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RESUMO 

 

SILVA, Rafaela Ferreira da. Uma abordagem da empregabilidade dos Adictos no 
Vale do Jauru. 2015. 42 p. Trabalho de Curso. Curso de Administração, Faculdade 
Católica Rainha da Paz, Araputanga, 2015. 
 

Este trabalho de curso traz um estudo sobre o tema: Uma abordagem da 

empregabilidade dos Adictos no Vale do Jauru. O tema foi fundamentado através de uma 

pesquisa bibliográfica utilizando diversos autores e artigos na internet. 

Metodologicamente foi utilizada uma abordagem qualitativa e quantitativa de objetivos 

exploratórios, explicativos e descritivos com procedimentos técnicos de característica 

bibliográfica, foi feito um levantamento através de formulário para coletas de dados. A 

população pesquisada foiàs empresas de médio e grande porte que corresponde o Vale 

do Jauru, sendo assim, foram entrevistadas as seguintes cidades: Araputanga, Indiavaí, 

Rio Branco e São José dos Quatro Marcos. A pesquisa teve por objetivo proporcionar 

maior conhecimento sobre a situação da empregabilidade oferecida pelas empresas aos 

adictos em recuperação no Vale do Jauru. Com base nas informações obtidas pela 

pesquisa foi possível analisar o interesse pelas empresas em trabalhar com esses 

dependentes, e quais as formas que as empresas adotam. O presente trabalho teve 

relevantes contribuições para o pesquisador, pois possibilitou o enriquecimento de seu 

conhecimento e para a instituição. 

 

Palavras-chave: Dependência química. Empregabilidade. Reinserção. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

SILVA, Rafaela Ferreira da. Anapproach of the employability of addicts in the Valley 
of Jauru. 2015. 42 p. Course Project. Business Course, Faculdade Católica Rainha da 
Paz, Araputanga, 2015. 
 
This course work presents a study on the subject: An approach of the employability of 

addicts in the Valley of Jauru. The theme was founded through a literature search using 

several authors and articles on the internet.Methodologically I’ve used a qualitative and 

quantitative of exploratory, descriptive and explanatory objectives using as well technical 

procedures of bibliographic feature, a survey was done through a form for data collection. 

The population surveyed was the medium and large companies that match the Valley 

Jauru, so the following cities were interviewed: Araputanga, Indiavaí, Rio Branco and Sao 

Jose dos Quatro Marcos.The research aimed to provide greater insight into the status of 

employability offered by companies to recovering addicts in the Valley of Jauru. Based on 

the information obtained by the research it was possible to examine interest in companies 

to work with those dependents, and what forms that companies adopt. This work had 

outstanding contributions to the researcher, because it made possible the enrichment of 

her knowledge and for the institution. 

 

Key words: Substance addiction. Employability.Reinsertion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho traz como estudo sobre o tema Uma abordagem da 

empregabilidade dos adictos no Vale do Jauru. 

Existe empregabilidade aos adictos em recuperação? É buscando responder a 

este problema que este estudo se desenvolve. Desde modo, o objetivo deste trabalho é 

de analisar o processo de uma abordagem da empregabilidade dos adictos no Vale do 

Jauru. 

A motivação para a escolha desse tema foi para averiguar qual é a realidade que 

esses indivíduos estão sendo vistos e tratados perante a sociedade. Sendo assim, este 

trabalho irá agregar conhecimento aos acadêmicos e leitores, que será visto de uma 

forma previa como está sendo feito os trabalhos com esses indivíduos. Portanto, é 

importante elaborar uma pesquisa e estudo para destacar a importância da 

empregabilidade de adictos em processo de recuperação e tratamento, em um ramo que 

não é muito explorado atualmente. A escolha do tema justifica-se também pelo pouco 

material de estudo (projetos e trabalho de curso) sobre o tema abordado, sendo inédita 

na Faculdade Católica Rainha da Paz (FCARP). 

Por conseguinte, apresentar aos interessados no tema o conhecimento a respeito 

dos adictos, é importante tanto do ponto de vista acadêmico, pois é um assunto não muito 

explorado, assim como para a sociedade de modo geral, pois todos nós podemos fazer 

parte do mesmo convívio, seja no trabalho, na igreja, nos locais de lazer etc. Essa 

informação é primordial para bons relacionamentos e para evitar o preconceito. 

Especificamente, este trabalho traz três objetivos, levantar dados junto às 

empresas no vale do Jauru sobre a empregabilidade dos adictos; identificar a 

empregabilidade em relação às drogas lícitas e drogas ilícitas; e demonstrar a 

importância da empregabilidade como processo de recuperação para os adictos. 

A metodologia do presente trabalho de curso tem característica qualitativa e 

quantitativa, de objetivos exploratória e levantamento, descritiva e explicativa e o 

procedimentos técnico adotado foi pesquisa bibliográfica e levantamento. Quanto ao 

instrumento de coleta de dados foi método hipotético-dedutivo através de uma aplicação 
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de um formulário. As populações estudadas foram às empresas de médio e grande porte 

do Vale do Jauru.  

Esse trabalho traz uma estrutura de 5itens, na qual esta introdução corresponde 

ao primeiro item, seguido do segundo item que traz a contextualização do estudo, o 

terceiro item é composto pela fundamentação teórica a qual da embasamento para este 

estudo, o quarto item compõe a metodologia, o quinto foi feita a análise de dados obtidos 

através da pesquisa, e por fim as considerações finais, referências bibliográficas, 

apêndice e os anexos, sendo que os anexos trata de assuntos detalhados sobre as 

drogas, descrevendo suas origens. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

De acordo com o estudo deste trabalho de curso é comum ter dependentes 

químicos nas empresas. Para evitar que os prejuízos causados pela dependência 

química afetem o ambiente corporativo e social é necessário o investimento das 

empresas e da sociedade. É fundamental que as empresas passem a investir na 

recuperação dos empregados e na prevenção, isto deve ser encarado com seriedade e 

responsabilidade pelas empresas.  

Geralmente as empresas ignoram este problema e simplesmente demitem o 

empregado, porém a pesquisa do presente trabalho de curso vem demonstrar que as 

empresas percebem que o mais vantajoso para elas é investir na prevenção e na 

recuperação dos dependentes, do que fazer de conta que o problema não é com elas. 

A dependência química é algo serio a ser tratado, exige cuidados e dedicação 

tanto do dependente, como da própria família, a sociedade também tem sua parcela de 

participação para a ajuda necessária aos dependentes a terem uma vida social e 

profissional ativa, promovendo assim acesso à sociedade daqueles que são vistos como 

os excluídos. 

A empresa tem um papel importante de auxiliar a inclusão das minorias através do 

seu papel de responsabilidade social. A dependência química é uma das questões mais 

delicadas dentro das empresas e na sociedade. Como já citado acima, as empresas e a 

própria sociedade geralmente ignoram este problema. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 Dependência química 

 

Segundo definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), dependência 

química é: “Estado caracterizado pelo uso descontrolado de uma ou mais substâncias 

químicas psicoativas com repercussões negativas em uma ou mais áreas da vida do 

indivíduo” (DEPENDENCIA QUIMICA MT, 2015, p. 1). Ainda segundo a OMS observa-se 

que: 

A Dependência Química não é um hábito, nem um vício, nem um sintoma de 

transtorno da personalidade; é uma enfermidade primaria crônica, progressiva e de 

terminação fatal que afeta todos os aspectos da pessoa: físico, mental, emocional, 

espiritual e social requerendo uma abordagem que integre e intervenha em todos estes 

elementos em um tratamento global (Ibid. p. 1). 

