Psicotrópicos nos locais de trabalho
Um ABC que deve conhecer
Guia de acolhimento no âmbito da Campanha de Prevenção do Uso de
Substâncias Psicotrópicas em Meio Laboral

Lisboa, Março 2012

Avisar
Álcool, nicotina, calmantes, estimulantes, energizantes, esteróides- doping-, haxixe, pastilhas,
solventes e inalantes… todos são psicotrópicos (drogas).
Seja trabalhador definitivo ou temporário a verdade é que neste campo não há meio-termo:
drogas não entram, não fazem parte de equipas ganhadoras; nem na empresa, nem na família,
nem com cada um.

Se gosta de futebol entende. Num campeonato ou se triunfa ou se perde. Ou se está limpo de
tóxicos e saudável para dar o melhor, ou se está intoxicado e menos hábil. Neste último caso, e
mesmo com a sorte dum livre directo, é mais que certo que perderá:
Sem psicotrópicos melhor trabalho!
Trabalha numa empresa livre de drogas? Quer trabalhar numa empresa livre de drogas?
Concentre-se neste aviso.

Beneficiar
Uma empresa livre de drogas beneficia todos os envolvidos no sistema de trabalho e não só.
As famílias dos trabalhadores, toda a comunidade e mesmo um país têm a ganhar com a
implementação de políticas que libertem o mundo de trabalho de todas as drogas, incluindo
aquelas que são legais.
Todas as pessoas estão em risco de virem a sofrer direta ou indiretamente devido a problemas
gerados pelo uso de psicotrópicos nos locais de trabalho. Por isso este

ABC interessa-lhe a si

enquanto trabalhador mas interessa a todas as pessoas na sua empresa, seja ela de pequena
ou grande dimensão, desde os trabalhadores de topo aos operários de base.

MENOS tóxicos é MAIS bem-estar, satisfação, capacidade, poder e riqueza. E melhor
garantia de trabalho. Ou seja, quanto a psicotrópicos MENOS é MAIS!
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Conhecer
Substâncias psicotrópicas são aqueles produtos que actuam sobre o nosso cérebro e alteram o
seu funcionamento. Mas as alterações que provocam no Sistema Nervoso Central -SNC- não
são sempre do mesmo tipo. Dependem do tipo de psicotrópico utilizado. Dum modo geral
incluem-se em 3 grupos de acordo com a actividade cerebral que exercem.

1. Depressores do SNC – lentificam o ritmo da transmissão nervosa.
Diminuem a actividade cerebral o que significa dizer que a pessoa que faz uso
desse tipo de substância fica desligada, vagarosa, sonolenta, desinteressada
pelas coisas. Neste grupo estão o álcool, os calmantes, os derivados do ópios
como a heroína e os solventes e inalantes.
2. Estimulantes do SNC - aceleram a transmissão nervosa. Aumentam a
actividade do nosso cérebro. O utilizador fica hipervigil, excitado, eléctrico,
sem sono. Aqui cabem as anfetaminas e derivados, a cocaína e alguns
medicamentos como o metilfenidato. A cafeína em grandes quantidades
também pode ser considerada tal como os esteróides anabolizantes. O tabaco
tem efeitos mistos.
3. Perturbadores do SNC- alteram a qualidade do funcionamento cerebral.
Potenciam alterações dos sentidos. Distorcem o funcionamento mental de tal
forma que o utilizador entra num mundo irreal de ilusões, delírios ou
alucinações. A canabis, o haxixe, o LSD e diversos produtos desenhados como
o ecstasy, bem como certas plantas decorativas comuns que podem ser usadas
como chás, e alguns cogumelos. Medicamentos anticolinérgicos podem
integrar-se neste tipo de substâncias.

Não há drogas leves e outras duras. Elas nunca são leves. PESAM MUITO e SEMPRE nas
funções do organismo. Em certos casos até modificam a sua estrutura, provocando
destruições orgânicas irreversíveis. Há casos de envenenamentos por nicotina. Mesmo o uso
de medicamentos, que são úteis, tem de ser acompanhado e controlado, caso contrário
podem tornar-se substâncias nocivas.
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Descodificar
Alguns sinais de que há problemas de psicotrópicos na empresa




















Atrasos ou ausências repetidas do posto de trabalho
Má disposição, aparência doentia, novas doenças ou agravamento das existentes
Queixas diversas e inconsistentes
Alterações na maneira de ser e de se comportar
Aparência mais lenta e ausente ou agitado e desadequado na comunicação
Falhas de atenção, concentração, memória, no julgamento
Problemas de marcha, postura, fala. Tempo de reação alterado
Alterações na vigilidade (sonolento ou sem conseguir dormir)
Irritabilidade, discussões, conflitos
Pioria na qualidade de trabalho, esquecimentos, erros
Maior absentismo, principalmente á 2º feira
Pedidos de dinheiro ou para antecipar salário
Menor produtividade
Mais alvo de queixas
Apresentar desculpas frouxas, culpar outros repetidamente
Optar por ignorar riscos e não se proteger
Mostrar-se negligente, não confiável
Dado a incidentes e acidentes

Quando os factos revelam problemas há que enfrentar o que não está bem. Caso contrário
só se avolumam dificuldades e prejuízos.

