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CAIA NA FOLIA COM
RESPONSABILIDADE

O carnaval é uma festa bastante aguardada 

por muitos brasileiros e estrangeiros. De 

origem europeia, ele é associado aos prazeres 

da carne, entre eles, o uso de substâncias 

psicoativas – uma referência à Roma e à Grécia 

Antiga, quando era comum o consumo de 

álcool em homenagem ao deus do vinho e da 

orgia.

Segundo definição atual da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), “droga é toda 

substância natural ou sintética que, introduzida 

no organismo vivo, pode modificar uma ou 

mais de suas funções”. Essa mudança conceitual 

é relativa às novas significações sociais e 

pessoais do uso de tais substâncias. 

A ingestão de álcool e de outras drogas 

pode se intensificar no carnaval. Atenta a isso, a 

Coordenação-Geral de Saúde do Trabalhador 

preparou este fôlder contendo orientações 

importantes para o consumo consciente e 

responsável. Confira!

Carnaval2020
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EM CASO DE HIPOGLICEMIA, O QUE FAZER?

Procure atendimento imediato para receber 

soro glicosado na veia ou ingira rapidamente:

 1 colher de sopa rasa de açúcar; ou
 50 ml de refrigerante normal; ou 
 150 ml de suco de laranja; ou 
 3 balas.

JÁ OUVIU FALAR QUE ÁLCOOL EM EXCESSO TAMBÉM PODE CAUSAR HIPOGLICEMIA?

Consumir muito álcool pode inibir a formação de glicose pelo organismo e levar a pessoa a quadros 

graves de hipoglicemia (baixa de glicose na circulação) e desidratação, o que pode causar, inclusive, a 

morte. Fique atento aos principais sintomas de hipoglicemia, que são: desmaio, tontura e confusão 

mental. 

VOCÊ SABIA QUE O ÁLCOOL PODE INIBIR A ABSORÇÃO DE NUTRIENTES?

O consumo de álcool é um problema de saúde pública, porque ele pode causar a sensação de    

saciedade e, com isso, comprometer tanto a ingestão de alimentos na dieta quanto a absorção de 

nutrientes, inibindo a capacidade de convertê-los em suas formas ativas. 

Consequentemente, pode haver deficiência de todas as vitaminas do 

complexo B (principal-mente a B1) e das vitaminas C, D, E e K, causando 

fraqueza muscular, fadiga e diarréia. 

 Evite o compartilhamento de canudos, 

copos e outros materiais;

 Não misture substâncias psicoativas para 

evitar a sua interação e uma consequente 

produção de elementos tóxicos;

 Mantenha-se em local seguro, evitando 

danos maiores causados por quedas;

 Cerque-se de pessoas confiáveis e, se 

necessário pedir ajuda, não se envergonhe 

disso;

 Evite substâncias psicoativas em caso de 

gestação, de transtornos mentais e/ou de 

uso de antidepressivos e lítio;

 Alimente-se adequadamente e mantenha-se 

hidratado para minimizar os efeitos de 

substâncias psicoativas no organismo.