BALLONE descreve a dependência química da seguinte forma. 

  

A Dependência Química é um conjunto de fenômenos que envolvem o 
comportamento, a cognição e a fisiologia corporal conseqüente ao consumo 
repetido de uma substância psicoativa, associado ao forte desejo de usar esta 
substância, juntamente com dificuldade em controlar sua utilização persistente 
apesar das suas consequências danosas (BALLONE, 2010, p. 1). 

 

De acordo com a OMS apud Murad (1990, p. 23 e 24), existem dois tipos de 

dependência: 

A Dependência Psíquica, também conhecida como dependência psicológica ou 

mental, tendo as seguintes características:  

Desejo psicológico, e não físico, de usar drogas;  

O usuário não tem necessidade de aumentar a dose, pois não existe tolerância do 

organismo à droga;  

Não há síndrome de abstinência ou privação, se por ventura faltar à droga 

repentinamente. 

A Dependência Física ou Orgânica tem as seguintes características:  



13 
 

Além do desejo psicológico, existe a necessidade física para o uso da droga, 

levando o usuário a uma verdadeira compulsão por ela;  

Há aparecimento de tolerância do organismo, onde o usuário é obrigado a 

aumentar a dose progressivamente, para poder sentir os mesmos efeitos;  

Haverá crise de abstinência ou privação caso falte repentinamente à droga. 

 

 

3.2Tipos de drogas e associações 

 

Diante da grande problemática sobre a dependência química a OMS definiu o 

termo droga da seguinte maneira: “Droga é toda substancia ou produto que, administrado 

ao organismo vivo, produz modificações em uma ou mais de suas funções” (OMS apud 

MURAD, 1990, p. 35). 

As drogas que causam dependência devido ao uso abusivo pertencem aos grupos 

dos psicotrópicos. Murad define a droga psicotrópica da seguinte forma: “Psicotrópicos 

são substancias ou produtos que tem tropismo, atração e afinidade pela mente, isto é, 

agem principalmente sobre o SNC (sistema nervoso central), particularmente sobre o 

cérebro” (MURAD, 1990, p. 36). 

Segundo o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

(CEBRID, 2011, p.7), o termo psicotrópico é composta de duas palavras: psico e tropico. 

Psico vem do termo grego psiquismo, o que sentimos, fazemos ou pensamos. Tropico 

vem do termo tropismo, significa ter atração por, ou seja, significa atração por psiquismo, 

e as drogas psicotrópicas atuam sobre o cérebro, alterando o psiquismo. 

Existe uma variedade de drogas que afetam o organismo. O CEBRID nos resume 

da seguinte forma: “As drogas psicotrópicas podem ser classificadas em três grupos, de 

acordo com a atividade que exercem junto ao nosso cérebro: I) Depressores da Atividade 

do SNC; II) Estimulantes da Atividade o SNC; III) Perturbadores da Atividade do SNC” 

(CEBRID, 2011, p. 7). 
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3.2.1 Depressores da Atividade do SNC 

 

De acordo com o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo 

(IMESC), autarquia pertencente ao Governo do Estado de São Paulo, os depressores da 

atividade do SNC “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” (IMESC, 2015, p. 1). 

O CEBRID (2011, p. 9) classifica as substâncias que compõem o grupo dos 

depressores da atividade do SNC da seguinte forma: a) álcool; b) soníferos ou hipnóticos; 

c) ansiolíticos; d) opiáceos ou narcóticos e por fim, e) inalantes ou solventes. 

 

 

3.2.2 Estimulantes da atividade do SNC 

 

De acordo com o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo 

(IMESC) os estimulantes da atividade do SNC “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” (IMESC, 2015, p. 1). 

O CEBRID (2011, p. 9) classifica as substancias que compõem o grupo dos 

estimulantes da atividade do SNC da seguinte forma: a) anorexígenos; b) cocaína, crack. 

 

 

3.2.3 Perturbadores da atividade do SNC 

 

De acordo com o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo 

(IMESC) os perturbadores da atividade do SNC “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” (IMESC, 2015, p. 1). 

O CEBRID (2011, p. 9) classifica as substancias que compõem o grupo dos 

perturbadores da atividade do SNC da seguinte forma: de origem natural, a) mescalina; 
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b) THC; c) psilocibina; d) lírio; de ordem sintética, e) LSD-25; f) êxtase; g) 

anticolinérgicos. 

 

 

3.3 Discriminação social 

 

Segundo Joaquim (2006, p. 1) diferentemente do preconceito, a discriminação 

depende de uma conduta ou um ato (ação ou omissão), que resulta em violar direitos 

com base na raça, sexo, idade, estado civil, deficiência física ou mental, opção religiosa e 

outros. 

 

A Constituição Federal declara que “todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza [...] (art. 5º caput)” Então, por que falar em discriminação? 
Infelizmente a discriminação é histórica e sempre existiu, sendo praticada pelos 
indivíduos, pelos governos e pela própria sociedade. Todavia, hoje, observaram 
que as nações, inclusive o Brasil, têm ou deve de diminui a desigualdade e 
contribuir para a inclusão social (JOAQUIM, 2006, p. 01). 

 

Segundo o autor “a discriminação é proibida expressamente, como consta no art. 

3º, IV da Constituição Federal, onde se dispõe que, entre os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, está: promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (SILVA apud 

JOAQUIM, 2006, p. 01). 

Segundo os autores Robbins, Judge, Sobral “Discriminar é reconhecer uma 

diferença entre as coisas, o que não é necessário para se tomar uma decisão de 

contratação” (2010, p.40). 

 

Quando falamos em discriminação, contudo, significa deixar que nosso 
comportamento seja influenciado por estereótipos sobre grupos de pessoas. 
[...]A discriminação passou a ser um objeto tanto do escrutínio da lei quanto de 
desaprovação social, suas formas mais manifestas enfraqueceram, o que pode 
ter gerado um crescimento de formas mais encobertas de incivilidade e exclusão 
(ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p.40). 

 

A discriminação pode gerar sérias conseqüências negativas para os 

empregadores, as quais incluem a redução da produtividade e do comportamento de 

cidadania. 
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3.4 Exclusão social 

 

Segundo Amaro (2015, p. 1), exclusão social é essencialmente uma situação de 

falta de acesso às oportunidades oferecidas pela sociedade aos seus membros. 

 

Desse modo, a exclusão social pode implicar privação, falta de recursos ou, de 
uma forma mais abrangente, ausência de cidadania, se, por esta, se entender a 
participação plena na sociedade, aos diferentes níveis em que esta se organiza e 
se exprime: ambiental, cultural, econômico, político e social (AMARO, 2015, p.1). 

 

De acordo com o autor acima, a exclusão social seja necessariamente 

multidimensional e se exprima naqueles diferentes níveis (ambiental, cultural, 

econômico, político e social), não raramente sendo cumulativa, ou seja, compreendendo 

vários deles ou mesmo todos. 

Segundo Lago, “a posição social pode descrever os grupos sociais a que o 

indivíduo pertence, como também os níveis hierárquicos por ele ocupados, sob vários 

pontos de vista (econômico, quanto ao prestígio, político e cultural)” (2002, p. 91) 

 

 

3.5 Reinserção social 

 

De acordo com o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (SICAD) “Adquirir e manter um emprego constitui um fator essencial na 

sustentabilidade dos percursos de inserção das pessoas com comportamentos aditivos e 

dependências” (SICAD, 2015, p. 1).  

