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O TRABALHO COMO FATOR DE RISCO OU FATOR DE PROTEÇÃO PARA O
CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

THE WORK AS A RISK OR PROTECTION FACTOR FOR ALCOHOL AND OTHER DRUG USE

EL TRABAJO COMO FACTOR DE RIESGO O DE PROTECCIÓN PARA EL USUARIO DE ALCOHOL Y

OTRAS DROGAS

Piedad Liliana Lancheris Carrillo1, Maria Yvone Chaves Mauro2
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RESUMO: Estudo de natureza exploratória, descritiva, com abordagem epidemiológica. O presente
estudo teve como objetivo geral analisar o conhecimento, opiniões e expectativas dos trabalhadores
acerca do uso e abuso de álcool e outras drogas, visando à promoção da saúde no trabalho e, como
objetivos específicos, traçar o perfil sociodemográfico dos trabalhadores da empresa de estudo; identi-
ficar os fatores de risco relacionados com hábitos e/ou costumes no ambiente de trabalho e analisar as
informações dos trabalhadores acerca do fenômeno “uso e abuso de álcool e outras drogas”. Conclui-se
que existem especificidades, circunstâncias e elementos nas diversas formas de atividade laboral que
constituem fatores de risco para os consumos, a atividade laboral resulta ser um evidente fator de
proteção para esses mesmos fenômenos, especificamente para a empresa deste estudo. Em relação ao
conhecimento sobre drogas, os trabalhadores têm adquirido através da mídia e suas opiniões e expecta-
tivas apontam estratégias de prevenção através de educação no trabalho.

PALAVRAS-CHAVE:
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Promoção da saúde. Riscos
ocupacionais. Trabalhadores.
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ABSTRACT: This study is of an exploratory and descrptive nature, with an epidemiological approach.
Its general objective is to analyze the knowledge, the opinions and the expectattions of workes with
respect to abuse of  alcohol and other drugs, projecting the promotion of  health in working. Specific
objectives of this study are: to trace the socio-demographic profile of the workers of the company
studied; to identify the factors related to habits and customs in the workplace and analyze the information
of the workers concerning the “use and abuse of alcohol and other drugs” phenomenon. This study
concludes that there are specific details, circumstances, and elements in the different forms of working
activities that constitute factors of risk  for consumption, these working activities become an evident
factor of  protection for the same phenomenon, specifically, for the company studied. The workers have
acquired drug knowledge through the means of communication of society; their opinions and expectations
point out that there has been a development of prevention strategies through on the job education.

PALABRAS CLAVE:
Drogas ilícitas. Alcoholismo.
Promoción de la salud. Riesgos
laborales. Trabajadores.

.

RESUMEN: Estudio de naturaleza exploratoria y descriptiva con abordaje epidemiológico. El
presente estudio tuvo como objetivo general analizar el conocimiento, las opiniones y expectativas de
los trabajadores acerca del uso y abuso de alcohol y otras drogas, proyectando la promoción de la salud
en el trabajo. Los objetivos específicos son: trazar el perfil sociodemográfico de los trabajadores de la
empresa de estudio; identificar los factores de riesgo relacionados con hábitos y/o constumbres en el
ambiente de  trabajo y analizar las informaciones de los trabajadores acerca del fenómeno “uso y abuso
de alcohol y otras drogas”. Se concluye que existen especificidades, circunstancias y elementos en las
diferentes formas de actividad laboral que constituyen factores de riesgo para los consumos, la
actividad laboral resulta ser un factor evidente de protección para estos mismos fenómenos, especifi-
camente para la empresa de este estudio. En relación al conocimiento sobre drogas, los trabajadores
han adquirido a través de los medios de comunicación; sus opiniones y expectativas apuntan estrategias
de prevención mediante la educación en el trabajo.
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INTRODUÇÃO

O crescente consumo de drogas e suas terríveis
conseqüências tornaram-se um dos problemas mais
graves da nossa civilização contemporânea. A cada dia
que passa, aumenta assustadoramente o número de
pessoas que delas se tornam dependentes e que são
por elas gradativamente destruídas1. O abuso de dro-
gas verificado nos últimos anos e suas conseqüências
na vida do indivíduo e da sociedade é considerado
hoje um problema de saúde pública2.