Eliminar
Há que eliminar falsas ideias. Libertar-se de mitos

Mito: Quem trabalha não bebe álcool nem usa tóxicos
Factos:



70% das pessoas com problemas de álcool e 62% das pessoas com problemas de
outras substâncias psicoativas trabalham
Segundo a Organização Internacional do Trabalho-OIT- 3-5% da população
trabalhadora já é dependente de álcool e 25% está em risco de se tornar dependente
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Mito: O uso de psicotrópicos está controlado
Factos:
 Globalmente as problemáticas ligadas ao consumo de tóxicos estão em crescimento
 O consumo de álcool cresce entre jovens e mulheres, há grande aumento do uso de
estimulantes tipo anfetamínico (ecstasy) e drogas desenhadas
 Há um enorme aumento no uso de medicamentos psicotrópicos
 Em Portugal observamos nas últimas três décadas um aumento da disponibilidade de
tabaco per capita

Mito: O maior uso é o de substâncias psicotrópicas legais, o que não constitui
problema
Factos:



Há 4,9 milhões de mortes anuais no mundo relacionadas com o tabaco, sendo o
cigarro o único produto legal que mata através do consumo regular e representa cerca
de 12,3% do peso da doença nos países europeus. Gera incapacidade precoce
O álcool causa anualmente 1,8 milhões de mortes (3,2% do total) e a perda de 58,3
milhões (4% do total) de Anos de Vida por Incapacidade em todo o Mundo

Mito: Das drogas ilegais a mais comum é a cannabis que é leve o que não provoca
muitos danos
Factos:




O uso de derivados da cannabis lidera os consumos ilegais. Os segundos psicotrópicos
mais consumidos são as anfetaminas e afins, ambos têm impactos muito negativos
Afectam o equilíbrio emocional, a motivação, a memória e o julgamento. Algo tão
simples como conduzir é um perigo sob o seu efeito
Anualmente ocorrem 7 000 a 8 000 mortes provocadas por drogas na Europa

Mito: Os acidentes de trabalho são azares que acontecem
Factos:



Os utilizadores de psicotrópicos têm 3 a 4 vezes mais sinistralidade
Mais de 25% dos acidentes de trabalho e cerca de 60% dos acidentes fatais podem
estar associados com o álcool, estima a Organização Mundial de Saúde - OMS
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Mito: Não há nada que tenha êxito em relação aos problemas de drogas
Factos





Os problemas de uso e abuso de substâncias psicotrópicas são evitáveis
As doenças aditivas (de dependência de drogas) têm tratamento
Um trabalhador pode voltar a trabalhar com eficácia após estar reabilitado
os locais de trabalho são um meio privilegiado para ações de prevenção e redução do
consumo de substâncias psicoativas

Fincar
É fundamental fincar que o problema de consumo de substâncias psicotrópicas não é um
assunto que só diga respeito ao próprio.













O uso de tabaco afeta os outros. É responsável pela degradação dos ambientes de
trabalho, por riscos para os fumadores passivos (aqueles que não fumam mas estão
expostos ao fumo). Estima-se que num ano contribua para a morte de cerca de 20
000 pessoas não fumadoras na União Europeia. É responsável por diversos acidentes
relacionados com a condução, fogos domésticos ou florestais;
Devem-se ao alcoolismo cerca de 60 doenças diferentes. Também resulta em actos de
violência, homicídios (4 em cada 10 das mortes violentas), suicídios (1 em cada 6 de
todos os suicídios), acidentes rodoviários (1 em cada 3 das mortes na estrada);
Os utilizadores de psicotrópicos têm 3 a 4 vezes mais acidentes trabalho, 2.2 vezes
mais despedimentos, 2.5 vezes mais absentismo, 3 vezes mais falta de pontualidade, 5
vezes mais reclamações de indemnização. E menor produtividade;
Trabalhadores sob o efeito de drogas criam insegurança, maior carga para os colegas
e minam o clima relacional no trabalho (44% disseminam o consumo no ambiente
trabalho, 18% já roubaram os colegas);
Trabalhadores que abusam do álcool e/ou drogas negligenciam a sua saúde (sono,
alimentação e outras necessidades básicas de saúde) o que implica baixas médicas;
As famílias dos abusadores de tóxicos sofrem em várias frentes(financeira,
instabilidade, conflitos e mau ambiente);
O consumo nocivo implica riscos para os clientes dos serviços e para a comunidade;
Toda a capacidade de trabalho fica prejudicada. Perde a empresa e a próprio país.

