
Aperfeiçoamento	  em	  Técnicas	  para	  
Fiscalização	  do	  uso	  de	  Álcool	  e	  outras	  Drogas	  

no	  Trânsito	  Brasileiro	  



Doenças,	  Sono	  e	  Trânsito	  



ObjeBvos	  

•  Relacionar	  sintomas	  de	  doenças	  e	  efeitos	  de	  
medicamentos	  com	  o	  perigo	  de	  acidentes	  de	  
trânsito	  

•  Relacionar	  a	  sonolência	  com	  as	  causas	  de	  
acidentes	  de	  trânsito	  

	  



Performance	  do	  motorista	  

Fatores	  do	  Motorista	   Fatores	  Externos	   Distrações	   Condições	  do	  Veículo	  
Sono/Alimentação	   Hora	  do	  dia	   Comida	   Pneus	  

Condição	  	  de	  saúde	   Tempo	  de	  direção	   Radio	  de	  
comunicação	  

Freios	  

Idade	   Condições	  da	  estrada	   Uso	  do	  celular	   Tecnologia	  

Medicações	   Tempo	   Cigarro	   Equipamentos	  de	  segurança	  

Álcool	  e	  	  outras	  SPA	   Visibilidade	   Passageiros	   Peso	  e	  dimensões	  

Personalidade	   Trânsito	   GPS	   Manutenção	  

Estado	  de	  humor	   Equipamento	  de	  
som	  

Experiência	  na	  direção	  

Familiaridade	  com	  a	  
rodovia	  

Estresse	  	  



Performance	  do	  motorista	  



Condição	  de	  saúde	  -‐	  Diabetes	  

•  Aumento	  do	  nível	  de	  glicose	  no	  sangue	  
(hiperglicemia)	  	  



Condição	  de	  saúde	  -‐	  Diabetes	  

•  Diabetes	  é	  o	  aumento	  do	  nível	  de	  glicose	  no	  
sangue	  ocasionado	  por	  baixa	  produção	  de	  
insulina	  pelo	  pâncreas	  

•  Quais	  são	  os	  sinais	  e	  sintomas	  de	  uma	  pessoa	  
com	  HIPERglicemia?	  

•  Quais	  são	  os	  sinais	  e	  sintomas	  de	  uma	  pessoa	  
com	  HIPOglicemia?	  



Diabetes	  -‐	  Hipoglicemia	  

•  Sintomas:	  

•  Podem	  ser	  confundidos	  com	  alguma	  SPA?	  Qual(is)?	  

Sudorese	  
Pele	  fria,	  pálida	  e	  úmida	  
Tontura	  

Sintomas	  Iniciais	  	  

Diminuição	  da	  glicose	  no	  cérebro	  

Visão	  turva	  
Pensamento	  lento	  
Desorientação	  
Perda	  de	  consciência	  
Tremores	  
Irritabilidade	  
Convulsões	  



Diabetes	  -‐	  Hipoglicemia	  

•  Jan	  2014	  



Disfunções	  da	  Tireóide	  

•  Sinais	  e	  Sintomas:	  
Hipotireoidismo Hipertireoidismo

Peso Ganho	  de	  peso Perda	  de	  peso	  
(geralmente)

Coração Diminuição	  da	  
frequência	  cardíaca

Aumento	  da	  frequência	  
cardíaca

Sono Cansaço	  excessivo,	  
sonolência

Dorme	  pouco/insônia

Sistema	  
Nervoso

Reflexos	  lentos,	  lentidão	  
da	  fala,	  sensação	  de	  
fadiga,	  depressão,	  
diminuição	  da	  memória

Reflexos	  hiperexcitáveis,	  
irritabilidade,	  agitação,	  fala	  
e	  gestos	  em	  excesso,	  
sensação	  de	  muita	  energia	  
(mas	  pode	  sentir-‐se	  
cansado)



Transtorno	  de	  Déficit	  de	  Atenção	  e	  
HiperaBvidade	  (TDAH)	  

Predomina	  o	  desatento	  

•  Sintomas:	  
–  Dificuldades	  em	  seguir	  instruções	  

–  Dificuldade	  em	  manter	  atenção	  em	  tarefas	  

–  Frequentemente	  perde	  coisas	  

–  Facilmente	  distraído	  

•  Os	  sintomas	  podem	  ser	  confundidos	  com	  o	  uso	  de	  
depressores	  



Transtorno	  de	  Déficit	  de	  Atenção	  e	  
HiperaBvidade	  (TDAH)	  

Predomina	  o	  hiperaBvo	  
•  Sintomas:	  

–  Dificuldades	  em	  permanecer	  por	  muito	  tempo	  parado	  ou	  
sossegado	  quando	  esperado	  

–  Sensação	  de	  estar	  “ligado	  na	  tomada”	  ou	  “com	  um	  
motorzinho	  no	  corpo”	  

–  Fala	  excessivamente	  e	  responde	  antes	  do	  final	  da	  pergunta	  

–  Dificuldade	  em	  esperar	  sua	  vez	  

•  Os	  sintomas	  podem	  ser	  confundidos	  com	  o	  uso	  de	  
esBmulantes	  



Depressão	  

•  Sintomas:	  	  
–  Insônia	  ou	  muito	  sono	  

–  Agitação	  ou	  lenBficação	  
–  Cansaço	  ou	  perda	  de	  energia	  
–  Diminuição	  da	  concentração,	  indecisão	  