Na atualidade, o uso abusivo de drogas consti-
tui um problema social e uma grande questão de saú-
de pública, acometendo, principalmente, os grupos
mais jovens e também os adultos que trabalham, nos
quais as conseqüências podem ser fatais, dada a possi-
bilidade dos acidentes de trabalho de trânsito e vio-
lência na sociedade2. Estes, quando não suficientemente
investigados, podem, inclusive, passar sem ter associa-
ção do nexo com as drogas.

Através da história da humanidade e desde o
surgimento do trabalho assalariado, encontram-se di-
versos exemplos onde a relação drogas-trabalho tem
sido utilizada, fomentada, encoberta, tolerada e, inclu-
sive, perseguida e castigada3. Exemplo disso foi na
Inglaterra, durante a chamada Revolução Industrial,
onde se tolerava o consumo de bebidas alcoólicas por
parte dos trabalhadores das manufaturas, com o ob-
jetivo de que resistissem mais tempo no desempenho
de suas atividades na linha de produção.

As profissões de maior risco são aquelas ligadas
ao entretenimento noturno, motoristas e pilotos que
dirigem por longas distâncias ou trabalham por mui-
tas horas, trabalhos noturnos que exigem constante
vigilância, e profissionais que atuam em ambientes de
grande estresse4.

O uso de drogas existe cada vez mais entre pes-
soas incorporadas à vida produtiva, trazendo como
conseqüências a diminuição da produtividade, altera-
ção das relações na ordem laboral, interpessoal, fami-
liar, social e da saúde.

Hoje o trabalho tem um papel fundamental para
os indivíduos no mundo. Contribui para a formação
de sua identidade e permite que os indivíduos partici-
pem da vida social como elemento essencial para a
saúde5 . Decorre daí a necessidade de se conhecer os
fatores que interferem na qualidade de vida e no tra-
balho.

O fenômeno do abuso de drogas deve, portan-
to, ser contextualizado e analisado como pertencente
a um conjunto de fatores ao qual pode estar integrado
de modos distintos. Não se deve ignorar também que
o uso de drogas por diferentes grupos só é possível
nas nossas circunstâncias sócio-históricas a partir da
existência de redes nacionais e internacionais que ex-
pressam interesses políticos e econômicos. Assim, o
fenômeno cultural apresenta a sua inevitável dimensão
de poder2. Neste sentido, buscou-se analisar o conhe-
cimento, opiniões e expectativas dos trabalhadores
acerca do uso e abuso de álcool e outras drogas, vi-
sando à elaboração de um programa de promoção
da saúde no trabalho e proteção em relação ao fenô-
meno drogas, tendo por objetivos específicos:

• traçar o perfil sociodemográfico dos traba-
lhadores da empresa em estudo;

• identificar os fatores de risco relacionados com
hábitos e/ou costumes no ambiente de trabalho;

• analisar as informações dos trabalhadores da
empresa, acerca do fenômeno “uso e abuso de álcool
e outras drogas”.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza exploratória, descri-
tiva, com abordagem epidemiológica6. A opção pela
abordagem epidemiológica relaciona-se com a identi-
ficação de possíveis fatores de risco que envolvem uso
e abuso de drogas no trabalho7. Segundo a natureza
do problema, trata-se de uma abordagem de análise
quantitativa8 . Foi utilizado como instrumento de cole-
ta um questionário com questões abertas e fechadas
para levantar as informações relacionadas ao tema “uso
e abuso de álcool e outras drogas”.

A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Ex-
celência da empresa, constituído por duas grandes áreas
de pesquisa e desenvolvimento numa área petroquí-
mica. A população de referência da empresa
corresponde a 1440 trabalhadores. A amostra foi
probabilística, constituída por 315 trabalhadores,
correspondendo a 21,9% da população de referência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados e discussão apresentados visam o
alcance dos objetivos propostos neste estudo. Preten-
de-se apresentá-los na seqüência; o perfil dos traba-
lhadores, fator de risco relacionado com hábitos e/



- 219-O trabalho como fator de risco ou fator de proteção para o consumo de álcool e outras drogas

Texto Contexto Enferm  2004 Abr-Jun; 13(2):217-25.

ou costumes no ambiente de trabalho e conhecimen-
tos e opiniões acerca do fenômeno “uso e abuso de
álcool e outras drogas”.