Trabalhar exige responsabilidade sobre os demais profissionais e clientes. O seu
comportamento tem impacto no produto gerado, na sustentabilidade e na imagem da
empresa. Tal não se compatibiliza com individualismos.
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Gerir
Os problemas derivados dos psicotrópicos em meio laboral têm de ser geridos. Há que tomar
as opções corretas. A grande maioria pode ser prevenida.
Para isso as empresas definem políticas, em forma de regulamento, para deixar “preto no
branco”, como entendem estas questões, o que se responsabilizam a fazer, quem faz o quê, o
que é permitido ou não e quais serão os procedimentos para proteger a saúde e a segurança
face às ameaças dos psicotrópicos. Esta definição objetiva compromete a empresa e os
empregados. Essa política de intervenção em meio laboral, tem de ser precedida por uma
garantia de que estão reunidas as condições legais, técnicas e financeiras que permitem
concretizar os objetivos.
Os casos de doença (abuso e dependência) já existentes podem e devem ser tratados o mais
rápido possível. Aqueles doentes que foram considerados reabilitados e aptos a regressar ao
trabalho têm de ser adequadamente acolhidos nos seus locais de trabalho. Há que saber estar
atento a eventuais recaídas e prevenir males maiores.

Passos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Compromisso da direcção em promover empresas livres de drogas
Sensibilização de toda a empresa para adotar o conceito e participar
Constituir núcleo de intervenção
Fazer um diagnóstico de como a empresa entende as questões das
drogas
Identificar os riscos e os factores de proteção
Identificar o estado do problema na empresa
Definir os objetivos da política de segurança e saúde
Traçar um plano de intervenção
Implementar
Avaliar
Reformular

Quer estar bem protegido? Conheça a política da sua empresa quanto a gestão de
problemas de substâncias psicotrópicas . Participe nela.
Abra as portas à segurança. A chave é você.
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Habilitar
Para se poder gerir bem há que estar habilitado. Tem de ter algumas noções sobre
problemas de drogas.
Uso: É a utilização ocasional de álcool, tabaco, ou outras substâncias legais em quantidades e
circunstâncias apropriadas e de forma a que não se intoxique o organismo. Por exemplo, para
o álcool está bem definido o teor de alcoolemia admissível (menor que 0,5 g/l)- Em certas
profissões e trabalhos especialmente sensíveis e de perigo não se admite qualquer margem de
álcool no organismo - . Para o tabaco 2 ou 3 cigarros por dia aceitam-se (mas não nos locais de
trabalho , nem no tempo destinado á produção) mas deve saber que uma simples “passa”
acelera o ritmo cardíaco de 5 a 20 batimentos por minuto e que 4 cigarros por dia já aumenta
o risco de morte súbita .
O consumo já é de risco (seja eventual ou constante) desde que aumenta a hipótese de
doenças, acidentes, perturbações do comportamento e das capacidades de trabalho.
Abuso: É o uso de um produto (legal ou não) que altera o estado mental e/ou físico de
maneira nociva (intoxicação). Por exemplo, usar colas, diluentes, vernizes, gasóleos ou outras
substâncias habituais nos locais de trabalho com fins pessoais diversos daqueles para que
estão disponíveis já é abuso. O prejuízo pode dizer respeito ao próprio ou a terceiros. Se sentir
falta de motivação, perda de capacidade mental e física, menor êxito no trabalho, dizer ou
fazer coisas embaraçosas, já ser alvo de reparos de familiares ou colegas, sensação de que no
geral se sente mais tenso e com dificuldades crescentes , atenção: não esconda, assuma o
abuso e procure soluções. Se encobre um qualquer uso de psicotrópicos ou acha que eles são
“um bom remédio” isso significa que já está a abusar.
Dependência: é a vontade irresistível de usar os tóxicos apesar das suas consequências
adversas já serem notadas e o dependente saber dos prejuízos das mesmas. Caracteriza-se por
algum desejo de reduzir ou cancelar esse uso mas com incapacidade de o fazer. O dependente
auto intoxica-se, perde o controlo sobre o consumo da substância.
Além disso as consequências negativas do uso sobem vertiginosamente. Aumenta a tolerância,
ou seja há necessidade de cada vez maiores doses do produto para alcançar o efeito desejado.
Por outro lado, mesmo que o consumidor consiga diminuir a quantidade do tóxico que
consome sente desde logo reações físicas desconfortáveis ou mesmo graves como ansiedade,
irritabilidade, depressão, alterações do sono, tremores, suores, dores, perturbações
gastrointestinais, convulsões, etc. - dependência física. Se o dependente só tiver reações
psicológicas- vontade compulsiva de consumir depois da interrupção falaremos em
dependência psíquica.
Nem todos os tóxicos provocam DEPENDÊNCIA, mas todos são de evitar
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Identificar
O começo de tudo passa pela identificação dos riscos a 3 níveis:

Cada substância tem riscos diferentes e cada utilizador tem as suas suscetibilidades. Podemos
dizer que o potencial de abuso do álcool é fraco para a maioria das pessoas se usado
moderadamente uma vez por outra. Mas já os opiáceos e as metanfetaminas têm um enorme
potencial de criar dependência. Há casos em que alguém fumou pela primeira e única vez
marijuana (canabinoide) e isso desencadeou problemas psiquiátricos tão sérios que levaram a
internamento e longa incapacidade de trabalhar. Há questões biológicas, psicológicas e de
estilo de vida que modificam os impactos das drogas. Infelizmente não se pode adivinhar
quando um uso ocasional e inofensivo abre a porta a uma escalada de problemas.
Quanto ao ambiente físico e social onde se usam os tóxicos, sabe-se que quanto mais
permissivo for e quanto mais os tóxicos estiverem acessíveis ao uso, pior. O melhor é dissuadir
o consumo e não haver nem substâncias psicotrópicas legais nos locais de trabalho.
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Os riscos dos trabalhadores temporários são semelhantes aos dos outros trabalhadores. A
empresa deve ter um plano de protecção da saúde, higiene e segurança que todos devem
cumprir. Há que promover condições de trabalho favoráveis ao consumo zero.

