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Uso de álcool e problemas decorrentes 

• Cerca de 75% dos brasileiros declara ter 
consumido álcool na vida 

• 7% (estimativa de 3,5 milhões de brasileiros) 
revelam ter se colocado em situação de risco 
sob efeito do álcool  

• Na faixa de 18-24 anos, esse percentual sobre 
para 12%. 

Carlini, et al. II Levantamento Domiciliar sobre 
o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, 2005 



Nutt et al. The Lancet, Volume 376, Issue 9752, Pages 1558 - 1565 



Frota no Brasil 
• Dados de maio/2012 (Denatran): 

– 72.693.899 veículos automotores registrados 

– 40.833.748 automóveis; 16.175.582 motocicletas 
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Mortalidade no Brasil  
 Acidentes de Trânsito 
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Mortalidade em SP 
 Acidentes de Trânsito 
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Embriaguez na direção 



Julio de Carvalho Ponce, Daniel Romero Muñoz, Gabriel Andreuccetti, Débora Gonçalves de Carvalho, Vilma Leyton,  

Alcohol-related traffic accidents with fatal outcomes in the city of Sao Paulo, Accident Analysis  & Prevention, Volume 43, Issue 3, May 2011, Pages 782-787  



Drogas e trânsito - Cannabis  

• 300 µg/Kg de THC tem efeitos similares a 0,5 
g/L (para segurança no trânsito) 

• Risco de 6,4 vezes mais de se envolver em 
acidentes 

• Em combinação com o álcool – risco maior do 
que as duas separadamente 

Ponce e Leyton, 2007; O’Kane, 2002; Drummer et al., 2004 



Drogas e trânsito - Estimulantes  

• Podem aumentar a auto-confiança do 
condutor, tornando-o mais propenso a 
assumir riscos 

• Maior sensibilidade à luz 

• Associação com acidentes em condutores de 
caminhão (OR=8,3) 

Ponce e Leyton, 2007; Transportation Research Board, 2006; Drummer et al., 2004 



Prevalência de uso de drogas e álcool  

Ponce e Leyton, 2007;  



Perfil dos Acidentes – vitimas fatais SP 

• Média de idade = 37,8 anos 

• Das vítimas fatais em 2005, 39,4% 
apresentaram algum teor de álcool no sangue 
(com média para positivos de 1,72 g/l) 

• Maior parte dos intoxicados foram vítimas 
entre 25 e 34 anos; porém maior porcentagem 
entre 35-44 anos. 

 

 
Ponce et al, 2010 



Motociclistas 

• Cerca de um terço dos motociclistas em 2005 
estavam sob efeito de álcool. 

• Vulnerabilidade no trânsito 

– Baixo uso de medidas protetivas 

– Exposição mais próxima a veículos 

– Necessidade de maior fiscalização (?) 

Ponce et al, 2010;  



Motociclistas e uso de álcool 

• Há uma associação entre uso de álcool e 
morte no local do acidente; 

• Em Campinas, 42,9% dos mortos em acidentes 
de moto estavam sob efeito de álcool  

Carrasco et al, 2012;  



Motociclistas e uso de drogas 

• Estudo em Porto Alegre – 2007/08, com 
motociclistas admitidos em hospital de 
emergência 

• Maconha – 15,3% 

• Cocaína – 9,2% 

• Benzodiazepínicos – 3,0% 

• Álcool – 7,0% 

Breitenbach et al, 2012;  