Perfil dos trabalhadores

Para a descrição do perfil dos trabalhadores,
foram levantados os dados referentes à faixa etária,
sexo, estado civil, grau de instrução, renda líquida men-
sal familiar, local de trabalho, tempo de serviço na
instituição e turno ou jornada de trabalho diário.

Em relação à faixa etária, a idade mais represen-
tativa dos trabalhadores se encontra entre 40 a 50 anos
(41,9%); 20 a 30 anos (24,8%); 30 a 40 anos (22,8%); e
10,5% encontram-se nos extremos da vida. Pode-se
observar que a freqüência maior foi dos respondentes
que se encontram na idade adulta, na faixa economi-
camente produtiva, inseridos no trabalho e exercendo
suas atividades. Em relação ao sexo, a maioria dos
respondentes é do sexo masculino (55,9%).

Em relação ao estado civil, verifica-se a predo-
minância dos casados (54,6%), considerando, então, o
grupo familiar como a instância onde se desenvolvem
as primeiras relações do indivíduo2, de que a
drogadição se estabelece a partir de uma dinâmica
relacional (entre o sujeito, a droga e o contexto).

No que se refere ao grau de instrução dos sujei-
tos do estudo, na Tabela 1, a freqüência maior foi dos
respondentes que possuem nível superior completo
(32,7%), seguidos dos que possuem o ensino funda-
mental e médio completos (1,5%), encontrando-se sig-
nificativo os 13,9% dos que têm mestrado, bem como
os 19,3% com estudos incompletos. O grau de esco-
laridade dominante sugere um nível de conhecimento
científico permitindo maior impacto no programa
educativo, visando à compreensão que esclarece os
efeitos de uso e abuso de drogas, sendo uma condi-
ção que favorece as atividades para a promoção da
saúde e prevenção do uso e abuso de drogas.

Tabela 1 - Distribuição das respostas dos trabalhadores segundo o grau de escolaridade - Rio de
Janeiro, 2000.

Em relação à renda líquida mensal familiar, 73,3%
dos respondentes recebem mais de oito salários míni-
mos. Estes dados permitem inferir que os trabalha-
dores têm um salário digno que, associado ao nível de
escolaridade, levam a uma compreensão do proble-
ma “uso e abuso de álcool e outras drogas”, incluindo
a satisfação social e conscientização dos efeitos das
atitudes desfavoráveis à saúde. O trabalho bem remu-
nerado favorece o bem-estar. Em relação ao tempo
de serviço na empresa, verificou-se que a maior fre-
qüência é 123 (39,0%), que atuam de 10 a 20 anos na

empresa; 95 (30,1%) de 1 a 9 anos; 69 (21,9%) mais
de 20 anos; e 26 (8,2%), menos de 1 ano na empresa,
facilitando o aumento da produtividade.

Fatores de risco relacionados com hábitos e/
ou costumes no ambiente de trabalho

A seguir, serão descritos e discutidos os resulta-
dos, a partir dos fatores de risco relacionados com
hábitos e/ou costumes no ambiente de trabalho.

GRAU DE ESCOLARIDADE 
Nº DE 

TRABALHADORES DA 
AMOSTRA 

FREQÜÊNCIA 
RELATIVA (%) 

1º grau completo  10 3,2 
1º grau incompleto 3 0,9 
Ensino fundamental médio completo 55 17,5 
Ensino fundamental médio incompleto 11 3,5 
Superior completo 103 32,7 
Superior incompleto 47 14,9 
Especialização  29 9,2 
Mestrado  44 13,9 
Doutorado 12 3,8 
Não responderam 1 0,3 
Total 315 100 
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Tabela 2 - Distribuição das respostas dos trabalhadores segundo a utilização de fumo, álcool e outras
substâncias - Rio de Janeiro, 2000.

A Tabela 2 representa os hábitos utilizados pe-
los trabalhadores relacionados ao uso de fumo, álcool
e outras substâncias. Verifica-se que 13,9% têm o há-
bito do fumo; 86,0% não fumam; 71,1% fazem uso
do álcool; 28,2% não consomem; relacionam a outras
substâncias; 1,6% dos respondentes consomem; 97,5%
não consomem. Em nível geral, 70,6% dos respon-
dentes não têm hábito de consumo de drogas, o que
representa um alto nível de consciência de bons hábi-
tos de saúde, o que é justificado pelo nível de instru-
ção e programa de saúde ocupacional executado pela
empresa, embora 28,8% utilizem, tornando-se signifi-
cativo para caracterizar a pequena demanda de usuári-
os.

