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

no	  Trânsito	  Brasileiro	  



Ações	  u>lizadas	  no	  mundo	  para	  redução	  de	  
AT	  associados	  ao	  uso	  de	  SPA	  



Obje>vos	  

•  Conhecer	  técnicas	  e	  ações	  u>lizadas	  no	  
mundo	  para	  redução	  de	  acidentes	  de	  trânsito	  
associados	  ao	  uso	  de	  SPA	  



Conferência	  Pan-‐Americana	  de	  Saúde	  	  
OPAS/OMS	  	  (2005)	  

•  Prá$cas	  mais	  eficazes	  (redução	  de	  AT	  de	  5	  a	  30%):	  
–  Checagem	  aleatória	  ao	  longo	  das	  estradas	  (teste	  de	  

sobriedade)	  

–  Limites	  mais	  baixos	  para	  a	  alcoolemia	  (tolerância	  zero	  
para	  jovens	  em	  países	  que	  o	  limite	  é	  0,08	  dg/L	  para	  os	  
condutores)	  

–  Suspensão	  administra>va	  da	  Carteira	  de	  Habilitação	  

–  Concessão	  da	  licença	  para	  conduzir	  de	  maneira	  graduada	  
para	  novos	  motoristas	  (restrição	  a	  noite	  e	  finais	  de	  
semana)	  



Conferência	  Pan-‐Americana	  de	  Saúde	  	  
OPAS/OMS	  	  (2005)	  

•  Restrições:	  	  
–  Idade	  para	  compra	  de	  bebidas	  alcoólicas	  

–  Monopólio	  do	  governo	  para	  a	  venda	  no	  varejo	  de	  
bebidas	  

–  Horário	  e	  dias	  de	  venda	  de	  bebidas	  alcoólicas	  
–  Pontos	  de	  venda	  
–  Impostos	  sobre	  as	  bebidas	  alcoólicas	  



Medidas	  que	  visam	  a	  redução	  do	  consumo	  de	  álcool	  -‐	  
OMS	  (2007)	  

•  Idade	  mínima	  para	  consumo	  



Polí>ca	  Nacional	  sobre	  o	  Álcool	  
DECRETO	  nº	  6.117	  -‐	  22	  de	  maio	  de	  2007	  

•  Diagnós>co	  sobre	  o	  consumo	  de	  bebidas	  alcoólicas	  

•  Incen>vo	  à	  regulamentação	  da	  propaganda	  de	  bebidas	  alcoólicas	  

•  Tratamento	  e	  reinserção	  social	  de	  usuários	  e	  dependentes	  

•  Campanhas	  de	  informação	  e	  mobilização	  da	  opinião	  pública	  

•  Redução	  da	  demanda	  de	  álcool	  por	  populações	  vulneráveis	  

•  Segurança	  pública	  
•  Associação	  álcool	  e	  trânsito	  
•  Capacitação	  de	  profissionais	  e	  agentes	  mul>plicadores	  de	  

informações	  

•  Parceria	  com	  os	  municípios	  para	  a	  recomendação	  de	  ações	  
municipais	  



Polí>cas	  de	  Fiscalização	  direcionadas	  
especificamente	  ao	  condutor	  

•  Teste	  aleatório	  com	  e>lômetro:	  
–  Redução	  entre	  13%	  e	  36%	  nos	  acidentes	  (EUA)	  
–  Redução	  de	  35%	  no	  número	  de	  acidentes	  fatais	  (Austrália)	  

•  França	  	  -‐	  	  2002	  -‐	  medidas:	  	  	  	  
–  Penalidades	  mais	  severas	  -‐	  perda	  de	  6	  pontos	  na	  carteira	  

–  Redução	  da	  taxa	  de	  alcoolemia	  e	  aumento	  de	  15%	  no	  “álcool	  
teste”	  

–  Resultados	  (2002	  –	  2004):	  redução	  de	  32%	  nas	  mortes	  e	  de	  
40%	  nos	  AT	  



Nível	  de	  alcoolemia	  



Redução	  do	  limite	  legal	  para	  uso	  de	  álcool	  

•  Estados	  Unidos	  -‐	  de	  10	  dg/L	  para	  8	  dg/L	  	  
–  Redução	  7%	  a	  15%	  no	  número	  de	  mortes	  

•  Austrália	  -‐	  de	  8	  dg/L	  para	  5	  dg/L	  
–  Redução	  de	  8%	  dos	  acidentes	  com	  morte	  

•  Suécia	  de	  5	  dg/L	  para	  2	  dg/L	  
–  Redução	  de	  10%	  no	  número	  de	  mortes	  	  

•  Brasil	  –	  2012	  –	  Limite	  =	  Zero	  	  



Testes	  de	  Sobriedade	  de	  Campo	  Padronizados	  

•  Testes	  padronizados	  para	  iden>ficação	  de	  
condutores	  sob	  efeito	  de	  SPA	  

•  Testam	  a	  capacidade	  para	  executar	  tarefas	  
simples	  simultaneamente	  	  

