção de um ambiente saudável e seguro.  
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Só para vocês saberem, o uso nocivo do álcool é diferente da dependência do álcool. Mas o 

uso nocivo ou abusivo do álcool também pode gerar consequências tão danosas quanto a 

dependência, como por exemplo: alteração do estado de consciência e prejuízos cognitivos 

(atenção, memória, percepção), que podem levar a atos de violência, acidentes domésticos, 

acidentes de trânsito etc.  

Critério da CID-10 para uso nocivo (ou prejudicial) de substâncias: padrão de uso que causa 

prejuízo físico ou mental à saúde, que tenha causado um dano real à saúde física ou mental do 

usuário, sem que os critérios para dependência sejam preenchidos. O uso nocivo corresponde 

ao abuso de substâncias. 

Importante saber que o alcoolismo é considerado uma 

doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

O medo e a desinformação geraram um mito perigoso de que o consumo de álcool poderia 

matar o vírus da COVID-19. Por isso se faz necessário falarmos sobre o uso do álcool durante 

essa pandemia.

O etanol chamado também de álcool etílico ou vulgarmente de álcool é a substância das bebidas 

alcoólicas que gera as sensações, mas também os possíveis danos associados ao seu consumo, 

seja em forma de vinho, cerveja, destilados ou outros.

O álcool é responsável por 3 milhões de mortes por ano em 

todo o mundo de forma direta e indireta.  

A Organização Mundial da Saúde, através da classificação internacional das doenças (CID-10), 

estabeleceu critérios para o que denominou de USO NOCIVO de uma substância.  

Curto prazo

ressaca, blecaute alcoólico, envolvimento em 

situações de violência e acidentes de trânsito.

Consequências do uso nocivo 

de álcool para a saúde

Longo prazo

dependência, cirrose hepática, déficit cognitivo 

e alguns tipos de câncer, entre outros.
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Então precisava-se definir o que era um beber seguro. Não há uma quantidade de ingestão 

segura de álcool, então tentou-se definir o que seria uma ingestão moderada. A ingestão de 

álcool é considerada moderada quando ela se limita a 4 doses em um único dia ou 14 doses por 

semana entre homens e, 3 doses por dia ou 7 doses em uma semana entre mulheres e idosos 

(acima de 65 anos).  

4X
DOSE PADRÃO 14g

DIA

14X
DOSE PADRÃO 14g

SEMANA

3X
DOSE PADRÃO 14g

DIA

7X
DOSE PADRÃO 14g

SEMANA

Também se observou que o tempo de distanciamento físico entre as pessoas estava virando 

um real isolamento social, gerando momentos de angústia, ansiedade e estresse. Muitas 

pessoas pensam de forma equivocada em usar o álcool para resolver o estresse, a ansiedade e a 

angústia. 

Durante essa pandemia da COVID-19 se soube de várias mortes relacionadas à ingestão de 

produtos alcoólicos, baseada na crença equivocada de que, de alguma forma, ingerir álcool 

protegeria contra o coronavírus.

De maneira alguma o consumo de álcool o protegerá da COVID-19 

ou impedirá que você seja infectado por ele. O uso de álcool não 

melhora os quadros de ansiedade, angústia ou estresse.  

O mais importante a lembrar:  

3   Saúde mental e a pandemia de Covid-19 espceara

EQUIVALÊNCIA DA QUANTIDADE DE ÁLCOOL EM

DIFERENTES BEBIDAS, EM TERMOS DE DOSE-PADRÃO

Bebida destilada

1 dose de 40ml de destilados

(cachaça, conhaque, uísque,

vodka)

Cerveja

1 lata de cerveja (340ml)

ou 1 copo de conhaque

Taça de vinho

1 taça de 140ml de vinho= =

Figura: Equivalência da quantidade de álcool em diferentes bebidas, em termos de dose-padrão: World Health Organization (1982) 

adaptado por NUTE-UFSC (2016).

40ml

de cachaça,

uísque ou vodka

40%

85ml

de vinho do Porto,

vermute ou licores

28%

140ml

de vinho

de mesa

12%

340ml

1 lata de cerveja 

ou chope

600ml

1 garrafa de cerveja

contém quase 2 doses

com gradação alcoólica

de cerca de 5%



MITOS E VERDADES

Existem alguns Mitos sobre o uso do álcool e a COVID-19 sendo divulgados na mídia. Vamos 

diferenciar o que mito e o que é verdade. 

MITO - Preciso consumir álcool para ficar bem 

na quarentena. 