Em relação à prática de esporte, é realizada por
73,9% dos respondentes, contra 25,4% que não prati-
cam; 59,9% dos trabalhadores respondentes realizam
atividades de lazer e fazem uso do tempo livre; entre-
tanto, 38,7% não têm lazer.

Embora esse quadro aparentemente seja positi-
vo, afirma-se a importância de reforçar os fatores pro-
tetores através de modelos que busquem fortalecer
atitudes saudáveis e/ou a oferta de alternativa esporti-
va cultural9. A prática de esporte e as atividades de
lazer são mecanismos protetores para o consumo de
álcool e outras drogas.

De acordo com as causas mais freqüentes de
ausências ao trabalho, 46,6% dos respondentes se au-
sentam pelas doenças, seguidos de assuntos pessoas
(19,7%) e familiares (15,2%). Dentre as ausências por
doenças se encontram alterações do aparelho respira-
tório, o número de licenças nos últimos quatro anos é
baixo em relação ao total dos trabalhos da amostra.

A causalidade do uso e abuso de drogas é de
caráter multifatorial, tendo influência de diversos mo-

tivos, desde os relativos a situações pessoais e familia-
res até outros de raízes culturais10.

Ao associar-se às causas mais freqüentes de au-
sências ao trabalho e motivo do “uso e abuso de álco-
ol e outras drogas”, referidas pelos trabalhadores da
empresa de estudo, destaca-se como causa principal
os assuntos pessoais e familiares depois das doenças,
levando a uma possível vulnerabilidade do consumo
de drogas. Pesquisas realizadas pela OMS mostram
que existem fatores individuais que levam ao consu-
mo de drogas, semelhante ao que pode existir nessa
empresa: o consumo de drogas pode expressar inde-
pendência ou hostilidade, adquirir um estado superior
de conhecimento e uma sensação de bem-estar e tran-
qüilidade que explica a mascaração da sensação causa-
da pelos problemas de origem pessoal ou familiar.
Define-se características na família que levam a um
risco de consumo de drogas, como a falta de discipli-
na e organização, inexistência de comunicação, com-
portamentos agressivos dos membros e a desestru-
turação familiar3. O trabalhador não está isento de
apresentar todos esses fatores. A pessoa que trabalha
não só é uma mera receptora de ordens para executar
tarefas ou um estímulo de esforço físico e mental, mas
também estão presentes, nesse contexto, os seus pro-
blemas individuais, sua historia familiar e social, sua
situação econômica individual e a situação política for-
mam parte da realidade da vida diária do trabalha-
dor11.

É importante conhecer o grau de satisfação dos
trabalhadores na empresa para depois reconhecer os
riscos do problema de uso das substâncias psicoativas
dentro da organização, como algo que vai além da
preocupação com a saúde do trabalhador.

Nº DE TRABALHADORES E FREQÜÊNCIA RELATIVA 
SEGUNDO O TIPO DE SUBSTÂNCIA UTILIZADA 

Fumo Álcool  Outras subst. 

UTILIZAÇÃO DE FUMO, 
ÁLCOOL E OUTRAS 

SUBSTÂNCIAS 
N % N % N % 

Sempre 22 6,9 20 6,3 1 0,3 

Ás vezes 22 6,9 204 64,8 4 1,3 

Ex-fumante/ já consumiu  53 16,8 20 6,3 19 6,0 

Não responderam 53 16,8 20 6,3 19 6,0 

Total 315 100 315 100 315 100 

 

Às vezes
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Tabela 3 -  Distribuição das respostas dos trabalhadores segundo o grau de satisfação com o trabalho
e/ou cargo desempenhado - Rio de Janeiro, 2000.

Para efeitos de análise foram considerados, se-
gundo o grau de satisfação, os termos “muito satisfei-
to”  e  “satisfeito”  e “insatisfeito”.  Encontra-se signi-
ficativo resultado que 81,3%  dos respondentes estão
satisfeitos  com o trabalho e 85,7%  com o cargo  que
desempenham;  só  a minoria está insatisfeita (TAB. 3).
Destaca-se o sentimento de satisfação  dos trabalha-
dores da empresa do estudo, a remuneração digna,  o
nível de escolaridade superior,  sentido de pertinência
com a empresa, constituindo-se em elementos
facilitadores de um ambiente de trabalho saudável,
permitindo a realização das diferentes atividades de
promoção da saúde e prevenção do uso e abuso de
álcool e outras drogas.