• Medem	  habilidades	  qsicas	  e	  mentais	  
necessárias	  para	  dirigir	  	  

•  Aplicados	  por	  policiais	  -‐	  peritos	  em	  
reconhecimento	  do	  uso	  de	  drogas	  	  



Testes	  de	  Sobriedade	  de	  Campo	  Padronizados	  

•  Efe>vidade:	  
–  EUA	  -‐	  redução	  de	  23%	  nos	  acidentes	  com	  mortes	  e	  lesões	  

–  Austrália	  -‐	  redução	  de	  48%	  nas	  mortes	  e	  26%	  nos	  
acidentes	  envolvendo	  um	  único	  veículo	  e	  ocorridos	  à	  noite	  

•  Composto	  por	  3	  testes:	  
–  Nistagmo	  Horizontal	  

–  Caminhar	  e	  Voltar	  (CV)	  

–  Ficar	  em	  uma	  Perna	  (FP)	  



Teste	  do	  Nistagmo	  -‐	  Aplicação	  

•  Instruções	  ao	  sujeito:	  
1.	  Vou	  verificar	  seus	  olhos	  

2.	  Vou	  movimentar	  este	  objeto	  em	  frente	  aos	  seus	  
olhos,	  mantenha	  a	  cabeça	  parada	  e	  siga	  o	  objeto	  
somente	  com	  os	  olhos	  

3.	  Con>nue	  a	  seguir	  o	  objeto	  até	  que	  eu	  mande	  
parar	  



Teste	  do	  Nistagmo	  -‐	  Aplicação	  

•  Manter	  o	  objeto	  (caneta,	  lápis,	  lanterna,...)	  em	  frente	  ao	  nariz	  do	  sujeito	  a	  
uma	  distância	  de	  aproximadamente	  12-‐15	  cm	  e	  ligeiramente	  acima	  do	  
nível	  do	  olho,	  movimentar	  o	  objeto	  para	  direita	  em	  dois	  segundos;	  
verificar	  se	  o	  olho	  esquerdo	  segue	  para	  direita	  sem	  problemas.	  Fazer	  para	  
o	  outro	  lado	  e	  verificar	  o	  olho	  direito.	  Os	  movimentos	  dos	  olhos	  devem	  
ser	  suaves.	  Repe>r	  o	  procedimento.	  

–  Movimentar	  para	  direita 	   	  Verificar	  o	  olho	  esquerdo	  	  

–  Movimentar	  para	  esquerda 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verificar	  o	  olho	  direito	  



Teste	  do	  Nistagmo	  -‐	  Aplicação	  

•  Verificar	  o	  desvio	  máximo	  do	  olho	  esquerdo:	  mover	  o	  objeto	  para	  o	  lado	  
esquerdo	  até	  que	  o	  olho	  vá	  tão	  longe	  quanto	  possível.	  Manter	  nesta	  
posição	  por	  no	  mínimo	  4	  segundos	  e	  observar	  nistagmo.	  

–  Movimentar	  para	  esquerda 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verificar	  olho	  esquerdo	  



Teste	  do	  Nistagmo	  -‐	  Aplicação	  

•  Verificar	  o	  desvio	  máximo	  do	  olho	  direito:	  mover	  o	  objeto	  para	  o	  lado	  
direito	  e	  repe>r	  a	  parada	  por	  no	  mínimo	  4	  segundos	  e	  verificar	  a	  
ocorrência	  de	  nistagmo	  

–  Movimentar	  para	  direita 	   	  verificar	  olho	  direito	  	  

•  Repe>r	  o	  procedimento	  nos	  dois	  olhos	  



Teste	  do	  Nistagmo	  -‐	  Aplicação	  

•  Verificar	  nistagmo	  antes	  de	  45	  graus:	  mover	  o	  objeto	  para	  a	  direita,	  (fique	  
atento	  ao	  olho	  esquerdo)	  numa	  velocidade	  que	  leva	  cerca	  de	  4	  segundos,	  
até	  alcançar	  a	  borda	  do	  ombro	  do	  sujeito	  

–  Movimentar	  para	  direita 	   	  Verificar	  olho	  esquerdo	  



Teste	  Caminhar	  e	  Voltar	  

•  É	  uma	  sequência	  de	  movimentos	  de	  caminhar	  
através	  de	  linha	  reta	  real	  ou	  imaginária,	  dar	  uma	  
volta	  e	  retornar	  pelo	  mesmo	  percurso,	  mantendo	  os	  
pés	  na	  linha	  



Teste	  Caminhar	  e	  Voltar	  

1.  Coloque	  o	  pé	  esquerdo	  sobre	  a	  linha	  

2.  Coloque	   seu	   pé	   direito	   à	   frente	   do	   esquerdo	   sobre	   a	   linha;	   encoste	   o	  
calcanhar	   do	   pé	   direito	   na	   frente	   dos	   dedos	   do	   pé	   esquerdo.	  
DEMONSTRAR	  