–  Humor	  deprimido	  

–  Ideias	  de	  morte	  ou	  ideação	  suicida	  



Medicamentos	  anBdepressivos	  

•  Principais	  medicamentos	  receitados:	  
–  AmitripBlina	  –	  Tryptanol	  

–  Imipramina	  –	  Tofranil	  

–  Clomipramina	  –	  Anafranil	  

–  FluoxeBna	  –	  Prozac	  
–  ParoxeBna	  –	  Aropax	  
–  Sertralina	  –	  Zoloi	  
–  Citalopram	  –	  Cipramil	  

•  Todos	  podem	  causar	  sonolência	  nas	  duas	  primeiras	  
semanas	  de	  uso	  



Episódio	  maníaco	  

•  Sintomas:	  
–  AutoesBma	  elevada	  ou	  grandiosidade	  

–  Redução	  da	  necessidade	  de	  sono	  
–  Fala	  mais	  do	  que	  o	  habitual	  

–  Pensamentos	  muito	  rápidos	  

–  Distração,	  aumento	  da	  energia	  ou	  agitação	  

–  Envolvimento	  em	  aBvidades	  prazerosas	  com	  potencial	  
para	  provocar	  prejuízos	  diversos	  

–  Irritabilidade	  



Psicoses	  

•  Sintomas	  mais	  comuns:	  
–  Alucinações:	  audiBvas	  e	  visuais	  
–  Delírios	  mais	  comuns:	  persecutórios	  	  

–  Comportamento	  catatônico	  ou	  hiperaBvo	  

–  ApaBa	  
–  Discurso	  desorganizado	  
–  Problemas	  de	  concentração	  

–  Pouca	  coerência	  de	  pensamento	  

–  Pode	  ser	  agressivo	  quando	  contrariado	  



Sono	  e	  Acidentes	  de	  Trânsito	  



O	  que	  é	  sono?	  

•  Repouso	  normal	  e	  periódico	  

•  Principal	  fator	  de	  manutenção	  da	  saúde	  

	  



Problemas	  relacionados	  ao	  sono	  

•  Principais	  distúrbios:	  
–  Insônia	  
– Mudanças	  de	  fuso	  horário	  

– Apnéia	  do	  sono	  (problemas	  respiratórios)	  

–  Privação	  de	  sono	  (trabalhadores	  por	  turno)	  



Sonolência	  como	  fator	  de	  risco	  

•  Causas	  prováveis:	  
–  Ritmo	  de	  vida:	  acordar	  cedo,	  trabalho	  por	  turnos	  

–  Grande	  refeição	  

–  Uso	  de	  bebida	  alcoólica	  e	  medicações	  

–  Ritmo	  corporal:	  	  

	  	  	  	  00:00	  às	  06:00	  e	  das	  14:00	  às	  16:00	  



Horas	  dormidas	  X	  Risco	  de	  acidente	  



Horas	  sem	  dormir	  X	  Risco	  de	  acidente	  



“Bêbado	  de	  sono”	  

•  17	  a	  19	  horas	  sem	  dormir:	  dirige	  pior	  do	  que	  aqueles	  
que	  apresentam	  nível	  de	  álcool	  no	  sangue	  igual	  a	  5	  
dg/L	  (0,25	  mg/L	  eBlometria)	  

•  	  24	  horas	  sem	  dormir:	  reações	  similares	  a	  quem	  
apresenta	  nível	  de	  álcool	  no	  sangue	  igual	  a	  20	  dg/L	  
(1,0	  mg/L	  eBlometria)	  



Os	  10	  mandamentos	  para	  evitar	  o	  sono	  ao	  
dirigir	  

1.  Cuidado:	  as	  horas	  mais	  perigosas	  são	  das	  3	  às	  6,	  ao	  
amanhecer	  e	  ao	  entardecer	  

2.  Procurar	  não	  conduzir	  de	  noite	  durante	  longos	  trajetos	  

3.  Parar	  frequentemente	  para	  romper	  a	  monotonia	  

4.  Não	  adaptar	  nunca	  uma	  postura	  demasiado	  relaxada	  

5.  Prestar	  mais	  atenção	  nas	  estradas	  de	  traçado	  

monótono	  com	  retas	  longas	  
	  
	  



Os	  10	  mandamentos	  para	  evitar	  o	  sono	  ao	  
dirigir	  

6.  Não	  consumir	  álcool	  nem	  efetuar	  refeições	  pesadas	  

7.  VenBlar	  e	  refrescar	  o	  interior	  do	  veículo	  

8.  Não	  escutar	  música	  excessivamente	  relaxante	  e	  falar	  
com	  os	  ocupantes	  do	  veículo	  

9.  Não	  direcionar	  as	  saídas	  de	  ar	  para	  os	  olhos	  

10. Mudar	  de	  velocidade	  e	  de	  marcha	  mais	  
frequentemente	  



Vídeo	  