O trabalho constitui uma das ações mais im-
portantes na vida do homem, porque é por sua ativi-
dade que o ser humano adquire os elementos para sua
própria subsistência e a de seus familiares12.

É evidente que 17,7%  dos trabalhadores estão
insatisfeitos com o trabalho. A insatisfação no traba-
lho se produz por um desajuste entre as expectativas
do trabalhador e o modo como demonstram sua ati-
tudes no trabalho, estabelecendo-se como fator de risco
para o consumo de drogas11.  Em relação à popula-
ção  do estudo, observa-se a maioria satisfeita, desta-
cando-se como fator de proteção, o qual deve refor-
çar-se através de ações de saúde estabelecidas no pla-
no de ação do programa de promoção da saúde.

Continuando com as respostas dos trabalhado-
res, em relação às atividades com o desempenho do
trabalho:  94,9 %  dos sujeitos do estudo evidenciam a
responsabilidade compatível com o cargo,  92 %  exe-
cutam funções de acordo com suas habilidades, con-
siderando que 85,9%  tem o tempo suficiente para
realização das tarefas assinaladas. Em relação a quali-

dade das relações interpessoais  no ambiente de traba-
lho 94,6%  consideram boas.

Cabe ressaltar que os resultados mostram que,
em termos gerais, o trabalhador está satisfeito em re-
lação à execução de tarefas relacionadas a seu cargo;
evidencia-se que o perfil de cargos da empresa é bem
estruturado, o que permite observar que estão dese-
nhados de acordo com as habilidades dos trabalha-
dores e o tempo é adequado para realização das dife-
rentes tarefas. É importante reforçar estes pontos como
fatores de proteção no programa de prevenção. Re-
fere-se que os fatores de risco do meio ambiente  de
trabalho, tais como:  1)sobrecarga – trabalho em de-
masia, difícil, baixa estima e escassa motivação; 2)insu-
ficiente carga de trabalho, pouco estimultante, rotinei-
ro e repetitivo; 3)pouca organização do trabalho. Na
população estudada, estão evidenciados estes aspec-
tos não como fatores de risco (negativos), mas sim
como fatores de proteção (positivos)6.

Continuando a evidência dos resultados, a Ta-
bela 4  demonstra os resultados quanto à qualidade
das relações interpessoais no ambiente de trabalho.
Para efeito da análise foram considerados respostas
relacionadas com responsabilidades, funções e tem-
po, os termos “sim” e “às vezes” e “não”, observan-
do-se que 94,6%  consideram boas. Em contraste, 86%
relatam ter rivalidade com os colegas em relação ao
trabalho. O ambiente de trabalho no nível das rela-
ções hierárquicas é muito bom, convertendo-se em
elemento protetor para o uso de drogas.

As deficientes relações entre companheiros,
supervisores e subordinados se comportam como
fator de risco do meio ambiente de trabalho6 , e desta-
ca-se  como fator para o consumo de álcool e outras
drogas no ambiente de trabalho 11-3.

Nº DE TRABALHADORES SEGUNDO 

Satisfação com o cargo Satisfação com o trabalho GRAU DE SATISFAÇÃO 

N % N % 

Muito satisfeito 64 20,3 55 17,3 

Satisfeito 206 65,4 201 63,8 

Insatisfeito 42 13,3 56 17,7 

Não responderam 3 0,9 3 0,9 

Total 315 100 315 100 
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Tabela 4 -  Distribuição das respostas dos trabalhadores segundo a qualidade das relações  interpessoais
no ambiente de trabalho - Rio de Janeiro, 2000.

Tabela 5 - Distribuição das respostas dos trabalhadores segundo o clima de trabalho, estresse e
utilização de substâncias - Rio de Janeiro, 2000.