 

Ter um emprego significa conseguir o rendimento necessário para o sustento do 
próprio e da família, mas também, e não menos importante, um meio de 
realização pessoal, de reforço de auto-estima, de contacto social, de 
aprendizagens e treinos relacionais, de um conjunto de vivências que no seu todo 
contribuem para a estabilidade pessoal e familiar dos indivíduos, enquanto 
participantes ativos e úteis na vida em sociedade. A reinserção sócio profissional 
é encarada, como fundamental, já que o processo de tratamento só se encontra 
completo quando o indivíduo detiver os meios e competências para poder 
assumir plenamente o seu papel em sociedade. Foi neste contexto, que em 1998, 
através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 136/98, de 4 de dezembro, foi 
criado o Programa Vida-Emprego e que se tem vindo a revelar como uma boa 
prática em que vale a pena apostar (SICAD, 2015, p. 1). 
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O Programa Vida Emprego tem por finalidade potenciar a reinserção social e 

profissional de consumidores de substâncias psicoativas, como parte integrante e 

fundamental do processo de tratamento e reinserção.  

Segundo Lago, “evidentemente, a influência da sociedade sobre o individuo é 

muito mais poderosa do que o inverso. Tal influência se dá, principalmente, através do 

processo de socialização” (2002, p.203). 

O ser humano é mais completo do que os indivíduos de outras espécies animais 

ou vegetais, porque, além de um organismo biológico, o homem é também um ser social 

e torna-se pessoa através do processo de socialização (ibid., p.203).  

O autor afirma que “comportamento individual corresponde ou não às expectativas 

sociais” (ibid., p.207). 

 

 

3.6 O indivíduo na organização 

 

Conforme Pimenta (2013, p. 1), falar em pessoas significa falar do maior 

patrimônio das organizações. O indivíduo é também definido como capital intelectual. 

 

O indivíduo tem um papel fundamental na complexa engrenagem de uma 
organização e é por meio deste, que se torna possível o dia-a-dia existir, onde a 
cada ciclo que se completa só aumenta a certeza de que precisa ser 
constantemente desenvolvido e valorizado, a fim de que tenha as condições 
favoráveis para que continue agregando valor ao negocio (PIMENTA, 2013, p. 1). 

 

O autor acima afirma que o indivíduo não é apenas coadjuvante, alternando seu 

papel, ele requer que as organizações utilizem de forma assertiva, ações de integração 

com convergência aos objetivos de negócios, porém sem desconsiderar suas 

personalidades. 

Para que um indivíduo mude, primeiro ele precisa acreditar que a mudança vale à 

pena, e para isto a organização tem um papel fundamental em construir um ambiente 

favorável à mudança. 

De acordo com Lago, “As pessoas humanas, frequentemente agem umas em 

função das outras” (2002, p. 45). 
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Segundo Lago, “a mudança social profunda decorreria das revoluções, nas quais 

a classe dominada tomaria o poder da classe dominante e mudaria todo o sistema social” 

(idid., p.87). 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

Todo projeto de pesquisa precisa ser baseado em normas metodológicas para que 

seja livre de erros. 

De acordo com Marconi e Lakatos, “a especificação da metodologia da pesquisa é 

a que abrange maior número de itens, pois responde, a um só tempo, às questões 

como?, com quê?, onde?, quanto?” (MARCONI; LAKATOS,2011, p. 109). 

Portanto, através da metodologia um projeto de pesquisa oferece muitas 

respostas para um problema ou fenômeno. 

Para realização da pesquisa, foi utilizada uma abordagem qualitativa e 

quantitativa. 

Através da pesquisa qualitativa o presente projeto apresentou uma compreensão 

da existência ou não, de empregabilidade por parte das empresas aos adictos em 

recuperação no Vale do Jauru. 

Por conseguinte, foi utilizado o método quantitativo para expor em gráficos e 

números, percentuais que demonstrem a quantidade de empregabilidade por parte das 

empresas aos adictos em recuperação no Vale do Jauru. 

De acordo com os objetivos foram realizadas as seguintes pesquisas: exploratória, 

descritiva e explicativa. 

O presente projeto de pesquisa proporcionou maior conhecimento sobre a 

situação da empregabilidade oferecida pelas empresas aos adictos em recuperação no 

Vale do Jauru. 

Através da pesquisa descritiva tem como objetivo descrever as características dos 

adictos em recuperação no Vale do Jauru e as ofertas de emprego. 

Com a pesquisa explicativa, o presente projeto identificou como as empresas 

distribuem a sua empregabilidade e como a disponibiliza aos adictos em recuperação.  
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O presente trabalho foi feito através de estudo bibliográfico e levantamento de 

dados. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada através de livros e artigos disponíveis na 

biblioteca e nas redes eletrônicas, que fundamentaram o conhecimento a respeito do 

tema pesquisado. 

Foi feito um levantamento de dados via instrumento de coleta padronizado 

aplicado em contato direto com as empresas. As pesquisas deste tipo caracterizam-se 

pela interrogação direta de pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. 

A técnica de coleta de dados foi através de um formulário, que buscou levantar 

informações a respeito da empregabilidade oferecida pelas empresas aos adictos em 

recuperação no Vale do Jauru. 

De acordo com o presente trabalho de curso, a delimitação do universo 

pesquisado foram os municípios de Araputanga, Indiavaí, Rio Branco e São José dos 

Quatros Marcos, que compreendem a região do Vale do Jauru, nas empresas de médio e 

grande porte. 

As populações foram às empresas de médio e grandes portes do Vale do Jauru, e 

em relação à amostra foram pesquisados seis empresas de médio e grande porte sendo 

três em Araputanga, uma em Indiavaí, uma em Rio Branco e uma em São José dos 

Quatro Marcos. 

Desta forma foi feito uma pesquisa não probabilística de amostra intencionais, com 

um responsável pelo departamento de Recrutamento e Seleção, de cada empresa de 

médio e grande porte. 

As empresas em questão não serão divulgadas por motivo de solicitação por parte 

das mesmas antes da aplicação do questionário por meio do formulário. 
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5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Gráfico 1 - A empresa já contratou algum dependente químico? 

 
FONTE: Pesquisa de campo 

 

Conforme a pesquisa 83% das empresas afirma que já contratou algum 

dependente químico e 17% disseram que não contrataram. 

 Observa-se que a grande maioria das empresas está buscando a inserção dos 

dependentes químicos dando oportunidade para se recolocarem no mercado de trabalho. 

 

Gráfico 2 - A empresa possui algum dependente químico? 

 

FONTE: Pesquisa de campo 

83%

17%

SIM

NÃO

50%50%
SIM

NÃO
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Conforme a pesquisa 50% das empresas possui dependentes químicos em 

função e 50% afirmaram que até no momento não possuem. 

Podemos observar que das empresas pesquisadas metade delas tem em seus 

quadros de colaboradores pessoas que são dependentes químicos, a outra metade não 

tem atualmente este tipo de colaborador, porém em algum momento de existência da 

empresa algumas delas já contrataram dependentes químicos conforme informado no 

gráfico 1. 

 

Gráfico 3-Existem interesses por parte da empresa em trabalhar com esses 

dependentes de forma que eles não se sintam discriminados? 