Justificar
Para justificar medidas cada trabalhador também tem de reconhecer o seu próprio risco. Em
que estado é que estou?
Para o álcool pode usar estas 4 questões. Seja sincero. Responda ao questionário CAGE:
Responda: Você já sentiu necessidade de parar de beber?
Você já se sentiu chateado por pessoas que criticam seu hábito de beber?
Você já se sentiu culpado por beber?
Você já bebeu álcool de manhã para acordar?
Duas respostas SIM indicam abuso de álcool; apenas um SIM já pode ser sinal de perigo.

Se constatou que tem problemas com a bebida, seja forte: assuma e EM FRENTE! Há
caminhos para sair do problema.
O tabaco não é menos importante:
TESTE DE FAGERSTROM
1. Quanto tempo após acordar fuma o seu primeiro cigarro?
Dentro de 5 minutos (3) Entre 6 e 30 minutos (2);
Entre 31 e 60 minutos (1); Após 60 minutos (0)
2. Acha difícil não fumar em lugares proibidos como igrejas, bibliotecas, etc?
Sim (1); Não (0)
3. Qual o cigarro do dia que lhe traz mais satisfação?
O primeiro da manhã (1); Outros (0)
4. Quantos cigarros fuma por dia?
Menos de 10 (0); De 11 a 20 (1); De 21 a 30 (2); Mais de 31 (3)
5. Fuma mais freqüentemente pela manhã?
Sim (1); Não (0)
6. Fuma, mesmo doente, quando precisa ficar de cama a maior parte do tempo?
Sim (1); Não (0) ___________________________________________________________
Grau de Dependência:
0 – 2 pontos = muito baixo; 3 – 4 pontos = baixo; 5 pontos = médio;
6 – 7 pontos = elevado; 8 – 10 pontos = muito elevado

Que tal poupar dinheiro, evitar doenças e ganhar tempo e vida? Deite fora o primeiro
cigarro, em breve deixará todos os outros.
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Seja qual for a substância psicotrópica consumida quando há dependência a situação é grave
e progressiva. Não se resolve sem tratamento adequado. Decida de acordo com:

Lidar
Os problemas não se dissolvem no álcool nem se limpam com produtos químicos, e muito
menos desaparecem no silêncio. Há que lidar com eles.

Comportamentos habituais num abusador de psicotrópicos.
Armadilhas em que NÃO deve cair:
O utilizador substâncias muitas vezes procede destes modos enganosos para manter o seu consumo:










Sedução – Tentar envolver outros (família, colegas, amigos) nos seus problemas, ser demasiado
amável e aparentemente colaborante gerando simpatia.
Desculpabilização – Tem sempre desculpas para os consumos e para tudo o que acontece de
errado.
Pedir perdão – Lamentar repetidamente os problemas que causa. Mostrar remorsos e prometer
com figurada sinceridade que vai mudar e não vai repetir. Tipo: “desta é que é a valer”.
Divergir – Mudar de assunto quando se toca nas questões de drogas. Levar a conversa para
outros temas que nada tenham a ver com os seus comportamentos.
Inocência – Fazer-se alheio aos problemas que nunca são por culpa própria. O consumidor é
antes e quase sempre a vítima. Tipo: “eu não sabia, foi azar, vocês não percebem como eu sofro”
Hostilidade – Mostrar comportamento intimidatório quando descoberto ou contrariado,
responder com ameaças, acusar (vocês estão é contra mim, a culpa é vossa)
Piedade – Fazer chantagem emocional para conseguir o que quer. Criar culpas nos outros (se
não me defendes o que vai ser da minha família, sou um infeliz e tu só me fazes sentir pior, por
tua causa recaí ”
Dramatização – Chora, entra em aflição, descontrola-se como uma criança quando é
confrontado com factos inegáveis relacionados com os consumos.
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Grande parte dos utilizadores problemáticos de psicotrópicos tende a esconder ou a negar a
situação. Dizem “está tudo bem, eu controlo”, ou “comigo isso não prejudica, aguento bem”,
ou “lá estão vocês a inventar problemas”. Muitos até tentam ridicularizar quem decide não se
associar a esse uso. “És um fraco, tens medo ou quê. Experimenta!”- desafiam. Não vá nesta
conversa, seja firme. Forte é quem sabe o que lhe é favorável e não teme afirmá-lo.

