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DROGAS PSICOATIVAS E O TRABALHO 
“Droga”, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é: 

qualquer substância que é capaz de modificar a função dos   

organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de 

comportamento.  

Aquelas que modificam a atividade do sistema nervoso         

central, aumentando-a (estimulantes), reduzindo-a 

(depressoras) ou alterando nossa percepção (perturbadoras) 

são chamadas de psicoativas. Dentre as   drogas psicoativas   

algumas são procuradas (“tropismo”)    pelos seus efeitos      

prazerosos, podendo levar ao seu uso abusivo ou dependência 

– estas são chamadas de psicotrópicas.  

AS DROGAS SE DIVIDEM EM TRÊS GRUPOS: 
As drogas depressoras referem-se ao grupo de substâncias que diminuem a 

atividade do cérebro, ou seja, deprimem o seu funcionamento, fazendo com 

que a pessoa fique "desligada", "devagar", desinteressada pelas coisas. As 

substâncias que compõem o grupo de Depressores do Sistema Nervoso 
Central são: álcool, inalantes/solventes, ansiolíticos, barbitúricos, opiáceos. 

As drogas estimulantes referem-se ao grupo de substâncias 

que aumentam a atividade do cérebro, ou seja, estimulam o seu 

funcionamento, fazendo com que a pessoa fique mais "ligada", 

"elétrica", sem sono. As substâncias que compõem o grupo de Estimulantes do Sistema 
Nervoso Central são: cafeína, nicotina, anfetamina e cocaína. 

As drogas pertubadoras referem-se ao grupo de substâncias que 

modificam qualitativamente a atividade do cérebro. Ou                  

seja, perturbam, distorcem o seu funcionamento, fazendo com que 

a pessoa passe a perceber as coisas deformadas, parecidas com as imagens dos sonhos. As 

substâncias que compõem o grupo de Perturbadores do Sistema Nervoso Central são:  

anticolinérgicos (medicamentos e plantas), maconha, cacto, cogumelo, LSD-25. 
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AS DROGAS E SUA RELAÇÃO COM O TRABALHO 
De acordo com o relatório da Organização Internacional do  

Trabalho (OIT) - “Problemas ligados ao álcool e drogas no local 

de trabalho: uma evolução para a prevenção (2003)” - determi-

nadas condições de trabalho podem promover ou aumentar o 

uso de drogas. Estas condições seriam: riscos extremos de     

segurança; trabalho por turnos ou trabalho noturno; trabalho 

em locais remotos, com deslocamento para longe de casa;    

alterações nas tarefas ou velocidade de manuseamento do   

equipamento; conflitos de papéis; cargas de trabalho 

(excessivas e demasiada reduzida); desigualdade nas remune-

rações e demais benefícios; tensão psicológica (estresse) relacionada com o emprego;   

monotonia e ausência de criatividade; variedade ou controle; comunicações não              

satisfatórias; insegurança no emprego; e por fim, indefinição dos papéis.  

É preciso dizer que o trabalho em si não é o maior motivador para consumo de          
substâncias, mas quando as condições de trabalho são desgastantes, estressantes e    
desmotivadoras para o trabalhador, aumentam as chances de seu refúgio no uso de     
alguma droga, seja esta lícita ou ilícita (JUNIOR et al., 2015).  

Estudos apontam que o tipo de substâncias psicoativas mais usadas entre as categorias 

profissionais foram: com 29% estão os profissionais da saúde (estudantes de enfermagem, 

enfermeiros e médicos) que fazem uso de substâncias psicoativas (álcool, cigarros e        

ansiolíticos); 21% dos estudos foram entre os policiais militares e civis (álcool, tranquilizan-

tes, anfetaminas, maconha e cocaína); em 21% das pesquisas de gênero, nas mulheres   

aparecem o consumo de drogas ilícitas, cigarros e álcool; e 14% são de estudos reflexivos 

que apontam para o uso abusivo de substâncias psicoativas no mundo do trabalho        

contemporâneo; 7% aparecem os profissionais de um ambiente portuário e caminhoneiros 

(álcool, rebites, maconha e outras        

drogas).  

Um dos problemas sociais relacionados à utilização de substâncias psicoativas é o            

desemprego. Muitas empresas demitem o funcionário quando descobrem que ele usa     

essas substâncias e isso configura o medo, muito presente nos estudos mencionados nas 

mais diversas categorias. O consumo de drogas se tornou um problema de saúde pública 

que interfere em outros setores da sociedade, contribui para a redução da produtividade e 

aumenta a probabilidade de acidentes de trabalho, trazendo riscos para a vida tanto do   

indivíduo quanto de outras pessoas (JUNIOR et al., 2015). 

Ligue 132: é um serviço gratuito, anônimo e confidencial. O atendimento funciona 24 horas por dia e fornece              

orientações e informações sobre drogas por telefone, atendendo todas as regiões do Brasil.  


