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RECOMENDAÇÕES DA COMPANHIA 
DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES 

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 profis-
sionais 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

  Alcóolicos Anónimos Luxemburgo (AA) 
Tel: 621 661 948  
Sítio: www.alcoholics-anonymous.lu

A QUEM PEDIR 
AJUDA? 

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.

ÁLCOOL
E TRABALHO 
NAO PERMITA QUE O ÁLCOOL 
O SUBSTITUA NO TRABALHO
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DO “ÁLCOOL FESTIVO” 
AO “ÁLCOOL SOFRIMENTO”!

O consumo de álcool é muitas vezes sinónimo de festa, 
convívio, de partilha.“Vá, bebe um copo, isso não te faz mal!”
É por vezes por insistência dos colegas de trabalho que cer-
tas pessoas começam a beber álcool. Depois, o consumo 
durante as pausas torna-se normal, até ao dia em que a pes-
soa já não passa sem beber álcool e tem de beber cada vez 
mais. Torna-se dependente do álcool. A dependência é uma 
doença muito difícil de se curar.

CUMPLICIDADE E CO-ALCOOLISMO 
NO TRABALHO 

Situação que ocorre quando um colega ou um superior 
hierárquico nada fazem para ajudar quem está a ter 
dificuldades com o álcool!

COMO AJUDAR UM COLEGA COM PROBLEMAS 
DE ÁLCOOL?

Fale com a pessoa que está a ter dificuldades e não nas suas 
costas! 
•   Não o deixe isolar-se!
•   Fale abertamente com ele!
•   Diga-lhe que notou uma mudança no seu comportamento!
•   Proponha-lhe que vá falar com um médico.

Já sentiu necessidade de diminuir o consumo de bebidas 
alcoólicas? 

 Sim (1) 	  Não (0) 

Os que o rodeiam já fizeram algum reparo sobre o que 
consome? 

 Sim (1) 	  Não (0) 

Já lhe passou pela ideia que bebe demasiado? 
 Sim (1) 	  Não (0) 

Já teve necessidade de beber álcool logo de manhã para 
poder sentir-se em forma? 

 Sim (1) 	  Não (0) 

Resultado 
Duas ou mais respostas positivas podem fazer pensar num 
consumo excessivo de álcool. 

Teste de dependência alcoólica Deta-Cage

•  O álcool aquece! FALSO
•  O álcool dá força! FALSO	
 •  O álcool ajuda a adormecer! FALSO	
• O álcool ajuda a digestão! FALSO		
•  O álcool mata a sede! FALSO	
• O álcool ingerido só ao fim de semana não é perigoso!  FALSO

SABIA QUE... 

•  25% de todos os acidentes de trabalho são devidos ao álcool.
•  A frequência e a gravidade dos acidentes de trabalho 

aumentam sob a influência do álcool.
•  A sua seguradora não cobre / exclui, os acidentes ocorri-

dos sob a influência do álcool.

QUAIS SÃO OS RISCOS ASSOCIADOS 
A UM CONSUMO DE ÁLCOOL?

O consumo ocasional ou frequente de álcool pode pôr em 
perigo a sua saúde e segurança no trabalho, assim como a 
dos seus colegas, por: 
•  alterar a percepção/noção do risco,
•  provocar uma diminuição da atenção ou estado de alerta,
•  induzir a atitudes perigosas,
•  provocar um sentimento de invulnerabilidade.

AUTOAVALIAÇÃO

Podemos conversar?
noto uma mudança no teu 

comportamento...

Estas perguntas não substi-
tuem a opinião de um profis-
sional de saúde. 
Se tiver dúvidas em relação 
ao consumo de álcool fale 
com o seu médico.

Fico feliz que 
me venhas falar pois tenho 

dificuldade em fazê-lo.

NÃO TENHA IDEIAS ERRADAS

S   OP
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