 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

Conforme a pesquisa 83% das empresas tem interesse em trabalhar com os 

dependentes de forma que eles não se sintam discriminados e apenas 17% não têm 

interesse. 

 Percebemos que grande parte das empresas pesquisadas tem interesse de 

trabalhar com dependentes, porém, somente 50% delas o fazem atualmente conforme 

observado no gráfico 2. 

 

 

 

83%

17%

SIM

NÃO
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Gráfico 4 - O problema da dependência química entre funcionários, gerentes e 
diretores faz parte das preocupações desta empresa? 

 
FONTE: Pesquisa de campo 

 
Conforme a pesquisa 100% das empresas entrevistadas considera que o 

problema da dependência faz parte da empresa. 

Podemos analisar que as empresas se preocupam com a problemática da 

pesquisa - dependência química – porém metades das empresas pesquisadas não 

possuem em seu quadro atual colaboradores dependentes, conforme observado no 

gráfico 2. 

 

Gráfico 5 - Sendo o problema de dependência química uma preocupação da 
empresa, assinale abaixo as opções que a empresa considera importante para o 

seu quadro. 
 

 
FONTE: Pesquisa de campo 
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Analisando o gráfico 5 a preocupação que as empresas tem sobre o problema da 

dependência química são as seguintes: 32% das empresas consideraram os riscos que a 

dependência oferece ao seu negócio, 26% informaram que a produtividade faz parte do 

seu quadro, 16% informaram a atenção ao ser humano - humanismo, 16% implicações 

trabalhistas, 5% política e cultura relacionado a tradição da empresa e 0% pragmatismo e 

economia. 

Observa-se assim que a questão relacionada à dependência química sempre trará 

preocupações para as empresas, uma vez que não se trata de um tratamento rápido, a 

empresa deverá sempre buscar medidas para solucionar o problema, como observado 

no gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Quais medidas neutralizadoras a empresa adota? 

 

 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

Na sequência interrogamos sobre o tipo de medida que as empresas adotam para 

lidar com a questão da dependência química. Conforme a pesquisa 28% das empresas 

adota prevenção via informação, 22% apoio interno, 17% fazem treinamento de chefia e 

checagens laboratoriais, 6% responderam nenhuma, 5% fazem encaminhamento e 

tolera temporariamente, 0% não assinalaram as seguintes opções: custeia tratamento, 

dispensa condicionada, dispensa imediata, tolera permanentemente e aposenta por 
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invalidez. 

Observa-se que as empresas pesquisadas têm utilizado medidas preventivas 

como meio de ajuda aos colaboradores. 

 

Gráfico 7 - Já houve algum tipo de discriminação social entre os colaboradores na 

empresa? 

 
FONTE: Pesquisa de campo 

 

Conforme a pesquisa 67% das empresas afirma que não houve discriminação e 

apenas 33% disseram que já teve discriminação na empresa. 

 Verificamos que 33% das empresas pesquisadas já observaram discriminação 

entre seus colaboradores. Aqui vale ressaltar que independentemente do tipo de 

discriminação, trata-se de uma porcentagem alta, uma vez que discriminação é proibida 

em todos os aspectos. 

 Uma vez que o colaborador é discriminado gera para sua vida pessoal sérias 

consequências negativas, desde a redução de sua produtividade até o seu 

comportamento dentro da empresa, na sociedade e na vida familiar. 
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Gráfico 8 - A empresa conhece na região do Vale do Jauru algum programa de  
recuperação de adictos? 

 
FONTE: Pesquisa de campo 

 

Conforme a pesquisa 67% das empresas afirma que não conhece nenhum 

programa de recuperação de adictos no Vale do Jauru e 33% disseram que conhece 

algum programa. 

 Analisando o gráfico, podemos observar que mais da metade das empresas 

pesquisadas não tem conhecimento de programas de recuperação de dependentes 

químicos (adictos) no Vale do Jauru, fazendo com que elas mesmas busquem algum tipo 

de trabalho interno de prevenção ou de medida neutralizadora conforme observado no 

gráfico 6. 

 

Gráfico 9 - Adota programas de recuperação para os colaboradores dependentes? 
 

 
FONTE: Pesquisa de campo 
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Conforme a pesquisa 100% das empresas não adota programas de recuperação. 

Observa-se que as empresas pesquisadas mesmo possuindo dependentes 

químicos em seu quadro de colaboradores não possuem programas de recuperação, 

deixando assim esse trabalho para as ONGs que já fazem esse tipo de trabalho 

especializado, porém analisamos que esse tipo de ajuda tem que vir por parte do 

colaborador dependente ou dos seus familiares uma vez que 67% das empresas 

desconhecem esse tipo de trabalho realizado pelas entidades e associação especifica 

para o tratamento da recuperação aos dependentes químicos, conforme descrito no 

gráfico 8. 

 

Gráfico 10 - A empresa admite ex-dependentes, sabendo desta condição? 

 
FONTE: Pesquisa de campo 

 
Conforme a pesquisa 50% das empresas analisa o histórico, 33% afirma que 

admite ex-dependente sim, sem qualquer restrição e 17% disseram que não admite 

ex-dependente, veta totalmente sabendo desta condição. 

Analisando as porcentagens do gráfico verificamos que a uma pequena 

porcentagem das empresas pesquisadas veta totalmente a entrada em seu quadro de 

colaboradores de ex-dependente, onde as demais buscam a reintegração dos mesmos 

avaliando o histórico do mesmo. 

 

Gráfico 11 - A empresa reintegra os dependentes recuperados? Como? 
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FONTE: Pesquisa de campo 
 

Conforme a pesquisa 50% das empresas afirma que caso a caso, 17% disseram 

de acordo com o setor ou cargo e 17% não responderam essa questão tendo os dados 

prejudicados, 16% disseram que sim, mesmo cargo, 0% respondeu não. 

As empresas observando que os dependentes foram recuperados avaliam cada 

caso na hora de reintegrá-los no seu quadro de colaboradores, apenas 16% não contrata 

os dependentes que foram recuperados. 

 

Gráfico 12 - A empresa ajuda de alguma forma esses dependentes na sua 

reintegração na sociedade? 

 
FONTE: Pesquisa de campo 
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Conforme a pesquisa 50% das empresas afirmou que ajudam de alguma forma 

esses dependentes na sua reintegração na sociedade e 50% não contribuem. 

 A reintegração desses indivíduos na sociedade é um fator importante para seu 

processo de recuperação, pois o dependente em recuperação deverá estar em constante 

observação, pois de uma hora para outra poderá voltar a cair no mesmo vicio, e a 

empresa tem um papel importante nesta socialização. 

 

 

5.1 Conclusão da pesquisa de campo 

 

Essa pesquisa é de suma importância para a elaboração deste trabalho, a partir 

desta pesquisa podemos analisar como as empresas estão agindo e se preocupando 

com esses indivíduos. Percebi em algumas empresas entrevistadas como elas reagiram 

diante das perguntas, o receio e as preocupações diante das perguntas, isso demonstra 

que este assunto me parece ser delicado para algumas empresas. 

A pesquisa também mostra que boa parte das empresas já contratou adictos e 

metade delas ainda contém em seu quadro de colaboradores, isso revela que existe um 

avanço ao não preconceito quanto a contratação desses, ainda que esse avanço poderia 

ser de maneira mais acelerada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho de curso teve como objetivo analisar uma abordagem da 

empregabilidade dos adictos no Vale do Jauru.  

Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas 

e teóricas para fundamentar este estudo, que possibilitou a pesquisadora atingir os 

objetivos específicos deste trabalho, que é demonstrar a importância da empregabilidade 

como processo de recuperação para os adictos.  

No decorrer da análise das informações obtidas através da pesquisa percebeu-se 

que as empresas têm interesse de ajudar esses dependentes de formar que eles não se 

sintam discriminados na empresa e na sociedade. Porém todas as empresas 

entrevistadas não adotam nenhum programa de recuperação, sendo assim, podemos 

observar que as empresas não tem nenhuma ligação com os programas de recuperação. 

Logo, sugere-se a classe acadêmica, que se interessarem pelo tema, que realizem uma 

pesquisa mais aprofundada buscando ter resultados com algum programa de 

recuperação. 

As contribuições deste trabalho de curso foram relevantes para a pesquisadora, 

pois possibilitou um enriquecimento em seu conhecimento, e lhe permitiu conhecer 

melhor como esses dependentes são vistos perante a sociedade e assim com as 

empresas pesquisadas. Para classe acadêmica tornam-se mais um material disponível 

para estudos, como um tema inédito nesta instituição, sendo assim uma base para iniciar 

novos estudos. 

Pude notar que facilidade encontrada foi o acesso as empresas, mesmo que o 

tema expressava um receio diante delas. Houve grandes dificuldades o fato de ser um 

assunto pouco explorado nas academias brasileiras, mas o tema é algo que pode ser 

aprofundado e bem mais explorado. Foi muito difícil encontrar livros para fundamentar o 

trabalho, pode-se observar que as maiorias das partes pesquisadas foram feitas através 

de buscas na internet, poucos livros foram encontrados para que pudesse acrescentar na 

pesquisa e empresas receosas em responder as perguntas. Logo percebi que, ainda 

existe um grande preconceito quanto ao assunto no que diz respeito à empregabilidade 

dos adictos. Embora o Brasil seja uma nação de diversas culturas e aberta a quase todos 
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os assuntos, cabe aos acadêmicos que desejam aprofundar-se na área se empenharem 

na vasta pesquisa, e ao mesmo tempo, tentarem quebrar o que me parece ser um tabu.  

 Dentro da pesquisa gostaria de ter tido a oportunidade de entrevistar alguns 

dependentes em processo de recuperação que estão trabalhando e os que não estão 

trabalhando, para detectar o grau de dificuldade que esses e aqueles encontram ao 

estarem ou não trabalhando.  

 Recomendo aos futuros pesquisadores que explorem mais este assunto, e não 

apenas nas empresas, mas também com esses adictos que nelas estão. 

 Foi interessante notar que ao iniciar este trabalho pensei que a pesquisa seria 

diretamente com os adictos, empregados ou não, no entanto, no final da pesquisa foi 

inteiramente voltada com as empresas. 

 Espero que este trabalho seja tanto um ponto de partida como objeto de pesquisa 

para futuros projetos, e em um futuro próximo, projetos como esse, sirvam até mesmo 

para abrir a mente e quebrar alguns paradigmas errados quanto à empregabilidade de 

dependentes em processo de recuperação.  
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APÊNDICE 

 

O presente formulário foi elaborado pela graduanda Rafaela Ferreira da Silva, sob 

orientação do Professor Cláudio Roberto Caetano Rebuli. A pesquisa tem finalidade 

científica, portanto as informações coletadas serão utilizadas apenas para estudo e 

análise de caso. Não sendo necessária a identificação da empresa, ou qualquer que seja 

alguma forma de divulgação que venha a ferir o direito de anonimato do pesquisado. 

 

Desde já agradeço a vossa participação 

Rafaela Ferreira da Silva 

 

 

01) A empresa já contratou algum dependente químico? 
(  ) Sim     (  ) Não 
 
 
02) A empresa possui algum dependente químico? 
(  ) Sim     (  ) Não  
 
 
03) Existem interesses por parte da empresa em trabalhar com esses dependentes de 
forma que eles não se sintam discriminados? 
(  ) Sim     (  ) Não 
 
 
04) O problema da dependência química entre funcionários, gerentes e diretores faz 
parte das preocupações desta empresa?  
(  ) Sim     (  ) Não  
 
 
05) Sendo o problema de dependência química uma preocupação da empresa, assinale 
abaixo as opções que a empresa considera importante para o seu quadro. 
(  )Riscos  
(  )Humanismo  
(  )Produtividade  
(  )Pragmatismo  
(  )Política e cultura  
(  )Implicações trabalhistas 
(  )Economia 
(  )Evento desencadeador  
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06) Quais medidas neutralizadoras a empresa adota? 
(  )Prevenção via informação  
(  )Apoio interno 
(  )Custeia tratamento  
(  )Dispensa condicionada  
(  )Encaminhamento  
(  )Treinamento de chefias  
(  )Dispensa imediata    
(  )Checagens laboratoriais  
(  )Tolera temporariamente  
(  )Tolera permanentemente  
(  )Aposenta por invalidez  
(  )Nenhuma 
 
 
07) Já houve algum tipo de discriminação social entre os colaboradores na empresa? 
(  ) Sim     (  ) Não 
 
 
08) A empresa conhece na região do Vale do Jauru algum programa de recuperação de 
adictos? 
(  ) Sim      (  ) Não 
 
 
09) Adota programas de recuperação para os colaboradores dependentes?  
(  ) Sim     (  ) Não 
 
 
10) A empresa admite ex-dependentes, sabendo desta condição?   
(  )Sim, sem qualquer restrição 
(  )Não, veta totalmente 
(  )Analisa o histórico  
 
 
11) A empresa reintegra os dependentes recuperados? Como? 
(  )Sim, Mesmo cargo 
(  )De acordo com setor ou cargo 
(  )Caso a caso 
(  )Não 
(  )Prejudicado, Sem dados 
 
12) A empresa ajuda de alguma forma esses dependentes na sua reintegração na 
sociedade? 
(  ) Sim        (  ) Não  
  



35 
 

ANEXOS 

 

 

A- Depressores da Atividade do SNC segundo CEBRID 

 

Álcool 

Efeitos físicos e psíquicos 
Provoca um efeito desinibidor; 
Em caso de uso mais intenso, pode favorecer atitudes impulsivas e, no extremo, levar a perda da 
consciência chegando-se ao coma alcoólico; 
Com o aumento do uso, diminui a potência sexual; 
O uso crônico de doses elevadas leva ao desenvolvimento de dependência física e tolerância; 
Em caso de supressão abrupta do consumo, pode-se desencadear a síndrome da abstinência 
caracterizada por confusão mental, visões assustadoras, ansiedade, tremores, desregulação da 
temperatura corporal e convulsões. Dependendo da gravidade dos sintomas pode levar a morte; 
‘Delirium tremens’ quadro de abstinência completamente instalado (estado de consciência turvo e 
vivência de alucinações, principalmente táteis (IMESC, 2015, p. 1). 

