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1 MÓDULO 39 : PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇAO E TRATAMENTO DOS 

PROBLEMAS DECORRENTES DO USO DO ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS 

 

 

CAPÍTULO 1 : APRESENTAÇÃO 

 

 

1. FINALIDADE 
 
   Estabelecer diretrizes gerais para a operacionalização do Programa Nacional de 
Prevençao e Tratamento dos Problemas Decorrentes do Uso do Álcool e Outras Drogas, no 
âmbito da ECT. 
 
 

2. ELABORAÇÃO 
 
   Compete ao Departamento de Relações do Trabalho - DERET, a elaboração e alteração 
dos capítulos deste módulo. 
 
 

3. OBJETIVO GERAL 
 
   Contribuir com a Política Social da Empresa através de ações educativas e terapêuticas 
voltadas para os problemas decorrentes do uso do álcool e outras drogas.  
 

4. OJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
4.1. Informar permanentemente o público interno da Empresa e seus respectivos familiares 
sobre os aspectos biopsicossociais ligados ao uso do álcool e de outras drogas; 
 
4.2. Orientar as chefias e demais profissionais da área de RH quanto aos procedimentos 
necessários à identificação precoce e encaminhamento dos empregados com problemas de 
Álcool e drogas ao Serviço Social; 
 
4.3. Identificar os empregados com problemas com álcool e drogas, através do uso de 
técnicas científicas; 
 
4.4. Prestar atendimento médico-social aos identificados e seus familiares/dependentes, 
orientando-os e acompanhando-os através de uma equipe multiprofissional; 
 
4.5. Dinamizar a utilização dos recursos disponíveis na comunidade, tendo em vista o 
incremento das ações preventivas e terapêuticas previstas neste Programa. 
 
5. METAS  
 
5.1. Sensibilizar todo o corpo funcional da Empresa quanto à problemática relacionada ao 
uso abusivo do álcool e de outras drogas; 
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2 5.2. Comprometer e engajar os empregados de todos os níveis hierárquicos da Empresa 
nas propostas do Programa; 
 
5.3. Reduzir a incidência dos problemas decorrentes do uso do álcool e outras drogas na 
Empresa; 
 
5.4. Possibilitar a redução das complicações clínicas nos empregados que usam 
abusivamente qualquer tipo de droga; 
 
5.5. Elevar o nível de desempenho, frequência e assiduidade no trabalho dos empregados 
cujo uso de álcool ou drogas afete sua vida funcional; 
 
5.6. Melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho e sócio-familiar. 
 
 

6. GENERALIDADES 
 
6.1.  De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a dependência química 
compreende um conjunto de características e sintomas indicativos de uma irresistível 
necessidade de usar substância química em quantidade e frequência cada vez maiores, 
causando danos à saúde física e mental do indivíduo, além de comprometimentos morais e 
financeiros. 
 
6.2. No trabalho, o alcoolismo é passível de se manifestar em todos os níveis hierárquicos, 
sendo que as consequências mais comuns apresentadas na vida funcional do empregado 
alcoolista são: 
 
     a) Queda na produtividade, gerada pela diminuição dos reflexos, fragilidade física, 
dificuldade de concentração, lapsos de memória, etc; 
 
     b) Absenteísmo, caracterizado, principalmente, por faltas frequentes às 2ª e 6ª feiras, e 
após feriados; 
 
     c) Problemas financeiros, acarretando empréstimos constantes com colegas ou em aval 
bancário, e dificuldades para cumprir os compromissos de pagamento; 
 
     d) Problemas de relacionamento, causados por instabilidade de humor; 
 
     e) Acidentes de trabalho, provocados pela redução da capacidade psicomotora do 
indivíduo.  
 
6.3. Dada a sua gravidade no contexto empresarial, o  uso abusivo do álcool vem 
recebendo atenção especial dos técnicos da área social da ECT já há alguns anos, sendo 
que as primeiras iniciativas datam de 1977, quando da implantação do Serviço Social na 
Empresa. 
 
 

* * * * *  


