
SERVICE DE SANTÉ
 AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

Profissionais de saúde: 

   O seu médico de família: interlocutor privilegiado, 
poderá ajudá-lo a tomar a decisão mais adequada.

     O seu médico ou psicólogo do trabalho:  
qualquer trabalhador pode solicitar a marcação de uma 
consulta “a pedido do trabalhador”, contactando directa-
mente o STM (assunto confidencial). 
Tel: 40 09 42-1000 
Sítio: www.stm.lu

    Um psiquiatra / psicólogo / psicoterapeuta:  
consulte o anuário para encontrar os contactos  
de profissionais perto de si.

   Serviços de Psiquiatria dos hospitais.

Serviços para consulta e entreajuda: 

    Centre de prévention des toxicomanies  
Serviço FRONO 
Tel: 49 77 77-55 - Sítio: www.cept.lu

   Jugend– an Drogenhëllef  
Tel: 49 10 40 - Sítio: www.jdh.lu

 
    ama.lu asbl (Alcool Médicaments Addictions)  
Tel: 26 78 28 58 - Sítio: www.ama.lu

     Narcóticos Anónimos Luxemburgo (NA) 
Sítio: www.na-luxembourg.org

RECOMENDAÇÕES DA COMPANHIA 
DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES

SERVICE DE SANTÉ
 AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

Devem de ser proibidas a entrada e o consumo de bebidas 
alcoólicas ou de estupefacientes nas fábricas, ateliers, es-
critórios ou qualquer outro local de trabalho, incluindo as 
suas dependências.

Os trabalhadores que sob o efeito do álcool, de medicamen-
tos ou de estupefacientes não estejam manifestamente ca-
pazes de efectuar o seu trabalho em total segurança, devem 
de ser afastados do posto de trabalho e, nestas situações, 
submeterem-se posteriormente a um exame de aptidão pe-
los serviços de medicina do trabalho competentes. 

Para mais informações: www.aaa.lu

Regulamento interno da sua empresa ; se houver, 
conheça-o.

Service de Santé au Travail Multisectoriel
32, rue Glesener L-1630 Luxembourg
Telefone: 40 09 42-1000
Sítio: www.stm.lu

Se precisa de ajuda, peça conselho ao médico e/ou 
ao psicólogo do trabalho.

UM HÁBITO QUE PODERÁ 
DEIXÁ-LO SEM TRABALHO

DROGA E
TRABALHO
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A QUEM PEDIR 
AJUDA?



UM CONSUMO POR VEZES BANALIZADO 
MAS COM RISCOS!   

No local de trabalho o consumo de drogas é por vezes bana-
lizado:
•  por pressão do grupo e de modo a gerir o medo, o perigo (por 

exemplo, alguém que é admitido e inserido numa equipa  
de trabalho e começa a fumar cannabis para se sentir   
integrado no grupo).

•  como meio para gerir o stress em determinadas profissões  
ou por certas pessoas (por exemplo, o trabalhador que inala 
cocaina para se sentir mais forte).

CONSUMOS OCASIONAIS OU FREQUENTES 
DE DROGAS PODEM: 

•  pôr em perigo a sua saúde e segurança no trabalho assim 
como a dos seus colegas,

•  alterar a percepção/noção do risco,
•  induzir a atitudes perigosas,
•  provocar um sentimento de invulnerabilidade,
•  diminuir a atenção e o estado de alerta.

COMO ABORDAR UM COLEGA QUE CONSOME?  

Seja franco com ele, não o deixe isolar-se cada vez mais 
nas suas dificuldades. Não fazer nada pode colocá-lo a si e 
ao seu colega em situações de risco. 
Diga-lhe que se sente preocupado com a sua saúde e pro-
ponha-lhe que vá falar com um médico.

• Já consumiu drogas antes do meio-dia?
• Já consumiu drogas quando estava só?
• Consegue passar uma semana sem consumir drogas?
• Consegue parar de consumir quando quer?
•  Sente-se incomodado ou culpabilizado pelo seu consumo 

de drogas?
• Já teve problemas no trabalho pelo consumo de drogas?
•  As pessoas que o rodeiam (família,amigos ou colegas de 

trabalho) já o aconselharam a reduzir o consumo  
de drogas?

•  Já teve problemas de saúde causados pelo consumo  
de drogas (perda de memória, hepatite, convulsões, 
hemorragias, etc.)?

NÃO TENHA IDEIAS ERRADAS

Noto que não andas bem desde 
há alguns tempos. Estou preocupado 
com a tua saúde. Devias falar com 

um médico e pedir a sua ajuda .

•  O risco de acidente aumenta sob o efeito de uma droga e é 
ainda maior nos casos de consumo simultâneo com álcool. 
VERDADE

• O cannabis melhora o sono. FALSO
•  O consumo festivo (cocaina, ecstasy,cannabis, etc.) durante 

o fim de semana não é perigoso para a saúde. FALSO
• Os efeitos do cannabis podem durar até 10 horas. VERDADE
•  As substâncias compradas pela internet não são perigo-

sas. FALSO

ALGUMAS DROGAS E ALGUNS 
DOS SEUS EFEITOS 

•  Cannabis: estado de embriaguês, alterações da percepção, 
halucinações.

•  Ecstasy (anfetaminas): hiperexcitação, halucinações, 
perturbações psiquiátricas, problemas cardiacos.

•  Heroina (opiaceos): halucinações, perturbações psiquiátri-
cas, problemas cardiacos, infeções virais.

•  Cocaina: epilepsia, espasmos dos vasos sanguíneos, per-
turbações psiquiátricas, problemas cardiacos.  

•   Crystal (metanfetaminas):  
ansiedade, delirios,infeções na pele, lesões  
e destruição severa dos dentes e da cavidade bucal.

•   Cogumelos (halucinogéneos):  
delirios,crises de angústia, baixa da tensão  
arterial, vómitos.

O consumo de uma droga, 
mesmo se ocasional, pode 
provocar dependência fisica 
e/ou psicológica.

REFLEXÕES SOBRE O SEU 
CONSUMO DE DROGAS 
(por exemplo: cannabis, cocaina, ecstasy, heroina, alucino-
géneos)

Estas perguntas 
não substituem a opinião 
de um profissional de saúde. 
Se tiver dúvidas em relação 
ao consumo de drogas fale 
com o seu médico. 
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