 

 

Soníferos ou hipnóticos 

 

Efeitos físicos e psíquicos 
São capazes de deprimir (diminuir) varias vezes do cérebro; 
As pessoas podem ficar sonolentas, sentindo-se menos tensas, com uma sensação de calmae de 
relaxamento; 
A capacidade de raciocínio e concentração tambémficaafetada; 
Com doses maiores, causa sensação de embriaguez (mais ou menos semelhante à de tomar bebidas 
alcoólicas em excesso), a fala fica "pastosa", a pessoa pode sentir dificuldade de andar direito, a atenção e 
a atividade psicomotora são prejudicadas (ficando perigoso operar máquinas, dirigir automóveis etc.). Em 
doses elevadas, a respiração, o coração e a pressão sangüínea são afetados. 
Efeitos tóxicos 
Os barbitúricos são drogas perigosas, pois a dose que começa a intoxicar as pessoas está próxima da que 
produz efeitos terapêuticos desejáveis; 
Os efeitos tóxicos são: sinais de incoordenação motora, início de estado de inconsciência, dificuldade para 
se movimentar, sono pesado, coma onde a pessoa não responde a nada, a pressão do sangue fica muito 
baixa e a respiração é tão lenta que pode parar (a morte ocorre exatamente por parada respiratória). Os 
efeitos tóxicos ficam mais intensos se a pessoa ingere álcool ou outras drogas sedativas; 
Os barbitúricos levam à dependência, desenvolvimento de tolerância, síndrome de abstinência, com 
sintomas que vão desde insônia, irritação, agressividade, delírios, ansiedade, angústia e até convulsões 
generalizadas; 
A síndrome de abstinência requer obrigatoriamente tratamento médico e hospitalização, pois há perigo de 
a pessoa vir a morrer(IMESC, 2015, p. 1). 
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Ansiolíticos 

 

Efeitos físicos e psíquicos 
Estimulam os mecanismos do cérebro que normalmente combatem estados de tensão e ansiedade, 
inibindo os mecanismos que estavam hiperfuncionantes, ficando a pessoa mais tranqüila, como que 
desligada do meio ambiente e dos estímulos externos; 
Produzem uma atividade do cérebro que se caracteriza por diminuição da ansiedade, indução do sono, 
relaxamento muscular, redução do estado de alerta; 
Dificultam os processos de aprendizagem e memória; 
Prejudicam, em parte, as funções psicomotoras afetando atividades como, por exemplo, dirigir automóveis. 
Efeitos tóxicos 
Misturados com álcool, seus efeitos se potencializam, podendo levar a pessoa a estado de coma; 
Em doses altas a pessoa fica com hipotonia muscular ("mole"), dificuldade para ficar de pé e andar, queda 
da pressão e possibilidade de desmaios; 
O seu uso por mulheres grávidas tem um poder teratogênico, isto é, pode produzir lesões ou defeitos 
físicos na criança; 
Quando usados por alguns meses, podem levar a pessoa a um estado de dependência. Ou seja, sem a 
droga a pessoa passa a sentir muita irritabilidade, insônia excessiva, sudoração, dor pelo corpo todo, 
podendo, nos casos extremos, apresentar convulsões; 
Há figuração de síndrome de abstinência e também desenvolvimento de tolerância, embora esta última não 
seja muito acentuada(IMESC, 2015, p. 1). 

 

 

Opiáceos ou Narcóticos 

 

Opiáceos ou drogas opiáceas são substâncias derivadas do ópio. Todas produzem uma analgesia 
(diminuem a dor) e uma hipnose (aumentam o sono). Em função disso, recebem o nome de narcóticos 
sendo também chamadas de drogas hipnoanalgésicas ou analgésicos narcóticos. São classificadas como 
substâncias entorpecentes (IMESC, 2015, p. 1). 

 

Segue abaixo tabela 1 contendo as substâncias que compõem o grupo de drogas 

opiáceas. 

 

 

Tabela 1 – Drogas Opiáceas segundo CEBRID 

Opiáceos ou Opióide Indicação de uso médico 

Naturais 

Morfina Analgésico 

Pó de ópio Anti-diarréico, Analgésico 

Codeína Antitussígenos 

Sintéticos 

Meperidina ou Petidina Analgésico 

Propoxifeno Analgésico 

Fentanil Analgésico 

http://www.imesc.sp.gov.br/infodrogas/AnalNarc.htm
http://www.imesc.sp.gov.br/infodrogas/Entorpec.htm
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Semi-sintético 

Heroína Proibido uso médico 

Metadona Tratamento de dependentes de morfina e 
heroína 

Zipeprol Antitussígeno 
Fonte: Adaptado da CEBRID, 2006 

 

Efeitos psíquicos e físicos: dilatação da pupila, sensação de má digestão e prisão 

de ventre, convulsões, batimentos no coração, pressão do sangue e respiração ficam 

lentos, sonolência, náuseas, ansiedade, tontura, falta de ar, estado de tolerância, 

síndrome de abstinência, acompanhada de intensa angústia, tremores, suores e cãibras. 

 

 

Inalantes ou Solventes 

 

Efeitos físicos e psíquicos 
Após a aspiração, o início dos efeitos é bastante rápido. Entre 15-40 minutos já desapareceram. O efeito 
dos solventes vai desde uma pequena estimulação, seguida de uma depressão, até o surgimento de 
processos alucinatórios. Os principais efeitos são caracterizados por uma depressão da atividade do 
cérebro.O aparecimento dos efeitos após a inalação foi dividido em 4 fases: 
1a. fase: fase da excitação. A pessoa fica eufórica, aparentemente excitada, ocorrendo tonturas e 
perturbações auditivas e visuais. Podem aparecer náuseas, espirro, tosse, muita salivação e as faces 
podem ficar avermelhadas. 
2a. fase: a depressão começa a predominar. A pessoa entra em confusão, desorientação, fica com a voz 
pastosa, começa a ter a visão embaçada, perda do autocontrole, dor de cabeça, palidez e começa a ver e 
a ouvir coisas. 
3a. fase: a depressão se aprofunda com redução acentuada do estado de alerta, incoordenação ocular, 
incoordenação motora, fala "enrolada", reflexos deprimidos, já podendo ocorrer processos alucinatórios. 
4a. fase: aparece a depressão tardia, podendo chegar a inconsciência. Há queda de pressão, sonhos 
estranhos, podendo ocorrer surtos de convulsão. Há possibilidade de se chegar ao coma e à morte. 
A aspiração repetida, crônica, pode levar à destruição dos neurônios, causando lesões irreversíveis. Os 
usuários podem apresentar-se apáticos, com dificuldade de concentração e com déficit de memória. 
Os solventes têm a propriedade de deixar o coração muito sensível à adrenalina (uma substância 
produzida pelo corpo), o que faz com que os batimentos cardíacos aumentem. Os solventes, inalados 
cronicamente, podem levar a lesões da medula óssea, dos rins, do fígado e dos nervos periféricos que 
controlam os nossos músculos. (IMESC, 2015, p. 1) 

 

 

B- Estimulantes da Atividade do SNC 

 

Anorexígenos 

 

Efeitos físicos e psíquicos 
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As anfetaminas provocam dependência física e psíquica, podendo acarretar, com seu uso freqüente, 
tolerância à droga, assim como a sua interrupção brusca, síndrome de abstinência. 
Consumidas por via oral ou injetadas, são consideradas psicotrópicos estimulantes, por induzir a um 
estado de grande excitação e sensação de poder, facilitando a exteriorização de impulsos agressivos e 
incapacidade de julgar adequadamente a realidade. 
O uso prolongado pode provocar forte dependência, sendo que no extremo podem surgir alucinações e 
delírios, sintomas denominados ‘psicose anfetamínica’ (IMESC, 2015, p. 1). 