Minimizar
O álcool é absorvido em poucos minutos e atinge logo o cérebro.
O risco de envolvimento em acidente mortal aumenta rapidamente à medida que
a concentração de álcool no sangue se torna mais elevada.
0,50g/l ............... o risco aumenta 2 vezes
0,80g/l ............... o risco aumenta 4 vezes
0,90g/l ............... o risco aumenta 5 vezes
1,20g/l ............... o risco aumenta 16 vezes
O importante é minimizar ao máximo os riscos. No caso do álcool saiba que:
Seja uma cerveja, o vinho, um porto ou um whisky todos contêm uma medida semelhante de
álcool à roda de 10 gramas.
Contar o número de copos é uma excelente decisão: Três bebidas podem ser suficientes para
um álcool-teste dar positivo. O suficiente para ser um condutor perigoso sem se aperceber.
Será preciso pelo menos 6 horas para reduzir a alcoolemia de 1 gr por litro. Uma bebida a mais
que a conta significa ter de esperar mais uma hora adicional. Café forte, chuveiros gelados e ar
fresco não põem ninguém sóbrio.

Quanto ao tabaco os efeitos nocivos do tabaco são cumulativos, quer no que se refere ao seu
consumo diário quer ao tempo de exposição. O risco aumenta quando a exposição se inicia
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antes dos 15 anos, em particular para as mulheres. Os fumadores de mais de um maço de
cigarros por dia têm quatro vezes mais enfartes do miocárdio do que os não fumadores.
Contudo, até o fumo de poucos cigarros por dia é um risco - o fumo de um a cinco cigarros por
dia aumenta o risco de enfarte em 40%. Charutos e cachimbo também. O mesmo quanto ao
fumo de cigarros com filtro, cigarros "leves" e ao fumo sem inalação.
Se quer evitar problemas minimize o consumo. Afaste as drogas da sua vida de trabalho,
tanto faz que sejam legais ou não.
À entidade patronal cabe minimizar o acesso e os riscos de trabalho, a si cabe-lhe participar e,
sobretudo minimizar os seus riscos pessoais. Responsabilize-se por fazer escolhas positivas
que o dignifiquem e capacitem para ser “cada dia melhor”.
Por que os problemas ligados ao consumo de substâncias psicoativas no local de trabalho são
considerados problemas de saúde, colabore na minimização dos atrasos quanto ao
tratamento.
Minimize qualquer retaliação discriminatória sobre os trabalhadores com doenças aditivas.
E seja realmente aquele tipo especial, minimize os efeitos perversos daqueles “fanfarrões”
que se acham “fixes só a fazer porcaria”.

Negociar
É difícil tomar boas medidas para enfrentar os problemas de droga no local de trabalho.
Se os consumidores tendem a dissimular enquanto podem, os empregadores por vezes fazem
o mesmo. Dizem “Aqui na minha empresa não precisamos de nenhum programa desses pois
não há nem haverá drogas”. Como se o seu mundo fosse especial e imune. O pior é que
ignorar não resulta, “varrer o lixo para debaixo do tapete não torna uma casa limpa”.
Também é difícil quantificar a dimensão dos usos de tóxicos na empresa porque a legislação é
fechada. “Parece que há um pacto de silêncio”.
Por outro lado tem-se ideia errada de que é muito caro intervir, quando o contrário é que é
verdade.
Algumas pessoas ainda fogem de se envolverem nestas matérias e é uma arte negociar a
participação de todos na construção de um melhor trabalho.
Tal só se consegue em aliança entre todos os que pertencem ao sistema laboral. Não há
intervenções isoladas eficazes no domínio das substâncias psicotrópicas. Há que conquistar
cada um para esta causa.
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E tem de haver cooperação, ou seja nos processos negociais não poderá haver só um lado a
ganhar, pois nesse caso haveria sempre alguém a perder. Todavia há algo que não é
negociável: nenhum trabalhador poderá trabalhar sob o efeito de substâncias psicotrópicas.
Se assim fosse esse trabalhador intoxicado estaria sem duvida a contribuir para um pior
trabalho. Melhor trabalho é uma empresa livre de drogas.

Optar
A opção mais inteligente será não utilizar substâncias psicotrópicas. Tem trabalho,? Não quer
pô-lo em risco. Tem uma imagem e um desempenho a defender. Fazer uma vida saudável é
sempre uma opção e responsabilidade de cada um.
Deverá escolher ser um elemento activo na política quanto a substâncias psicoativas na
empresa. É útil que saiba como proceder em casos de colegas com problemas de adição.

Opções erradas que só levam a que a pessoa com problemas de abuso e dependência
NÃO RESOLVA O PROBLEMA


Ocultação– Dar desculpas, esconder as faltas e falhas ou até fazer o trabalho do colega utilizador de
drogas . Tipo: “ele só se ausentou porque estava mal disposto”, “ela saiu mas o trabalho está acabado não
há problema”



Racionalização – Procurar razões que justifiquem e tornem aceitável que o utilizador de drogas as consuma
ocasional ou continuadamente. Tipo: “ele anda com problemas com o filho, por isso tem de usar coisas
para relaxar”, “ela está com falta de dinheiro, a bebida ajuda a esquecer”




Evitamento – Afastar-se dos consumidores de substâncias. Tipo: “não quero essa gente por perto”



