
Drogas 
Lícitas e Ilícitas

que interferem no ato de dirigir

Associação Brasileira de Medicina de Tráfego



Conceituação de  drogas Conceituação de  drogas psicoativaspsicoativas

Tenha efeito direto no sistema nervoso  central e/ou Tenha efeito direto no sistema nervoso  central e/ou 
periférico   periférico   

Possa ocasionar  alterações sensoriais , perceptivas , Possa ocasionar  alterações sensoriais , perceptivas , 
cognitivas ,comportamentaiscognitivas ,comportamentais

Afete a  resposta reflexa motora alterando o tempo de Afete a  resposta reflexa motora alterando o tempo de 
reação e outros parâmetros necessários à boa condução reação e outros parâmetros necessários à boa condução 
veicular veicular 



Muitas vezes não é a doença/disfunção que produz Muitas vezes não é a doença/disfunção que produz 
impedimento para a direção e sim a medicação impedimento para a direção e sim a medicação 
usada: usada: 

Ex.: Ex.: AntiAnti--histamínicoshistamínicos::

FenerganFenergan ((prometazinaprometazina)=efeitos no  SNC )=efeitos no  SNC 



DrogasDrogas

A capacidade das drogas em influir negativamente A capacidade das drogas em influir negativamente 

na habilidade para dirigir, causando acidentes de na habilidade para dirigir, causando acidentes de 

tráfego, é observada em estudos de tráfego, é observada em estudos de 

psicofarmacotoxicologia e epidemiológicos.psicofarmacotoxicologia e epidemiológicos.



Alteram o tempo de reaçãoAlteram o tempo de reação

Tempo de reaçãoTempo de reação
É quanto se demora para É quanto se demora para perceberperceber o o estímuloestímulo, e     , e     

executarexecutar a a ação.ação.

No uso de drogas,álcool ou qualquer substância No uso de drogas,álcool ou qualquer substância 
sedativa este tempo aumenta. Demorasedativa este tempo aumenta. Demora--se mais para se mais para 
frear ou mudar a direção (volante)frear ou mudar a direção (volante)

Desatenção também promove este aumento(ex:Celular)Desatenção também promove este aumento(ex:Celular)



Alteram o comportamentoAlteram o comportamento
Redução da inibição ;Redução da inibição ;
Euforia Euforia 
Agressividade; Agressividade; 
Negligência;   Negligência;   
O próprio ato de assumir a direção  O próprio ato de assumir a direção  
“alterado” “alterado” 
roadroad ragerage (fúria no trânsito)(fúria no trânsito)



EfeitosEfeitos

SedativosSedativos EstimulantesEstimulantes

PerturbadoresPerturbadores
alucinação,alteração sensorial

DesibidoresDesibidores



EfeitosEfeitos

LevesLeves

ModeradosModerados

Intensos(graves)Intensos(graves)
Previsíveis Previsíveis 

ImprevisíveisImprevisíveis

EsperadosEsperados

InesperadosInesperados



SubstânciasSubstâncias psicoativas e acidentes

Pior substância é o álcool,Pior substância é o álcool,

Drogas ilícitasDrogas ilícitas
Interação álcool drogas / medicamentosInteração álcool drogas / medicamentos



VariáveisVariáveis

Ingestão : Prescrição ou decisão pessoalIngestão : Prescrição ou decisão pessoal

Desinformação , acidental , esquecimentoDesinformação , acidental , esquecimento

Metabolismo Metabolismo 

Rotina, banalização do ato de dirigirRotina, banalização do ato de dirigir



Substâncias que produzem Substâncias que produzem 
impedimento para a impedimento para a 

direção veiculardireção veicular



PsiquiatriaPsiquiatria

AnsiolíticosAnsiolíticos ,tranqüilizantes ,tranqüilizantes ((LexotanLexotan, , LoraxLorax, , DienpaxDienpax))
Sonolência, aumento do tempo de reaçãoSonolência, aumento do tempo de reação

Antidepressivos (Antidepressivos (tricíclicostricíclicos) ) ((TryptanolTryptanol, , TofranilTofranil, , AnafranilAnafranil))
Perda de cognição, Perda de cognição, midríasemidríase

NeurolépticosNeurolépticos ((HaldolHaldol))
Atuam sobre o SNC, aumento do tempo de reação,sedação, sonolênciAtuam sobre o SNC, aumento do tempo de reação,sedação, sonolênciaa

Hipnóticos Hipnóticos ((DalmadormDalmadorm, , DormonidDormonid, , RohipnolRohipnol))
Sonolência Sonolência 

Proibir dirigir ao iniciar tratamento.Proibir dirigir ao iniciar tratamento.
Proibir associação com Proibir associação com alcóolalcóol..