QUALIDADE DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS EM RELAÇÃO 

Clima 
Agradável 

Estresse 
Utilização de 

drogas p/ alívio 
estresse 

Problemas p/ 
consumo de 
drogas no 

CLIMA DE TRABALHO, 
ESTRESSE E 

UTILIZAÇÃO DE 
SUBSTÂNCIAS 

N % N % N % N % 
Sim  217 68,8 98 31,1 18 5,7 5 1,6 
Ás vezes 76 24,1 183 58 28 8,8 0 0 
Não  18 5,7 29 9,2 265 84,1 305 96,8 
Não responderam 4 1,3 5 1,6 4 1,3 5 1,6 

Total 315 100 315 100 315 100 315 100 

 
Na Tabela 5 verifica-se  que a maioria considera

o clima de trabalho agradável  (92,9%) , porém 89,2%
consideram  que o trabalho gera estresse,  o que pode
estar relacionado com os 14,3%  que fazem uso de
alguma substância ou droga para aliviar o estresse. O
estresse laboral se deve à existência de fatores próprios
da organização e ao conteúdo do trabalho, porque exis-
tem fatores tanto quantitativos (quantidade de trabalho,
pressões de tempo, altas demandas de atenção), como
qualitativos (trabalho com pouca criatividade, e escassa
interação social) que podem provocar riscos nos traba-
lhadores e inclusive potencializam doenças5. Em rela-
ção  as substâncias  utilizadas para aliviar o estresse, re-
feridas pelos usuários que as consomem,  são:  passiflora
com 27,7% , cocaína e maconha  com 22,2%.

O estresse aumenta a vulnerabilidade  ao abuso
de drogas.  O “stress – coping model of  addiction”
propõe que o consumo de substâncias psicoativas que
servem tanto para reduzir efeitos negativos quanto para
reforçar eventos positivos10.  Desse modo, passa a ser
utilizado como estratégia (disfuncional) para lidar com
o estresse.  Esse comportamento, associado a outros
fatores de risco (pressão do grupo, antecedentes fa-
miliares de dependência, expectativas positivas quanto

ao uso), acaba  por facilitar o aparecimento de pro-
blemas relacionados ao consumo.

Dentre as atividades destacadas pelos responden-
tes para aliviar o estresse se encontram:  a utilização das
férias (74,9%),  seguido da prática de ouvir música
(70,7%), encontro com amigos (59,3%) e prática  de
esportes (51,4%).  Na maioria das respostas destacam
os fatores protetores que são definidas como aqueles
que protegem o indivíduo de fatos que podem agredi-
lo física, psíquica ou socialmente, garantindo um desen-
volvimento saudável2.

Conhecimentos e opiniões acerca do fenôme-
no “uso e abuso de álcool e outras drogas”

Para efeito da análise, as respostas dos
respondentes foram categorizadas2. A análise qualita-
tiva requereu as seguintes etapas: preparação e descri-
ção do material (respostas dos respondentes), redu-
ção de dados (categorização segundo as respostas re-
lacionadas com o tema da pergunta) das mesmas, de
forma autocontrolada sem alterar o comportamento
do indivíduo, nem interferir na vida do usuário, tam-
bém é considerado consumo eventual que não ofere-

QUALIDADE DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS EM RELAÇÃO 

Boas na área Agradável com o chefe Rivalidade 
RELAÇÕES NA ÁREA, 

COM O CHEFE E 
COLEGAS 

N % N % N % 

Sim  229 72,7 221 70,1 131 41,6 

Ás vezes 70 22,2 69 21,9 140 44,4 

Não  11 3,5 22 6,9 39 12,4 

Não responderam 5 1,6 3 0,9 5 1,6 
Total 315 100 315 100 315 100 

 

Às vezes

Às vezes

Total
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ce maiores conseqüências. Em relação a abuso de dro-
gas definem como a pessoa que excede na quantidade
de bebidas ou drogas utilizadas diariamente, habitual-
mente ou faz uso regular de medicamentos, inclusive

no local de trabalho, consumo sistemático de quanti-
dades que levam a prejuízo físicos e mentais existindo
perda de autocontrole e alterando a qualidade da pró-
pria vida do usuário, a família, os colegas e amigos.

Tabela 6 - Distribuição das respostas dos trabalhadores segundo as fontes de informação sobre o
fenômeno “uso e abuso de drogas” - Rio de Janeiro, 2000.