Controlo – Responsabilizar-se por substituir o consumidor de substâncias nas decisões e responsabilidades
que este deve assumir para se tornar abstinente. Tipo deitar fora as garrafas de álcool do colega, impedir o
consumidor de ir comprar o produto, colocá-lo num posto sem exigências em que não sejam detectáveis as
falhas



Ameaças inconsistentes – Afirmar que irá agir (optar por medidas disciplinares, deixar de proteger ou
outra) caso o trabalhador não mude o comportamento de consumo, mas depois não cumprir o que
afirmou

Culpabilização – Sentir-se culpado pelo consumo de drogas dos outros ou culpá-los do uso que fazem.
Tipo: “Se eu tivesse ajudado mais ele não se drogava” ou “ ela é mesmo um traste, não se esforça nada
para sair daquela vida”
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Prevenir
A prevenção foca as causas que propiciam a falta de saúde (onde se inclui o consumo de
psicotrópicos). Combina diversos métodos de acção e tem como base a participação ativa dos
sujeitos. Não é primariamente uma atividade médica e tem de fazer parte da organização do
trabalho e das condições de trabalho.

O que fazer:








Melhoria da saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho
Diminuir as situações propícias aos consumos- riscos
Aumentar a protecção- baixar a procura
Limitar e dissuadir o acesso – política de empresa com regulamentos concisos
Sensibilizar, informar e capacitar os sujeitos
Criar redes de cooperação- TODOS (chefias, supervisores, estruturas representativas,
operacionais) participam

A melhor escolha é sempre a prevenção. Ao ler este ABC já está a cooperar e fazer prevenção .

Abra os olhos e use a cabeça
para dizer
Drogas NÃO

Quantificar
Para todos os psicotrópicos há monitorizações, são os chamados rastreios de toxicologia
clínica. Pode-se identificar-se a presença de uma dada droga no organismo ou medir-se a
quantidade existente. Mas já não é tão fácil definir com certezas quais as consequências que
esse consumo teve no desempenho. E como é que tal compromete a segurança.
O que está em causa nas análises toxicológicas é a protecção da saúde e a segurança no
trabalho, dos trabalhadores, do produto gerado e dos clientes desse produto.
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Tal repercute-se na produtividade, na confiança na empresa e sua sustentabilidade. Isto
também lhe diz respeito enquanto trabalhador. Se a empresa não sobrevive o seu contrato
também não.
As análises são obrigatórias no exame de admissão, exames periódicos e exames
complementares – sendo o seu objectivo verificar a aptidão física e psíquica do trabalhador
para o exercício da sua profissão, bem como a repercussão do trabalho e das suas condições
na saúde do trabalhador. Os trabalhadores apenas estão obrigados a realização do exames e
testes levados acabo no âmbito da empresa para a qual prestam trabalho não devendo
obediência a entidades terceiras. Podem ser feitas como resultado de um incidente ou
acidente que envolveu esse trabalhador e serem mais rotineiras no caso de trabalhos
altamente arriscados se realizados sob o efeito de psicotrópicos (constam da Lei n.º 102/2009,
de 10 de Setembro). Para isso o trabalhador deve colaborar. A recolha de produtos para
análise, sem custos para o trabalhador, é de preferência não invasiva preferindo-se a colheita
de urina, saliva ou cabelos em vez de sangue Apenas o médico de trabalho pode solicitar
análises. Ele manterá o sigilo e só revelará se o trabalhador está ou não apto para a função.
Privilegia-se a abordagem positiva, cooperativa e não punitiva.

Responsabilizar
Um bom trabalho exige lucidez, boa condição física e responsabilidade. Não se trata apenas de
cumprir a tarefa que lhe é contratada, mas tem de cumpri-la bem, sem prejudicar a empresa, sem
provocar danos no ambiente de trabalho nem se tornar um perigo. É ainda responsável por proteger a
sua própria saúde para que o seu contributo laboral possa ser de qualidade. Tem direitos mas tem
obrigações.
É responsável por colaborar em todas as iniciativas que promovam empresas livres de drogas.
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Algumas dicas do que pode pensar e que o ajudam a não consumir psicotrópicos:


























Ser saudável é fundamental
Gosto de ter uma boa imagem
Orgulho-me de ser livre, de não estar agarrado .Valorizo o auto controlo
Desejo funcionar bem . Evito aquilo que me desgasta
Não quero desapontar nem prejudicar a minha família
Tenho planos e não desisto
Prefiro estar sempre lúcido
Paraísos? Na droga são é infernos
Sei que o óptimo é inimigo do bom. Basta-me sentir-me suficientemente bem
Os tóxicos podem prejudicar a minha fertilidade e função sexual.
Na droga não há amigos, só há amigos da droga
Todos falhamos, é preciso superar as perdas . Se caio, ergo-me
Sei dizer não quando é preciso
Tenho orgulho em ser confiável
Sei que não se tem tudo logo. Há que saber esperar
Valorizo ser um bom trabalhador
Todos podemos cair na droga, por isso mantenho-a á distância. Nada de experiências
Não troco um longo bem-estar futuro por um prazer momentâneo agora
Gosto de dar bons exemplos
Sei gerir o meu dinheiro. Aplicá-lo em tóxicos é desperdício
Respeito-me. Protejo-me
Sei bem escolher o que é melhor para mim. Recuso o que me prejudica
Vejo, penso e aprendo com os erros dos dependentes de psicotrópicos
Moderação é uma escolha, mas sei que com certos tóxicos não é viável
Há que lidar com o stresse ou outros problemas sem entorpecer a mente