Neurologia/Ortopedia/ReumatologiaNeurologia/Ortopedia/Reumatologia

AntiepilépticosAntiepilépticos ((barbitúricosbarbitúricos) ) ((GardenalGardenal, , HidantalHidantal))
Sonolência, confusão, pior na fase inicialSonolência, confusão, pior na fase inicial

Analgésicos Analgésicos ((TylexTylex, , TramalTramal))
Aumento do tempo de reaçãoAumento do tempo de reação

MiorrelaxantesMiorrelaxantes ((TandrilaxTandrilax, , MioflexMioflex))

Sonolência, aumento do tempo de reaçãoSonolência, aumento do tempo de reação

Estimulantes (Estimulantes (anorexígenosanorexígenos) ) (anfetaminas)(anfetaminas)
Insônia, irritabilidade, agressividade, efeito reboteInsônia, irritabilidade, agressividade, efeito rebote



OftalmologiaOftalmologia

Colírios Colírios midriáticosmidriáticos (atropina,(atropina,fenilefrinafenilefrina))

MidriáticosMidriáticos e e ciclopégicosciclopégicos

Provocam dilatação das pupilas gerando “visão borrada” e Provocam dilatação das pupilas gerando “visão borrada” e 
ofuscamentoofuscamento



Outras especialidadesOutras especialidades

Analgésicos/opiáceosAnalgésicos/opiáceos (derivados da morfina) (derivados da morfina) SonolênciaSonolência

AntiAnti--hipertensivoshipertensivos ((AldometAldomet) ) Sedação e letargiaSedação e letargia

AntiAnti--alérgicos alérgicos ((FenerganFenergan) ) SonolênciaSonolência

AntiAnti--eméticos eméticos ((PlasilPlasil))

AntiAnti--espasmódicos espasmódicos ((BuscopanBuscopan) ) MidríaseMidríase

Hipoglicemiantes orais e insulina Hipoglicemiantes orais e insulina ((DaonilDaonil, , DiabineseDiabinese) ) HipoglicemiaHipoglicemia

BroncodilatadoresBroncodilatadores,,simpaticomiméticossimpaticomiméticos ((AerolinAerolin, , AminofilinaAminofilina)  )  
Taquicardia, tremores, convulsãoTaquicardia, tremores, convulsão



Drogas Ilícitas
MaconhaMaconha

Olhos avermelhadosOlhos avermelhados
Boca seca Boca seca 
TaquicardiaTaquicardia
Perturbação na capacidade da pessoa em calcular tempo e Perturbação na capacidade da pessoa em calcular tempo e 
espaçoespaço

Efeitos “agradáveis”:Efeitos “agradáveis”:
Sensação de bemSensação de bem--estar acompanhada de calma e relaxamentoestar acompanhada de calma e relaxamento
Menos fatigadoMenos fatigado

Efeitos “desagradáveis”:Efeitos “desagradáveis”:
AturdimentoAturdimento
TremoresTremores



Drogas IlícitasDrogas Ilícitas

CocaínaCocaína
Efeitos provocados pela cocaína tambémEfeitos provocados pela cocaína também
ocorrem com o ocorrem com o crackcrack

Alucinações e delíriosAlucinações e delírios
MidríaseMidríase
Pressão arterial elevadaPressão arterial elevada
TaquicardiaTaquicardia



Drogas IlícitasDrogas Ilícitas

EcstasyEcstasy
TaquicardiaTaquicardia

Elevação da pressão arterialElevação da pressão arterial

Diminuição do apetite Diminuição do apetite 

RessecamentoRessecamento da bocada boca

MidríaseMidríase

Sensação subjetiva de aumento da energiaSensação subjetiva de aumento da energia.