 

 

Cocaína, Crack 

 

A cocaína é uma substancia natural, extraída das folhas de uma planta encontrada exclusivamente na 
América do Sul, a Erythroxylon coca, conhecida como coca ou epadu, este ultimo nome dado pelos índios 
brasileiros. A cocaína pode chegar até o consumidor sob a forma de um sal, o cloridrato de cocaína, o 
‘pó’, ‘farina’, ‘neve’ ou ‘branquinha’, que é solúvel em água e serve para ser aspirado (‘cafungado’) ou 
dissolvido em água para uso intravenoso (‘pelos canos’, ‘baque’), ou sob a forma de base, o crack, que é 
pouco solúvel em água, mas que se volatiza quando aquecida e, portanto, é fumada em ‘cachimbos’” 
(CEBRID, 2011, p. 36). 

 
Efeitos físicos e psíquicos 
A cocaína provoca sensação de euforia e bem-estar, idéia de grandiosidade, irritabilidade e aumento da 
atenção a estímulos externos. 
Com o aumento da dose: reações de pânico, sensação de estar sendo perseguidas, às vezes alucinações 
auditivas e táteis (escutar vozes, sentir sensação de bichos andando pelo corpo). O quadro completo é 
chamado de ‘psicose cocaínica’. 
Intoxicação aguda: em intoxicação com doses mais altas, quadro de síndrome cerebral orgânica (SCO), 
caracterizado por confusão e desorientação, podendo resultar em lesão cerebral. 
Efeitos físicos: aumento da pressão arterial e da freqüência cardíaca podendo provocar infarto e arritmias 
que causam morte súbita. Mencionam-se ocorrências de convulsões generalizadas e aumento da 
temperatura capaz de induzir convulsões. Com a aplicação endovenosa corre-se o risco de contraírem-se 
os vírus da hepatite e da AIDS (IMESC, 2015, p. 1). 

 

 

C- Perturbadores da Atividade do SNC 

 

Mescalina 

 

Efeitos físicos e psíquicos 
Dilatação das pupilas, suor excessivo, taquicardia, náuseas e vômitos. 
Alucinações e delírios. Essas reações psíquicas são variáveis, às vezes são agradáveis (boa viagem) ou 
não (má viagem), onde podem ocorrer visões terrificantes, como sensações de deformação do próprio 
corpo. 
Não há desenvolvimento de tolerância, não induz à dependência e não ocorre síndrome de abstinência 
com o cessar do uso (IMESC, 2015, p. 1). 
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THC 

 

Conforme o CEBRID (2011, p. 45), a maconha é o nome dado no Brasil a uma planta 

chamada cientificamente de Cannabis sativa, onde até o século XX era considerado em 

vários países um medicamento útil, inclusive no Brasil. 

 
O THC (Tetraidrocanabinol) é uma substância química fabricada pela própria maconha, sendo o principal 
responsável pelos efeitos desta. Assim, dependendo da quantidade de THC presente (o que pode variar de 
acordo com o solo, clima, estação do ano, época de colheita, tempo decorrido ente a colheita e o uso), a 
maconha pode ter potência diferente, isto é, produzir mais ou menos efeitos. Essa variação nos efeitos 
depende também da própria pessoa que fuma a planta, pois todos sabem que há grande variação entre as 
pessoas, e de fato, ninguém é igual a ninguém. Assim, a dose de maconha insuficiente para um pode 
produzir efeito nítido em outros e até forte intoxicação em um terceiro(CEBRID, 2011 p. 45). 

 

Efeitos físicos e psíquicos 
Podem ser físicos (ação sobre o próprio corpo ou parte dele) e psíquicos (ação sobre a mente). Esses 
efeitos sofrerão mudanças de acordo com o tempo de uso que se considera. Ou seja, os efeitos são agudos 
(isto é, quando ocorrem apenas algumas horas após fumar) e crônicos (conseqüências que aparecem após 
o uso continuado por semanas, meses ou mesmo anos). 
Os efeitos físicos agudos são muito poucos: os olhos ficam meio avermelhados, a boca fica seca e o 
coração dispara (de 60-80 batimentos por minuto pode chegar a 120-140 ou até mais). 
Os efeitos psíquicos agudos dependerão da qualidade da maconha fumada e da sensibilidade de quem 
fuma. Para uma parte das pessoas, os efeitos são uma sensação de bem-estar acompanhada de calma e 
relaxamento, de diminuição da fadiga e vontade de rir. Para outras pessoas, os efeitos são mais 
desagradáveis: sentem angústia, ficam aturdidas, temerosas de perder o controle da cabeça, trêmulas e 
suando. É o que, comumente, chamam de "má viagem". Há ainda evidente perturbação na capacidade da 
pessoa calcular tempo e espaço, e um prejuízo da memória e atenção. 
Aumentando-se a dose e/ou dependendo da sensibilidade, os efeitos psíquicos agudos podem chegar até 
as alterações mais evidentes, com predominância de delírios e alucinações. O delírio é uma manifestação 
mental pela qual a pessoa faz um juízo errado do que vê ou ouve. Neste caso, há mania de perseguição 
(delírios persecutórios). A mania de perseguição pode levar ao pânico e, conseqüentemente, a atitudes 
perigosas ("fugir pela janela", agredir as pessoas em "defesa" antecipada contra agressão que julga estar 
sendo tramada). Já a alucinação, que é uma percepção sem objeto, pode ter fundo agradável ou 
terrificante. 
Os efeitos físicos crônicos da maconha são maiores. Com o continuar do uso, vários órgãos do corpo são 
afetados. Os pulmões são um exemplo disso, levando a problemas respiratórios (bronquites), como ocorre 
também com o cigarro comum. Porém, a maconha contém alto teor de alcatrão (maior que no cigarro 
comum) e nele existe uma substância chamada benzopireno, conhecido agente cancerígeno. Ainda não 
está provado cientificamente que a pessoa que fuma maconha cronicamente está sujeita a contrair câncer 
dos pulmões com maior facilidade. Mas, os indícios de que assim possa ser são cada vez mais fortes. 
Outro efeito físico indesejável do uso crônico da maconha refere-se à testosterona, ou hormônio masculino. 
Já existem muitas provas de que a maconha diminui em até 50-60% a quantidade de testosterona. Em 
conseqüência, o homem apresenta um número bem reduzido de espermatozóides no líquido espermático, 
o que leva a uma infertilidade. Este efeito desaparece quando a pessoa deixa de fumar a planta. É também 
importante dizer que o homem não fica impotente ou perde o desejo sexual, ele fica somente estéril. 
Há ainda os efeitos psíquicos crônicos da maconha. Sabe-se que o uso continuado da maconha interfere 
na capacidade de aprendizagem e memorização e pode induzir um estado de amotivação. Além disso, a 
maconha pode levar algumas pessoas a um estado de dependência, isto é, elas passam a organizar sua 
vida de maneira a facilitar o uso da maconha, sendo que tudo o mais perde o seu valor (IMESC, 2015, p. 1) 

 



40 
 

Psilocibina 

 

Segundo Schultes, Hofmann e Ratsch apud Azevedo (2010, p. 1), apsilocibinaé um 

alcalóide que pertence à família das triptaminas, é uma substancia psicodélica 

encontrada em cogumelos dos gêneros Psilocybe, Stropharia, Conocybe e Panaeolus, 

das quais o Psilocybecubensis e o Psilocybe mexicana são as mais conhecidas. 