Socorrer
Um abusador ou dependente de psicotrópicos não é um miserável, um fraco de vontade,
alguém que temos de apontar a dedo. É, na verdade, alguém que sofre de uma doença e que
precisa de apoio, compreensão mas acima de tudo PRECISA DE TRATAMENTO.
Tanto faz que seja você ou algum conhecido. Os passos são os mesmos.
Admitir o problema. Aceitar que se perdeu o controlo sobre o produto tóxico é o primeiro grande passo
para a mudança positiva. Quer que os seus colegas o admirem? Quer orgulhar-se de si? Quer sentir-se
um trabalhador produtivo e indispensável? Socorra-se. Deixe definitivamente os psicotrópicos (a não ser
que pertençam a um tratamento médico vigiado).
Pode auxiliar alguém através duma conversa aberta a chegar à conclusão que está doente. Seja

acolhedor, confiável e não crítico. Pode perguntar se o seu colega anda com problemas (não
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foque logo á partida a sua desconfiança quanto ao uso de tóxicos) e oferecer ajuda. “Podes
confiar em mim, o que quer que precises, podes dizer” ou ”garanto-te segredo absoluto”. Os
problemas de saúde devidos a psicotrópicos NÃO podem ser tornados públicos. Todas as
conversas são privadas

Se admite que já tem problemas com psicotrópicos eis outras dicas de responsabilidade.
Faça o que deve ser feito!



Não é o único. Não se envergonhe.
Trate-se. Entregue-se a quem sabe. Outros já passaram por isso e
estão livres.
Acredite que o sucesso é alcançável.
A motivação é indispensável. A verdade é tudo.
Faça o inventário de si mesmo. “Não feche os olhos”.
Procure os seus erros e supere-os. Não há tratamento sem esforço.
Por vezes há recaídas. O importante é não desistir .
Faça o que for preciso para reparar os prejuízos.
Não recuse nada do que lhe for recomendado pelos médicos: nem
medicamentos, nem psicoterapia, nem internamento, nem grupos de ajuda.
Seja humilde. Confie nos profissionais

Passe a mensagem:
Aconselhe o recurso ao médico de família, a um clínico geral, aos serviços estatais do
Instituto da Droga e Toxicodependência IDT- ou de Saúde Mental e Psiquiatria, ou a um
médico psiquiatra particular ou clínica ou instituição de solidariedade social. O doente
poderá ter de fazer terapia intensiva com especialistas numa equipa integrada que pode ainda
incluir psicólogos, psicoterapeutas, conselheiros. Nalguns casos o tratamento exige alguma
forma de internamento seja total ou parcial. Ainda em outras situações pode impor-se uma
estadia de maior duração num centro de reabilitação ou comunidade terapêutica. As faltas
para os tratamentos são justificadas e enquadradas no regime geral de incapacidade
temporária.
Através da linha Vida SOS Droga (telefone 1414) pode obter informações mais personalizadas
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Triunfar
Será um ganhador quando tiver bem assente quais são os benefícios de estar livre de drogas e
perceber as vantagens de escolher saúde.
Vencerá quando se mantiver motivado para escolhas positivas, apesar de, por vezes, parecer
ser difícil.
Será competente se souber por em prática as escolhas certas e resolver dificuldades. Falar é
fácil, no fazer é que se reconhece quem é perito.
Dominará se conseguir que outros adiram às preferências duma empresa livre de drogas.
Triunfará se for um genuíno construtor da saúde, bem-estar e segurança no trabalho.
Eis algumas das vantagens:
















Aquisição de maior informação e conhecimento
Capacitação para fazer escolhas
Fortalecimento da resistência e maturidade pessoal
Constituição de poder pessoal, responsabilidade e cidadania
Beneficiar da rapidez das soluções quando o problema já existe
Reduzir os riscos de outras doenças
Protecção quanto ao estigma
Obter uma melhor rede de entreajuda
Poder amplificar as suas aquisições e tornar-se um recurso útil para os
seus pares e organização de trabalho
Ser reconhecido e valorizado
Evitar a degradação e perdas múltiplas em cascata (financeiras, de
saúde, de amizades, familiares, de competências e emocionais) que são
expectáveis quando se é abusador de psicotrópicos
Melhor qualidade de vida
Maior potencial de progressão financeira
Sucesso

E mais triunfará se conseguir ultrapassar o seu consumo nocivo, recuperar e regressar à vida
normal de trabalho. Vencer sem esforço é triunfar sem glória.
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Ultrapassar
Além dos serviços clínicos o apoio de grupos de ajuda mútua também é precioso: os
alcoólicos anónimos ou os narcóticos anónimos, as famílias anónimas, as Al Anon. Poderá
frequentá-los de forma livre, anónima mas responsável.
Todos são grupos de pessoas que sofreram ou sofrem do problema respectivo e que partilham
entre si a sua experiência, força, esperança e dicas para resolverem esses problemas comuns.
O único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar psicotrópicos ou sofrer com
um problema de adição na família e estar determinado a superá-lo.
Programas de Apoio ao Trabalhador - PAT. São benefícios que as empresas disponibilizam aos
trabalhadores ou financiam em parte. Pretende-se levá-los a superarem problemas de saúde
(por exemplo: as dependências e o stresse) de forma a evitar ou minimizar qualquer impacto
sobre a produtividade. Consistem num conjunto de linhas de intervenção que incluem
informação, aconselhamento e referenciação dos trabalhadores afetados e suas famílias.

