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A dependência 
química (drogas 
lícitas ou ilícitas) 
é caracterizada 

pela 
Organização 
Mundial da 

Saúde (OMS) 
como uma 

doença. 



As causas são multifatoriais e as 
consequências afetam a saúde 

biopsicossocial da pessoa.



O uso abusivo de drogas abrange as 
diversas classes sociais, faixas etárias 

e gênero, constituindo-se em um 
problema de saúde pública em escala 

internacional.



No dia 20 de fevereiro é comemorado o 
Dia Nacional de Combate às Drogas e 

ao Alcoolismo. 



O objetivo da campanha é dar evidência 
à problemática das drogas, a partir do 
alerta e conscientização da população 

sobre os malefícios decorrentes do 
uso indevido dessas substâncias 

(que afetam tanto o indivíduo como a 
sociedade), destacando a importância 

da prevenção e do tratamento.



No Brasil, estudos mostram que o 
aumento do consumo de álcool, entre 

outras drogas, tem se agravado no 
contexto da pandemia do COVID-19. 



Pesquisa realizada nesse período 
pela Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS) em conjunto 

com outras instituições, verificou que, 
dos 3.633 participantes, 30% relataram 
aumento no consumo de álcool e outras 

substâncias.



Prevenção



Uma das formas mais eficazes no 
combate ao álcool e outras drogas é a 

prevenção.



Prevenção primária: evitar a primeira 
experiência em relação ao uso de 

drogas; 



Prevenção secundária: evitar que 
pessoas que já experimentaram ou 
que fazem uso ocasional de drogas, 

evoluam para o uso nocivo, e possível 
dependência;



Prevenção terciária: tratamento do 
uso nocivo ou da dependência. Esse 

tipo de intervenção deve ser realizada 
por profissionais de saúde, numa 

perspectiva multidisciplinar.



Tratamento



O tratamento pode ser realizado na rede 
pública de saúde através das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), dos Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS), dos 
Centros de Atenção Psicossocial de 

Álcool e Drogas (CAPS AD) e do Pronto 
Atendimento em Saúde Mental - PASM.
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Você pode tirar suas dúvidas por e-mail com nossos especialistas, 
enfermeiros e equipe de saúde: marketing@humanittare.com.br


