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O uso abusivo de drogas constitui fator de risco para acidentes/violência, com alta
ocorrência de agravos tipo trauma, culminando em mortes, perdas funcionais temporárias ou
permanentes, e elevados custos sociais e econômicos (Brasil, 2014). De acordo com um
estudo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre a relação de trabalhadores e a
dependência química, houve, entre 2009 e 2013, um crescimento superior a 50% nos números
de trabalhadores afastados do trabalho por problemas enfrentados pelo uso de cocaína e de
álcool, esse último presente em 84,6% dos casos. (Brasil, 2014; Martins, 2013).
A legislação brasileira, por meio da Lei 11.343/06, preconizou o Sistema Nacional de
Políticas sobre Drogas (SISNAD), que busca articular as atividades desenvolvidas pelos
profissionais da saúde, coordenando programas de prevenção, promoção, tratamento e
reinserção social aos usuários de álcool e outras drogas, assim como a repressão ao tráfico.
Embora tenha evoluído muito, o tratamento aos usuários de drogas de abuso, por meio de
centros de tratamento e reabilitação, o individuo ainda é visto como um perigo para a
sociedade, gerando discriminação e dificultando o tratamento e atendimento desta epidemia.
(Gabartz, Johann, Terras, Padoin, & Brum, 2013).
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Neste contexto, Martins (2013) constatou a escassez de referências quando se
relaciona o uso de drogas e o trabalho, o que a permitiu inferir que o alcoolismo e a
dependência química são considerados majoritariamente como problemas pessoais e
familiares, sem ligação com o trabalho, no qual as pessoas passam boa parte de suas vidas.
Diante disso, o presente estudo apresenta resultados de um projeto de pesquisa que analisa a
percepção do trabalhador sobre a droga de abuso em sua vida, desenvolvido no âmbito do
Núcleo de Pesquisa CNPq - Centro de Controle de Intoxicações.
Objetivou caracterizar a população de trabalhadores usuários de droga de abuso
atendidos em um serviço sentinela, e tem caráter descritivo e exploratório, com dados
documentais originários do Centro de Controle de Intoxicações do Hospital Universitário
Regional de Maringá - CCI/HUM.
A opção por acessar os participantes da pesquisa em um centro de assistência
toxicológica se deu pelo fato da unidade ser referência macrorregional para as urgências
toxicológicas, pois, em razão da carência de informações disponíveis sobre intoxicações, os
registros dos centros de informação e assistência toxicológica brasileiros são sentinelas,
captadores de problemas sociais. Desta forma, a sociedade e o sistema de saúde podem
enxergar esses casos e encontrar formas adequadas para enfrentá-los. (Gandolfi, & Andrade,
2006).
A população em estudo foi composta por amostra intencional de trabalhadores,
notificados ao CCI/HUM com diagnóstico médico de efeitos primários ou secundários de
intoxicação por álcool e outras drogas de abuso no ano de 2013. Como critérios de inclusão
foram adotados: usuários de droga de abuso, com ocupação definida, independente de sexo e
idade, residentes no município de Maringá-Paraná; e que obtiveram alta hospitalar como
desfecho da internação.
Como fontes de dados foram utilizadas as fichas de Ocorrência Toxicológica por
Álcool e Outras Drogas (OT/IA), arquivadas no CCI/HUM. Seu modelo é padronizado
nacionalmente e fornece dados sobre a ocorrência toxicológica, o atendimento prestado e a
evolução clínica do caso, e tem como objetivo facilitar o acompanhamento, a implementação
de medidas preventivas e a vigilância dos eventos toxicológicos. (Gandolfi, & Andrade,
2006).
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No período em estudo foram notificadas 392 intoxicações por álcool e outras drogas
de abuso em trabalhadores, destas 174 não se enquadravam nos critérios de inclusão do
estudo, mas em 89 casos (22,7 %) a ocupação do trabalhador não estava definida ou constava
como aposentado, desempregado e estudante. Outros 85 trabalhadores (21,6%) residiam em
municípios no entorno de Maringá. Foram investigados, então, a amostra intencional de 218
trabalhadores - 55,6% da população inicial.
A ampla maioria dos trabalhadores era do sexo masculino, com média etária de 44,5
anos, baixa escolaridade, e as ocupações mais citadas foram de trabalhadores da construção
civil. Considerado um indicador de vulnerabilidade social, os resultados referentes à
escolaridade revelam que os trabalhadores apresentavam um baixo padrão educacional 41,7% dos trabalhadores possuíam o ensino fundamental incompleto e apenas 20,1% havia
concluído o ensino médio.
O álcool foi a principal droga de abuso consumida pelos trabalhadores (83,1%),
seguido pela cocaína (6,8%), crack (5,9%) e maconha (2,7%). Quanto à periodicidade de
uso, nos 210 casos que esta informação constava na ficha OT/IA, 97,7% foi classificada como
intoxicação crônica.
A Organização Mundial de Saúde, considera a dependência do álcool

um dos

problemas relacionados ao trabalho, indicando a necessidade de intervenção de profissionais
da Saúde Pública, da Saúde Mental e da Saúde do Trabalhador para seu enfrentamento. No
Brasil, a Associação dos Estudos do Álcool e outras Drogas – ABEAD, estimou que o
alcoolismo é o terceiro motivo de absenteísmo no trabalho, sendo a causa mais frequente de
acidentes de trabalho e aposentadoria precoce (Fonseca, 2007).
No Brasil, inúmeras empresas comerciais e industriais vêm adotando programas de
controle do uso de drogas de abuso no ambiente de trabalho, visando a reabilitação do
trabalhador, no entanto é imprescindível inserir a família no cuidado, já que é para ela que os
usuários retornam após o tratamento, garantindo a continuidade da assistência e a reinserção
social desses trabalhadores usuários de drogas de abuso (Brasil, 2014).
O quadro clinico geralmente estava associado a mais de um sinal ou sintoma, e
verificou-se que 158 (72,4%) dos trabalhadores apresentavam efeitos neurológicos e
psicomotores do uso de drogas e 86 (39,4%) apresentavam problemas gastrointestinais.
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Considerando as comorbidades, encontrou-se outros transtornos mentais leves, com 38 casos
(17,4%), seguido de hipertensão arterial, em 32 casos (14,6%), diabetes mellitus, 16 (7,3%) e
depressão, com 15 (6,8%). A maioria dos trabalhadores (58,2%) permaneceu de um a dois
dias no serviço de saúde.
O presente estudo corroborou dados da literatura com relação ao gênero, idade, tipo e
agente tóxico das intoxicações por drogas de abuso. A média de idade encontrada foi similar
àquela de usuários de álcool adultos na população geral, predominando homens em idade
economicamente ativa. Os resultados referentes à escolaridade, remuneração individual e
renda familiar permitiram inferir que os trabalhadores apresentam um baixo padrão
socioeconômico e educacional.
A contribuição do estudo foi permitir uma primeira aproximação no dimensionamento
do uso de drogas em uma população especifica, de trabalhadores da região Noroeste do
Paraná, para aprofundamento posterior em estudo analítico e qualitativo.
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