Depois do tratamento bem sucedido comprovado por atestado médico, o trabalhador poderá
reentrar para aquela função profissional mas não necessariamente para o mesmo posto de
trabalho. Manterá especial protecção laboral para que a reintegração se faça do modo mais
favorável.
Promover-se-á a manutenção da abstinência e o controlo das eventuais recaídas. No caso de
uma recaída deverá ser tomada uma decisão sobre qual a atitude a tomar que será sempre de
natureza individual e terá em conta as circunstâncias globais do caso em análise.

Negativismo (depressão, solidão, tédio,
culpabilidade, cansaço, desesperança)
 Hiper confiança (impaciência, facilitismo, certeza de
estar livre do tóxico, desejo de colocar-se à prova,
Ruminar no tóxico ( lembrar, sonhos, desejos)
Condutas de recaída (decisões precipitadas,
mudança no estilo de vida, aproximar-se de pessoas e
locais associados ao consumo, conversas sobre o
tóxico)
Stressores de vida
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Viabilizar
Sendo a finalidade fazer empresas livres de drogas. No trabalho há que:
 Ter condições gerais de trabalho salutares e seguras
 Haver medidas de higiene e segurança cumpridas
 Haver adequada sensibilização e informação quanto ao problema do
consumo das substâncias psicotrópicas
 Não se permitir que alguém trabalhe intoxicado
 Ser bem acolhido
 Haver boa definição dos papéis (de quem faz o quê)
 Ter um bom clima de cooperação entre colegas
 Haver comunicação clara e coerente
 Haver um regulamento quanto a tóxicos escrito, conhecido e praticado
 Não haver tóxicos acessíveis
 A cultura da empresa ser desfavorável aos psicotrópicos
 A cultura da empresa compreender que a dependência é uma doença e
é tratável
 A cultura da empresa não estigmatizar os abusadores e dependentes
 Conhecido um adicto orientá-lo para o tratamento
 Haver justiça nas medidas (incentivos e disciplinares)
 Promover-se o desenvolvimento dos trabalhadores
 A empresa partilhar responsabilidades e tecer parcerias
 Ter orgulho no seu trabalho e “vestir a camisola da empresa”
 Querer desenvolver-se sempre enquanto profissional - ser sempre
melhor.
Viabilize um melhor trabalho, DIA a DIA.

Xilogravar
Há frases que fazem a diferença. Atitudes de marcam vidas. Aquilo que é mesmo
fundamental deverá ser gravado para que não se perca.
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Com as devidas adaptações à época esta meditação continua atual

O que é que isto quer dizer?
Há muitas coisas que não temos possibilidade de modificar: o passado, dificuldades da vida
nem outras pessoas.
Mas há algo que podemos sempre fazer. Decidir nós mesmo, afinar a nossa melhor reação ao
que acontece. Isso exige capacidade de análise, sabedoria e coragem. Frequentemente
procuramos culpar algo fora de nós sem aceitar que também pertencemos às causas e às
soluções. Devemos e podemos mudar a nossa maneira de pensar e atuar. Isso também nos
torna mais serenos e resistentes.

Zarpar
Agora na posse desta informação valiosa chegou a altura de a aplicar.

Sempre que tiver questões coloque-as de modo assertivo (sem medos, sem agressividade e
sem falsos rodeios). O mais das vezes as melhores decisões tomam-se depois de consultar
alguém. Colegas, encarregados e até os administradores podem ser aliados. Se a empresa é
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pequena consulte elementos externos ou associações. O apoio é um excelente “airbag” para
as dificuldades.
Não sabe quanto tempo vai permanecer nesta empresa. Não é problema. O que aprendeu, e
que pode prevenir e proteger das consequências nefastas do uso de psicotrópicos, poderá
aplicar em qualquer lugar: na sua família, com amigos, na sua comunidade.
Se “zarpar para outros portos”, como é previsível nos percursos de vida, e replicar estas
medidas promotoras de empresas livres de drogas estará a triunfar e a gerar mais-valias.

LIVRE GANHA
Menos é Mais

Ao fazê-lo esta é uma decisão que o promove enquanto pessoa:
E é um selo de qualidade para a sua empresa:

E como aprendeu poderá sempre optar por

GANHAR ou perder

Consultoria APESPE: AlterStatus - Saúde, Educação e Desenvolvimento Pessoal

www.alterstatus.com
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