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Introdução  

No Brasil, os acidentes de trânsito se tornaram um grave problema de 

saúde pública. Segundo Laranjeira e Romano (2004) o consumo de álcool 

é visto como uma questão de saúde pública, devido à gravidade e 

extensão dos danos que acarreta, constituindo uma ameaça à segurança 

pública. Abreu (2006) acrescenta que metade e um quarto dos acidentes 

com vítimas fatais estão associados o uso do álcool. O ato de dirigir, sob a 

influência de bebidas alcoólicas, é considerado uma infração de trânsito.     

Para garantir a efetividade das ações que serão prestadas aos motoristas 

que associam bebidas alcoólicas à direção, o primeiro passo é a 

prevenção. O profissional enfermeiro possui uma vasta experiência na 

área da saúde, por lidar com as mais variadas situações, possui um leque 

de possibilidades para desenvolver o cuidado de enfermagem como 

prática social, em especial na Atenção Primária a Saúde (APS), sendo 

capaz de desenvolver processos interativos e associativos no âmbito das 

políticas sociais e de saúde. 

Analisar a correlação entre incidência de acidente de trânsito e o uso de 

bebida alcoólica. O papel do enfermeiro na adoção de medidas 

preventivas. 

 

Objetivo  

 
O trabalho foi iniciado a partir da definição do tema, que se baseou na 

dimensão dos impactos gerados pela associação do álcool com a direção, 

e devido este ser uma preocupação em saúde pública. Refere-se a uma 

análise de dados bibliográficos.  O tema foi definido por ser ter grande 

relevância quanto aos impactos gerados nas famílias e na sociedade em 

geral. Observa-se nos últimos anos uma rápida urbanização e 

concomitante motorização, contribuindo para o crescimento dos acidentes 

de trânsito. Além disso, o planejamento urbano não contemplou esta 

demanda. 

Metodologia  
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 Desenvolvimento 

O papel do Enfermeiro na adoção de medidas preventivas 

 
Parceria com a comunidade 

Diálogo e interação 

Atualização da formação 

Campanhas educativas e preventivas 

Educação em saúde aos jovens e adultos. 

 

Considerações finais 

 
Os acidentes de trânsito têm se tornado, no decorrer dos anos, uma 

questão de saúde pública, pois além de produzirem vítimas fatais, 

deixam sequelas de graus variados entre os sobreviventes e efeitos 

adversos entre os membros da família. O Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2009) publicou que, anualmente, os acidentes de 

transporte terrestre matam mais de um milhão de pessoas em todo o 

mundo, acarretando um grande número de feridos e sequelados. 

Nesse sentido faz-se necessário a conscientização e orientação da 

população sobre os riscos da associação do álcool com direção 

veicular. 

Acidentes de trânsito matam anualmente mais de um milhão de pessoas. O 

trânsito no Brasil é um dos mais perigosos do mundo, mais da metade dos 

acidentes com vítimas fatais estão associados ao uso do álcool gerando 

grande impactos Sócio- Econômicos para o pais. 

 

O ato de dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas está associado com 

uma grande variedade de práticas comportamentais perigosas, sendo 

considerado infração de trânsito gravíssima. 

 

Com a nova Lei Seca houve uma mudança significativa no conteúdo do 

artigo 306 do CTB. Segundo dados estatísticos da PRF houve significativa 

queda de mortes por acidentes de trânsito nos últimos dez anos.  

 

O álcool é uma toxina multisistêmica depressora do Sistema Nervoso 

Central, produz efeitos centrais e periféricos de depressão ,desinibição, 

sensação de confiança, relaxamento, euforia, perda de raciocínio, memória e 

coordenação. 
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