
dos acidentes de trabalho no mundo
envolvem pessoas que estavam sob o
efeito de alguma substância, segundo
a Organização Internacional do
Trabalho (OIT)

de 20
a 25%

O uso abusivo de álcool, por exemplo,
é considerando o 3 motivo para o
absenteísmo (ausência) no trabalho,
levando a aposentadorias precoces
(por causar doenças), acidentes de
trabalho e aumento de auxílio-doença.

Hábitos de Risco: 
álcool, tabaco e outras substâncias

O uso de substâncias psicoativas (álcool, tabaco e substâncias ilícitas) pode
afetar significativamente a saúde do indivíduo, seja em aspectos físicos,

emocionais e/ou laborais. 

10,8%
da população brasileira faz uso de
tabaco, se expondo à riscos de
saúde, tais como câncer de pulmão,
doenças cardiovasculares, doenças
bucais, entre outras, segundo o
Instituto Nacional do Câncer 

Importante: O alcoolismo e o tabagismo são associados a uma complexa
relação entre estímulos ambientais, hábitos pessoais, condições
psicossociais e ações biológicas das substâncias. Dessa forma, podem ser
considerados transtornos e precisam de acompanhamento de profissionais
de saúde para que sejam tratados.

O primeiro passo é querer parar e se apegar aos motivos desse desejo.
Lembre-se sempre do seu objetivo principal e o que te motiva a chegar a ele;

Utilize a tecnologia a seu favor: há diversos aplicativos que acompanham
suas metas e monitoram sua evolução, ajudando a manter a motivação do
seu objetivo;

Tente desassociar o uso de substâncias das suas emoções: não beba quando
estiver entediado, com raiva, desanimado;

Não espere uma data especial para começar a parar, como o ano novo.
Você pode começar agora mesmo. Os efeitos da diminuição e interrupção do
uso de substâncias podem ser notados imediatamente;

Busque ajuda especializada. Esses hábitos
são sérios e afetam diretamente sua saúde,
sendo necessário ser acompanhado por
algum profissional de saúde competente,
principalmente focado no acompanhamento
de saúde emocional;

VOCÊ DESEJA SE LIVRAR DESSES HÁBITOS? 