INFORMAÇÃO ATRAVÉS 
DAS FONTES TAIS COMO 

Nº DE TRABALHADORES 
QUE OBTIVERAM A 

INFORMAÇÃO ATRAVÉS DAS 
FONTES 

%  DE TRABALHADORES COM 
INFORMAÇÃO EM RELAÇÃO 

AO TOTAL DE 
TRABALHADORES DA 

AMOSTRA 

Revistas/Jornais 268 85 
Rádio/Televisão 226 71,7 
Amigos 162 51,4 
Famílila 129 40,9 
Pela empresa 88 27,9 
Conferências/Palestras 83 26,3 
Internet 61 19,4 
Igreja 47 14,9 
Outros 29 9,2 

 
Verifica-se  na Tabela 6 que a maioria das infor-

mações e conhecimentos que tem os trabalhadores da
empresa em estudo sobre droga vieram 85%  de re-
vistas e jornais,  70,1% de rádio e televisão,  40,9%  da
família  e 27,9%  da empresa.  Esses dados são signi-
ficativos, o que caracteriza a importância de reforçar a
informação  por parte da empresa sobre o fenômeno
drogas.

Em relação ao conhecimento sobre alguma
substância considerada como droga, 70,1%  dos tra-
balhadores citam  ter relação e dentre essas substânci-
as mostram comportamento igual as drogas legais e
ilegais.  Entre as drogas ilegais estão  a cocaína, a ma-

conha, a heroína, o crack e o LSD com  29,8%  e as
legais:  cigarro, álcool e medicamentos com 29,4%.
As substâncias de abuso mais freqüente são a maco-
nha, os alucinógenos, a cocaína, as anfetaminas, os
opiáceos e os asteróides anabólicos14.

A maioria dos trabalhadores – 97,1%, conside-
ra que o uso de drogas traz problemas, especifica-
mente na família, 95%  na sociedade,  62,7%  no tra-
balho, interferindo nas relações com o chefe e colegas
– 51,6%.  As drogas modificam o psíquico do usuá-
rio;  estas modificações começam a repercutir em seu
comportamento, alterando o relacionamento dele com
amigos, familiares e colegas de trabalho9.

Tabela 7 -  Distribuição das respostas dos trabalhadores segundo o impacto que o uso de álcool e
outras drogas são responsáveis pelo consumo de drogas - Rio de Janeiro, 2000.

SITUAÇÃO MAIS RESPONSÁVEL 
PELO CONSUMO 

Nº DE 
RESPONDENTES 

QUE ACUSARAM O 
PROBLEMA 

%  RESPONDENTES QUE 
RECONHECEM OS 

IMPACTOS EM RELAÇÃO 
AO TOTAL DA AMOSTRA 

Problemas pessoais 206 65,4 
Problemas familiares 64 20,3 
Curiosidade 48 15,2 
Pressão de grupos sociais 41 13 
Problemas econômicos 13 4,1 
Falta de informação 7 2,2 
Personalidade fraca 6 1,9 
Degradação da educação e da família 5 1,6 
Estresse 2 0,6 

 

Família
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Dentre as situações responsáveis pelo consumo
de drogas destacam-se respostas em relação aos pro-
blemas pessoais com 65,4%  relacionando o absen-
teísmo apresentado na empresa em estudo,  e 19,7%
dos trabalhadores  se ausentam por esta causa (TAB.7).
Os problemas familiares também  são responsáveis
em 20,3% dos casos,  e relacionando com os dados
de absenteísmo de 15,2%  dos trabalhadores  que se
ausentam por problemas  familiares.

Dando continuidade ao conhecimento dos
respondentes, o problema de consumo de drogas por
alguém  que conhece a vida cotidiana do trabalhador,
70,5%  dos trabalhadores conhece indivíduos que uti-
lizam drogas e dentre os quais  identificam usuários na
família (40,5%), área de lazer (20,8%)  e o trabalho
(17,1%), destacando núcleos básicos de desenvolvi-
mento do indivíduo. Nesta visão, o problema das dro-
gas atinge todos os espaços do ser humano tornando-
se cada dia mais difícil de controlar. Permite ainda
destacar que o problema de drogas não é tema des-
conhecido pelos trabalhadores, tendo em vista que
41,3%  dos respondentes já ajudaram indivíduos em
situações onde as drogas alteraram sua capacidade de
consciência e autocontrole,  pondo em risco a vida.
Dentre os tipos de drogas do usuário ao qual deram
atenção,  45,7%  foi pelo consumo de álcool, seguido
de maconha (11,7%)  e cocaína (10,1%).