  

Efeitos físicos e psíquicos 
Os sintomas físicos são poucos salientes. Podem aparecer dilatação das pupilas, suor excessivo, 
taquicardia, náuseas e vômitos. Não há desenvolvimento de tolerância. Também não induzem 
dependência e não ocorre síndrome de abstinência. 
Produzem alucinações e delírios. Estes efeitos são maleáveis e dependem de várias condições, como 
personalidade e sensibilidade do indivíduo. As alucinações podem ser agradáveis. Em outras ocasiões, os 
fenômenos mentais podem ser desagradáveis (visões terrificantes, sensações de deformação do próprio 
corpo). Pode também provocar hilaridade e euforia. 
Um dos problemas preocupantes deste alucinógeno, bem como da Datura, Daime, Peyote e o LSD-25, é a 
possibilidade, felizmente rara, de a pessoa ser tomada de um delírio persecutório, delírio de grandeza ou 
acesso de pânico e, em virtude disto, tomar atitudes prejudiciais a si e aos outros (IMESC, 2015, p. 1). 

 

 

Lírio 

 

Conforme CEBRID (2011, p. 57), o Lírio ou Trombeta são plantas que ao produziram chá, 

causam efeitos físicos e psíquicos que serão descritos abaixo: 

 

Efeitos físicos e psíquicos 
Esta droga é capaz de produzir muitos efeitos periféricos. Assim, as pupilas ficam dilatadas, a boca seca e 
o coração podem disparar. Provoca retenção de urina e paralisia das funções intestinais. 
Produz delírios e alucinações, que dependem da personalidade e sensibilidade de quem ingeriu a 
substância. Esta droga não desenvolve tolerância no organismo e não há descrição de síndrome de 
abstinência. 
Em doses elevadas podem produzir grande elevação da temperatura (apresentação da pele muito seca e 
quente com vermelhidão principalmente no rosto e pescoço) que pode provocar convulsões. O número de 
batimentos cardíacos sobe exageradamente, podendo chegar até acima de 150 batimentos por minuto 
(IMESC, 2015, p. 1). 
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LSD-25 

 

Conforme MURAD (1990, p. 94) o LSD-25 é uma droga muito forte, provocando 

alucinações e delírios, e significa di-etilamida do ácido lisérgico, tendo os seguintes 

efeitos físicos e psíquicos. 

 

Efeitos físicos e psíquicos 
O LSD-25 produz uma série de distorções no funcionamento do cérebro, alterando as funções psíquicas. 
Tais alterações dependem muito da sensibilidade da pessoa, do seu estado de espírito no momento em 
que tomou a droga e do ambiente em que se deu a experiência. 
As alucinações, tanto visuais quanto auditivas, podem trazer satisfação (boa viagem) ou deixar a pessoa 
extremamente amedrontada (má viagem, "bode"). 
Outro aspecto refere-se aos delírios. Estes são chamados juízos falsos da realidade, isto é, há uma 
realidade, um fato qualquer, mas a pessoa delirante não é capaz de avaliá-lo corretamente, podendo 
desencadear também estados psicóticos como pânico e sentimentos paranóicos. 
O LSD-25 produz poucos efeitos no resto do corpo. A pulsação pode ficar mais acelerada, as pupilas 
podem ficar dilatadas, além de ocorrer sudoração e certa excitação. São raros os casos de convulsão. 
Mesmo as doses muito fortes não chegam a intoxicar seriamente a pessoa do ponto de vista físico. Não 
leva comumente a estado de dependência e não há descrição de síndrome de abstinência. A tolerância 
desenvolve-se muito rapidamente, mas também há desaparecimento rápido da mesma com o parar do 
uso. 
O perigo do LSD-25 está no fato de que, pela perturbação psíquica, há perda da habilidade de perceber e 
avaliar situações comuns de perigo. Há descrições de casos de comportamento violento e de pessoas que, 
após tomarem o LSD-25, passaram a apresentar por longos períodos depressão ou mesmo acessos 
psicóticos. 
O "flashback" é uma variante dos efeitos em longo prazo - semanas ou até meses após a sua utilização, a 
pessoa passa repentinamente a ter todos os sintomas psíquicos daquela experiência anterior, sem ter 
tomado de novo a droga (IMESC, 2015, p. 1). 

 

 

 

Êxtase 

 

A MDMA (3,4–metilenodioximetanfetamina) foi patenteada na Alemanha em 1914 pela 

farmacêutica Merck, foi criada para diminuição do apetite. Em 1970, já foi utilizada no 

processo terapêutico, deixando a pessoa mais solta, desta forma começou a se fazer uso 

do medicamento de forma recreativa nos Estados Unidos, e passaram a chamá-la de 

êxtase. Em 1985, temendo uma ‘era psicodélica’ a OMS passou a considerar o MDMA 

uma droga com restrições internacionais, entrando assim na lista de substancias 

proibidas. (CEBRID, 2011, p. 54) 
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Ainda segundo CEBRID o êxtase causa “diminuição do apetite, dilatação da pupila, 

aceleração do batimento cardíaco, aumento da temperatura do corpo (hipertermia), 

rangido dos dentes e aumento na secreção do hormônio antidiurético” (CEBRID, 2011, p. 

54) 

 

 

Anticolinérgicos 

 

Segundo CEBRID (2011, p. 57), são duas substancias (atropina e/ou escopolamina) 

encontrado na planta trombeteira ou lírio, produzindo efeitos mentais, ou seja, 

alucinações, seus efeitos físicos e psíquicos são: 

 

Efeitos físicos e psíquicos 
Absorvido em quantidades maiores do que a dose terapêutica, o produto provoca alterações mentais como 
alucinações e delírios, com duração de 48 horas. Consumido junto com outras drogas, como inalantes e 
maconha, o efeito pode durar mais tempo ainda, iniciando pela sensação de "barato" na cabeça ou no 
corpo todo, seguida de alterações na percepção de cores/sons, terminando com sensações de estranheza, 
medo, confusão mental, idéias de perseguição, dificuldades de memória - síndrome que adota a forma de 
um surto psicótico agudo. O potencial de dependência parece elevado, com alta toxidade, evoluindo para 
alterações crônicas. 
Os delírios e alucinações dependem bastante da personalidade da pessoa e de sua condição. 
As drogas anticolinérgicas são capazes de produzir muitos efeitos periféricos. Assim, as pupilas ficam 
muito dilatadas, a boca seca e o coração disparam. Os intestinos ficam paralisados - tanto que são usados 
medicamentosamente como antidiarréicos - e a bexiga fica "preguiçosa" ou há retenção de urina. 
Os anticolinérgicos podem produzir, em doses altas, grande elevação da temperatura - que chega, às 
vezes, até a 40-41 graus. Nestes casos, não muito comuns, a pessoa apresenta-se com a pele muito seca 
e quente com vermelhidão principalmente no rosto e pescoço. Esta temperatura elevada pode provocar 
convulsões. São, por isto, bastante perigosas. Existem pessoas que, também, descrevem ter "engolido a 
língua" e quase se sufocarem por causa disto. Ainda, em casos de dosagem elevada, o número de 
batimentos do coração sobe exageradamente, podendo chegar acima de 150 batimentos por minutos. 
Estas drogas não desenvolvem tolerância no organismo e não há descrição de síndrome de abstinência 
após a parada de um uso contínuo (IMESC, 2015, p. 1). 

 