PesquisaPesquisa ABDETRAN drogas mais encontradas 
nas vítimas

Detecção (%) de outras drogas
7,37,3

3,43,4

2,32,3

1,51,5

0,60,6
0,30,3

MaconhaMaconha DiazepDiazepííniconico CocaCocaíínana BarbitBarbitúúricosricos AnfetaminaAnfetamina OpiOpiááceosceos



IdentificaçãoIdentificação

Procurar pontos falhos na condutaProcurar pontos falhos na conduta

Aprofundar a pesquisa no momento dos exames Aprofundar a pesquisa no momento dos exames 
médicosmédicos

Detectar os problemas e solucionáDetectar os problemas e solucioná--loslos



Conduta  na prescrição médicaConduta  na prescrição médica

Perguntar sobre atividade profissional e se dirige Perguntar sobre atividade profissional e se dirige 
veículo automotor com freqüênciaveículo automotor com freqüência

Esclarecer sobre abstinência / dependência Esclarecer sobre abstinência / dependência 
drogas(lícitas ou ilícitas)drogas(lícitas ou ilícitas)

Alertar,impedir ou até suspender ( temporária ou Alertar,impedir ou até suspender ( temporária ou 
prolongadamente ) a atividade de dirigir veículosprolongadamente ) a atividade de dirigir veículos



Conduta  na prescrição médicaConduta  na prescrição médica

Estar sempre atualizado sobre novos fármacos e Estar sempre atualizado sobre novos fármacos e 
sugerir mudanças na medicação (   resistência e sugerir mudanças na medicação (   resistência e 
dificuldade em mudar )dificuldade em mudar )

Não  se influenciar demasiadamente por alegações Não  se influenciar demasiadamente por alegações 
de ordem pessoal tais como :de ordem pessoal tais como :
Custo do medicamento Custo do medicamento 
Dificuldade de acesso ao médico/examesDificuldade de acesso ao médico/exames
Urgência  do profissional em renovar a CNHUrgência  do profissional em renovar a CNH
Outros argumentos(“quase não dirijo”)...Outros argumentos(“quase não dirijo”)...



Falhas na produção e vendaFalhas na produção e venda

Balconistas prescrevendo (vendendo)Balconistas prescrevendo (vendendo)

Fácil aquisição de medicamentos Fácil aquisição de medicamentos -- livre comércio livre comércio -- automedicaçãoautomedicação

Produtores (laboratórios e manipuladores) não dão alertas suficProdutores (laboratórios e manipuladores) não dão alertas suficientes ientes 

na embalagem , mesmo que  estejam na bula na embalagem , mesmo que  estejam na bula 



EM EMPRESASEM EMPRESAS

ANTES ANTES 
DE TOMAR UM  MEDICAMENTODE TOMAR UM  MEDICAMENTO

EXIGIR APRESENTAR A RECEITA NO EXIGIR APRESENTAR A RECEITA NO 
DEPARTAMENTO MÉDICODEPARTAMENTO MÉDICO

SEMPRESEMPRE



CTBCTB

O que diz a legislação?O que diz a legislação?
Art. 252 Art. 252 -- Dirigir o veículo:Dirigir o veículo:

........
III III -- com incapacidade física ou mental com incapacidade física ou mental 
temporária que comprometa a temporária que comprometa a 
segurança do trânsito;segurança do trânsito;

Infração Infração -- médiamédia
Penalidade Penalidade -- multa. multa. 



Proposta Proposta 

Que na embalagem do produto esteja estampada a figura símbolo deQue na embalagem do produto esteja estampada a figura símbolo de

alerta para motoristasalerta para motoristas

Padrão “sinalização de trânsito”Padrão “sinalização de trânsito”

Que motoristas que necessitem fazer uso de medicação Que motoristas que necessitem fazer uso de medicação 

potencialmente acidentogênica tenham suas atividades suspensas potencialmente acidentogênica tenham suas atividades suspensas 

(notificação compulsória?)(notificação compulsória?)