VERDADE - Você não precisa beber para ficar 

bem. Há outras formas de se chegar ao bem-

estar durante a quarentena. Além do mais, o 

con sumo de  á lcoo l  pode  aumentar  o 

distanciamento físico e, esses dois fatores 

podem aumentar o risco de suicídio, portanto, 

reduzir  o  consumo de á lcool  é  muito 

importante. Se você tem pensamentos 

suicidas, deve ligar para:

Lembre-se que você não está só. 

Ÿ 0800 275 1475 (TeleSaúde 24h)  

Ÿ (85) 98439 0647 (WhatsApp) 

Sempre terá alguém para falar com você.  

Ÿ CVV 188

VERDADE - o consumo de álcool não mata o vírus 

no ar; também o álcool não desinfeta sua boca e 

garganta. Por isso beber álcool não fornece a você 

nenhum tipo de proteção contra o coronavírus. 

MITO - Beber álcool mata o vírus no ar que você 

respira.

MITO - O álcool que tem nas bebidas como 

cerveja, vinho, bebidas destiladas ou álcool à 

base de plantas estimula a imunidade e a 

resistência ao vírus.

VERDADE - o álcool tem um efeito deletério no seu 

sistema imunológico e não estimula a imunidade e 

res istênc ia  a  v í rus.  É  como se  o  á lcoo l 

enfraquecesse o sistema imunológico e reduzisse a 

capacidade de lidar com doenças infecciosas. 

MITO - O consumo de álcool vai melhorar o 

estresse, a ansiedade e a angústia.

VERDADE - O consumo de álcool não é um bom 

mecanismo de enfrentamento. Se você já está 

estressado, angustiado ou ansioso pode beber 

mais do que tinha previsto e o álcool é conhecido 

por aumentar os sintomas de ansiedade e de 

transtorno de pânico,como também os quadros 

depressivos e outros transtornos mentais. Além 

disso, o consumo nocivo do álcool aumenta o risco 

de morte e ferimentos causados por acidentes 

como afogamentos, quedas e acidentes no 

trânsito, e você ainda corre o risco de não se 

proteger devidamente do vírus, colocando a 

máscara de forma errada ou esquecendo-se das 

medidas de proteção. O álcool também aumenta o 

risco, a frequência e a gravidade da prática de 

violência.¹

VERDADE - O consumo de álcool não destruirá o 

vírus. Na verdade o consumo de álcool pode 

aumentar os riscos para a saúde se uma pessoa 

for infectada pelo vírus. Lembre: o álcool 

funciona como desinfetante na pele, mas não 

tem esse efeito dentro do seu corpo. 

MITO - O consumo de álcool destrói o vírus 

que causa a COVID-19.
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¹ https://cisa.org.br/index.php/sua-saude/informativos/artigo/item/222-abuso-de-alcool-e-violencia-domestica-pandemia

https://api.whatsapp.com/send?phone=5585984390647&text=Ol%C3%A1,%20gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20novo%20coronavirus.


QUANTO À VOCÊ: 
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OUTRAS ORIENTAÇÕES

Jamais misture álcool com medicamentos. Muitos 

remédios têm sua ação diminuída com o uso de bebidas 

alcoólicas, e outros tem sua potência aumentada com 

essa mistura, tornando-os tóxicos e perigosos, 

principalmente remédios que agem no sistema nervoso 

central e causam sonolência. A mistura desses remédios 

(comprimidos para dormir, comprimidos para a 

ansiedade) com bebidas alcoólicas pode lhe deixar mais 

sonolento, por tanto sujeito a quedas ou intoxicações 

mais graves. Em caso de dúvida pergunte a seu médico!  

Já foi dito, mas vale a pena reforçar: o uso do álcool 

aumenta o risco de todo tipo de violência como 

violência doméstica, violência contra a criança 

violência contra o idoso e o abuso infantil. A pessoa 

que faz uso nocivo do álcool pode se tornar violenta. Em 

tempos de pandemia onde há necessidade de 

abrigamento domiciliar e muitas pessoas convivem no 

mesmo ambiente, evite o uso de álcool em locais que 

tenham crianças ou adolescentes.  

3

4

5

1
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Lembre que o álcool não é alimento! Não é necessário comprar bebidas alcóolicas e,   

se possível, evite trazê-las com as compras de supermercado. 

Se você puder, evite completamente o álcool para não prejudicar seu próprio sistema 

imunológico e a sua saúde e também não arriscar a saúde de outras pessoas, mas se 

não conseguir evitar completamente o álcool, tente beber de forma moderada.