Pode-se observar que existe o avanço de co-
nhecimento relacionado à definição que os
respondentes têm sobre a saúde.  Entre as definições
mais significativas expostas pelos respondentes, de
acordo com o estado físico e biológico, estão a saúde,
tanto como o bem-estar físico e psicológico, gerando
harmonia e/ou  equilíbrio emocional, espiritual, soci-
al; também indica que a pessoa  pode estar bem tanto
física como mentalmente; é o sentir-se bem com a
vida, contar com boa alimentação, visitar  ao médico
periodicamente e ter bons hábitos de higiene;  ausên-
cia de doenças e prevenção de doenças. No relaciona-
mento com o estado mental, emocional e espiritual, é
o funcionamento perfeito de nosso corpo, exercendo
atividades do dia-a-dia no trabalho, na vida social e
familiar, relacionado ao aspecto social e cidadania; é
contar com emprego, vida saudável, família que dê
apoio em todos os sentidos; realização pessoal e pro-
fissional; bom ambiente de trabalho.

CONCLUSÃO

Os resultados encontrados no estudo permitem
apresentar as seguintes conclusões:

• Dentre os possíveis fatores de risco relaciona-
dos com hábitos ou costumes no ambiente de traba-
lho em relação ao fenômeno “uso e abuso do álcool e
outras drogas”,  identificados pelos trabalhadores,
encontra-se o uso de fumo, o consumo do álcool, a
utilização de outras substâncias, e um percentual abai-
xo da expectativa que não pratica esportes e não rea-
liza atividades de lazer.  Destaca-se o consumo de ál-
cool em 71,1%  da população.  Por outro lado, en-
contra-se  em alto percentual o absenteísmo causado
por problemas pessoais e familiares.

• Estes resultados nos levam as seguintes con-
clusões: dados impõem evidências empíricas que le-
vam  à impossibilidade de negar a existência de ele-
mentos propriamente laborais como condicionantes
ao consumo de drogas.

• De acordo com os dados expostos neste es-
tudo e na opinião do pesquisador, as possíveis cir-
cunstâncias de vulnerabilidade no ambiente de traba-
lho e que, de alguma maneira, podem estar influenci-
ando no consumo de álcool e outras drogas, estão o
estresse gerado pelo trabalho dado pela organização
do mesmo e influenciando na relação  com os cole-
gas, pela presença  de rivalidade atribuido às exigênci-
as  dadas pelas mudanças organizacionais.

• Existem especificidades, circunstâncias e ele-
mentos nas diversas formas de atividade laboral que
constituem fatores de risco para os consumos; a ativi-
dade laboral resulta ser um evidente fator de proteção
para estes mesmos fenômenos, especificamente para
a empresa deste estudo.

• A prevenção dos fatores negativos é feita se-
gundo as respostas dos trabalhadores, por atividades
como entrar de férias, ouvir música, praticar esportes
e atividades de lazer, ao mesmo tempo em que estas
atividades se convertem em elementos protetores para
o consumo de álcool e outras drogas.

• Em relação ao conhecimento e opiniões  dos
trabalhadores acerca do fenômeno “uso e abuso do
álcool e outras drogas” , cabe destacar que existe um
nível de conhecimento bastante amplo sobre o fenô-
meno citado pelos trabalhadores, e que se destacam
de forma clara e coerente com as conseqüências e
motivos que podem causar o consumo.  É importan-
te reforçar que a intervenção deve ser feita através do
programa  de capacitação sobre conceitos de diferen-
ciação entre o que é uso e abuso, dando enfoque na
prevenção e não apenas  à droga, mas concentrando
no ser humano e seu contexto.
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• Quanto às fontes de onde obtiveram a infor-
mação e o conhecimento acerca do fenômeno, a gran-
de maioria foi através da mídia, especificamente revis-
tas, jornais,  conferências, palestra, sendo só  27,9%
da informação dada pela empresa.  É importante res-
saltar que, em sua maioria, os trabalhadores não con-
cebem o álcool como droga, e só fazem referência às
drogas ileigais tais como cocaína e maconha, o que
cada vez mais reforçam e justificam a importância de
executar um programa de prevenção  de drogas no
ambiente de trabalho.
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