Álcool e segurança no tráfegoÁlcool e segurança no tráfego

RESPONSÁVEL POR 50% DAS RESPONSÁVEL POR 50% DAS 
MORTES POR ACIDENTES MORTES POR ACIDENTES 

DE TRÂNSITODE TRÂNSITO



0 Tempo

Álcool e segurança no tráfegoÁlcool e segurança no tráfego

Absorção e eliminação Absorção e eliminação 
extremamente individual e extremamente individual e 
variávelvariável

São variáveis até para um São variáveis até para um 
mesmo indivíduo mesmo indivíduo 

Não existe dose seguraNão existe dose segura



Alcoolemia e ar expiradoAlcoolemia e ar expirado

Em um litro de ar expirado temEm um litro de ar expirado tem--se aprox. 2000 vezes se aprox. 2000 vezes 
menos etanol do que em um litro de menos etanol do que em um litro de 

sangue(alcoolemia).sangue(alcoolemia).

Pelo CTB =   0,6 g/l Pelo CTB =   0,6 g/l sanguesangue

No ar      =  0,3 No ar      =  0,3 mg/lmg/l arar

Sangue medeSangue mede--se em g/lse em g/l

Ar medeAr mede--se em mg /l se em mg /l 



Alcoolemia Próxima página>Próxima página>

Simulação



CTBCTB
Art. 165Art. 165 -- Dirigir sob a influência de álcool, ou de qualquer Dirigir sob a influência de álcool, ou de qualquer 

substância entorpecente ou que determine dependência substância entorpecente ou que determine dependência 
física ou psíquica...(nova redação) física ou psíquica...(nova redação) 

Infração Infração -- gravíssima; gravíssima; 
Penalidade Penalidade -- multa (cinco vezes) e suspensão do direito de multa (cinco vezes) e suspensão do direito de 
dirigir; dirigir; 
Medida administrativa Medida administrativa -- retenção do veículo até a retenção do veículo até a 
apresentação de condutor habilitado e recolhimento do apresentação de condutor habilitado e recolhimento do 
documento de habilitação. documento de habilitação. 
Parágrafo único. A embriaguez também poderá ser apurada Parágrafo único. A embriaguez também poderá ser apurada 
na forma do na forma do art. 277.art. 277.



Artigo 276Artigo 276

A concentração de seis A concentração de seis decigramasdecigramas de álcool por litro de álcool por litro 
de sangue comprova que o condutor se acha de sangue comprova que o condutor se acha 
impedido de dirigir veículo automotor.impedido de dirigir veículo automotor.

Parágrafo único.O CONTRAN estipulará os índices Parágrafo único.O CONTRAN estipulará os índices 
equivalentes para os demais testes de alcoolemia.equivalentes para os demais testes de alcoolemia.



Artigo 277Artigo 277
Todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trâTodo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito nsito 
ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a igir sob a 
influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, examinfluência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames es 
clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou cienclínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, tíficos, 
em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu 
estado.estado.

§ 1§ 1oo Medida correspondente aplicaMedida correspondente aplica--se no caso de suspeita de uso de se no caso de suspeita de uso de 
substância entorpecente, tóxica ou de efeitos análogos.substância entorpecente, tóxica ou de efeitos análogos.

§ 2§ 2oo No caso de recusa do condutor à realização dos testes, exames eNo caso de recusa do condutor à realização dos testes, exames e da da 
perícia previstos no caputperícia previstos no caput deste artigo, a infração poderá ser deste artigo, a infração poderá ser 
caracterizada mediante a obtenção de outras provas em direito adcaracterizada mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas mitidas 
pelo agente de trânsito acerca dos notórios sinais de embriaguezpelo agente de trânsito acerca dos notórios sinais de embriaguez, , 
excitação ou torpor, resultantes do consumo de álcool ou entorpeexcitação ou torpor, resultantes do consumo de álcool ou entorpecentes, centes, 
apresentados pelo condutor." (NR).apresentados pelo condutor." (NR).



Bafômetros Bafômetros -- Ar expiradoAr expirado



DRUGWIPE II DRUGWIPE II –– Aplicação dos TestesAplicação dos Testes

CocaínaCocaína

OpiáceosOpiáceos

CanabinoídesCanabinoídes

Anfetaminas (anfetamina, Anfetaminas (anfetamina, metanfetaminametanfetamina e e 
metilenometanfetaminametilenometanfetamina))

saliva,suor,líquidos corporaissaliva,suor,líquidos corporais
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