6.  Mantenha	   os	   braços	   ao	   lado	   do	   corpoMantenha	   os	   braços	   ao	   lado	   do	  
corpo.	   Mantenha	   esta	   posição	   até	   que	   eu	   complete	   estas	   instruções,	  
não	  comece	  antes	  que	  eu	  peça	  

7.  Você	  entendeu	  as	  minhas	  instruções?	  

8.  Quando	  eu	  disser	  pra	  você	  começar,	  você	  deve	  caminhar	  9	  passos	  
encostando	  sempre	  o	  calcanhar	  de	  um	  pé,	  na	  frente	  dos	  dedos	  do	  outro	  
pé,	  acompanhando	  a	  linha.	  Ao	  final	  dos	  nove	  passos	  mantenha	  o	  pé	  
esquerdo	  na	  linha	  e	  gire	  o	  corpo,	  volte	  da	  mesma	  forma.	  DEMONSTRAR	  



Teste	  Caminhar	  e	  Voltar	  

7.  Enquanto	  es>ver	  caminhando	  mantenha	  os	  braços	  junto	  ao	  corpo	  e	  
conte	  os	  passos	  em	  voz	  alta	  

8.  Uma	  vez	  começado	  o	  teste,	  não	  pare	  até	  que	  o	  tenha	  concluído	  

9.  Você	  entendeu	  as	  instruções?	  

10.  O	  primeiro	  passo	  conta	  a	  par>r	  do	  pé	  direito	  que	  está	  com	  o	  calcanhar	  
encostado	  nos	  dedos	  do	  pé	  esquerdo	  



Teste	  Caminhar	  e	  Voltar	  
 
Etapa de instruções: 
 
Não consegue manter o equilíbrio    |______| 
Inicia precocemente                           |______| 
 

Etapa de caminhada: 
 
Pára de caminhar 
Erra calcanhar-dedo 
Pisa fora da linha 
 Ergue os braços 
Passos realmente dados 

Primeiros 9 passos 9 passos seguintes 

Virada inadequada (descrever): 
Não consegue fazer o teste (explicar): 



Teste	  de	  ficar	  em	  uma	  perna	  

•  Instrução:	  
–  Por	  favor,	  fique	  com	  os	  pés	  juntos	  e	  os	  braços	  para	  baixo	  nas	  laterais	  

(demonstrar)	  

–  Fique	  nesta	  posição	  até	  as	  novas	  instruções,	  você	  entendeu?	  
–  Quando	  eu	  disser	  para	  você	  começar,	  levante	  uma	  perna	  à	  frente	  do	  

corpo.	  O	  pé	  deve	  ficar	  aproximadamente	  6	  cenxmetros	  do	  chão	  
(demonstrar)	  

–  Você	  deve	  manter	  as	  pernas	  retas	  e	  braços	  ao	  lado	  

–  Você	  deve	  manter	  esta	  posição	  e	  contar	  em	  voz	  alta:	  1001,	  1002,	  
1003,...	  até	  1030	  

–  Você	  não	  deve	  olhar	  para	  os	  pés,	  você	  tem	  alguma	  dúvida	  até	  agora?	  

–  Vá	  em	  frente,	  comece	  o	  teste	  

	  



Ficar	  em	  uma	  perna	  

Dois pontos tornam o teste positivo 
 

Consiste em permanecer equilibrado sobre uma perna durante o 
tempo de 30 segundos 



Teste	  de	  ficar	  em	  uma	  perna	  



“Drogômetros”	  

•  Disposi>vos	  móveis	  	  

•  Detecção	  de	  drogas	  através	  do	  fluido	  oral	  
•  Já	  são	  u>lizados	  em	  alguns	  países	  para	  a	  fiscalização	  
de	  trânsito	  -‐	  Exemplos:	  Austrália,	  Portugal	  e	  Bélgica	  

•  Diversas	  marcas:	  

–  Drugwipe,	  Draeger	  Drugtest	  5000,	  Alere	  DDS2,	  
Mavand	  Rapid	  Stat	  	  

	  



Alere	  DDS2	  





Alere	  DDS2	  

•  Fácil	  de	  usar	  
•  Rápida	  coleta	  de	  fluido	  oral	  
•  Portá>l,	  compacto	  e	  leve	  
•  Tela	  colorida	  
•  Detecção	  em	  6	  min	  	  
•  Armazena	  até	  10	  mil	  resultados	  
•  Sob	  avaliação	  na	  Austrália,	  na	  Espanha	  e	  

na	  Itália	  (Marguire	  2012)	  



Exercício	  
Situações	  de	  abordagem	  



T2016	  –	  “Save	  the	  date”	  



Pós-‐Teste	  

	  h{p://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=15824	  	  

	  

Avaliação	  do	  Curso	  

h{p://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=15641	  

	  h{p://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=16381	  

	  

Pesquisa	  



Vídeo	  SENAD	  

•  Vídeos\SENAD	  -‐	  RLH.wmv	  