Nunca é demais manter-se sóbrio. Dessa forma você consegue permanecer atento, 

se for preciso, consegue agir rapidamente e tomar decisões que exijam clareza. Isso 

irá beneficiar a você, aos seus familiares e a toda sociedade.
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QUANTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

É importante falar com os jovens sobre o uso de álcool e a COVID-19, pois se viu 

dificuldade dos jovens em manterem o distanciamento físico adequado quando estão 

sob efeito do álcool, tendendo a minimizar a necessidade da quarentena. É importante 

ter certeza de que as crianças e os jovens não têm acesso ao álcool. 

Nunca deixe ao alcance de crianças e adolescentes garrafas ou copos abertos com 

bebida dentro, principalmente restos de bebidas que ficam no meio da casa. Muitas 

crianças e adolescentes aproveitam um descuido dos pais para provarem dos restos de 

bebida que ficaram nos copos para serem lavados no dia seguinte. Cuidado! 

Fique de olho nos programas que seus filhos veem na TV ou no computador. Muitos 

programas aproveitam o descuido dos pais para fazer publicidade e promoções sobre 

bebidas alcoólicas levando a criança ou o jovem a beber mais cedo do que a lei estipula 

e, às vezes, em maior quantidade, relacionando as bebidas alcoólicas com jogos ou 

brincadeiras. 

7
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QUANTO A SITUAÇÕES DE GRANDE RISCO: 

Quando uma pessoa bebe álcool tende a querer fumar ou o contrário, pessoas que 

fumam tendem a usar o álcool. O lembrete importante é que o tabagismo está 

associado a uma progressão mais complicada e perigosa da COVID-19. Nunca esqueça 

que fumar em ambientes fechados é prejudicial a outras pessoas em sua casa 

principalmente se você tem idosos ou crianças.  

O álcool gel utilizado para desinfetar mãos e utensílios pode ser usado por engano por 

crianças e adolescentes e ainda pode ser ingerido por pessoas com dependência de 

álcool, causando intoxicação e mesmo morte. Nunca deixe esses produtos ao alcance 

de crianças e de outras pessoas que possam usá-los incorretamente.  

O metanol é um álcool tóxico, que se 

ingerido, pode causar cegueira e até levar à 

morte. Os casos mais graves são os da 

contaminação criminosa de bebidas 

alcoólicas.

O  grau  de  intox icação  depende da 

quantidade ingerida, que pode variar de 20 

ml a 60 ml. Nos casos de ingestão excessiva 

são incluídos sintomas como:

Ÿ Sonolência

Ÿ Dilatação das pupilas

Ÿ Diminuição da acuidade  visual  e  cegueira, devido 

à degeneração das terminações da retina e               

do nervo óptico

Ÿ Vertigens

Ÿ Dor de cabeça

Ÿ Embriaguez

Ÿ Astenia

O que é metanol?

Há suspeita que o uso do álcool pode aumentar durante o período de abrigamento 

domiciliar, e, tanto o uso do álcool como o isolamento podem aumentar o risco de 

suicídio. Nunca beba álcool se você estiver com pensamentos suicidas! Se você está 

com pensamentos suicidas, entre em contato telefônico com:

 

18885 8439.0647

Plantão Coronavírus CVV

 Lembre-se você não está sozinho! 

Sempre terá alguém para lhe ajudar!  
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5585984390647&text=Ol%C3%A1,%20gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20novo%20coronavirus.
https://www.cvv.org.br/ligue-141/


Então, com a presença do álcool, essa 

interação pode ser menos autentica e 

além disso, se você tiver filhos, pense na 

m e n s a g e m  q u e  vo c ê  p o d e  e s t a r 

transmitindo a eles.  

Neste momento, certamente você e sua 

família passam muito mais tempo juntos. 

Que tal transformar esse momento em 

algo transformador para toda a família? 

Um momento em que todos possam 

interagir, quem sabe se conhecer melhor.

Outras questões para 

te fazer pensar: 

A família se constitui socialmente em uma unidade primordial no âmbito da construção, 

formação e desenvolvimento dos indivíduos que a compõem, transmitindo às gerações 

valores, regras, costumes, ideias, além de modelos e padrões de comportamentos, inclusive 

hábitos nocivos à saúde. PENSE NISSO! 

Sob nenhuma circunstância você deve beber qualquer tipo de produto alcoólico como forma de 

prevenir ou tratar a COVID-19, nem fazer uso do álcool como tratamento dos quadros de 

angústia, estresse ou ansiedade. 

Toda essa conversa foi para dizer a você que: 

Há estudos que referem que pais que fazem uso de álcool e outras drogas servem de modelo 

para os filhos experimentarem ou mesmo darem continuidade ao uso.  
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