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É inegável que o desenvolvimento científico e tecnológico

na área de mobilidade urbana contribuíram para uma

grande transformação nas condições de vida dos

cidadãos ao minimizar as distâncias, conforme

assinalado por (Velásquez e Eastman, 2004), contudo

ativaram riscos a vida humana, gerando lesões e mortes.

INTRODUÇÃO

Diante de tal realidade o Ministério da Saúde tem

adotado medidas, como a Rede Nacional de Núcleos de

Prevenção de Violências e, recentemente, o Programa

de Promoção da Saúde e da Vigilância de Violências e

Acidentes em Serviço de Sentinela (VIVA), para

conscientizar e reduzir a morbimortalidade por acidentes

de trânsito, dentre eles os provocados pelo consumo de

bebida alcoólica (BRASIL, 2001) .

INSTITUIÇÃO: DETRAN/RN-Palestrante e Instrutor de Trânsito. ICADTS - Conselho Internacional de Álcool, 

Drogas e Segurança de Tráfego- Membro

METODOLOGIA

O presente estudo tem por objetivo apresentar o perfil

dos acidentes automobilísticos, relacionados ao uso de

álcool, atendido em um hospital de referência do

município de Natal durante o primeiro semestre de 2013.

OBJETIVO

Pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem

quantitativa, realizada no Hospital Monsenhor Walfredo

Gurgel (HMWG) e Pronto Socorro Clóvis Sarinho,

destinados para os atendimentos de ortopedia e

traumatologia. A amostra foi utilizadas por meios de

dados secundários de notificação dos acidentes de

trânsito no período do 1º semestre de 2013.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Tabela 1 – Caracterização quanto ao sexo e a idade de

condutores que declararam consumo de bebida alcoólica ou

apresentavam sinais de alcoolemia no 1º semestre/2013,

atendidos no HMWG (Natal/RN, 2014)

Tabela 2 – Caracterização dos condutores que declararam

consumo de bebida alcoólica ou apresentava sinais de

alcoolemia no 1º semestre/2013, atendidos no HMWG, quanto

ao meio de locomoção envolvido no acidente (Natal/RN, 2014).

Considera-se portanto que a ingestão de álcool e a

condução logo após, tem um impacto relevante no

contexto da saúde, podendo levar a conseqüências

desastrosas. De maneira que além desta imprudência a

pesquisa revelou outro fator de vulnerabilidade na

questão do domínio ao equilíbrio quando observado a

grande quantidade de motociclistas jovens e seobre

efeito de alcool envovildos em acidentes.

CONCLUSÃO

Palavras Chaves: Bebidas Alcoólicas. Acidentes de Trânsito. Saúde Pública.

A pesquisa revelou que 525 (19%) eram condutores e

apresentaram algum sinal de embriaguez. Segundo

outro estudo, numa amostra observou-se que os

homens adultos, 11% bebem todos os dias e 28%

consomem bebida alcoólica de uma a quatro vezes por

semana – ou seja, existe há os que bebem “muito

frequentemente” e “frequentemente”, respectivamente

(LARANJEIRA, 2007).
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GRÁFICO 1 - DEMONSTRATIVOS DAS VÍTIMAS GERAIS POR
ACIDENTES AUTOMOBILÍSTICOS NO 1º SEMESTRE/2013

Fonte: HWG/NVE, 2014.

O principal meio de locomoção envolvido foi a

motocicleta 440 (84%), e em sua grande maioria, 261

(52%), declaram não utilizar item de segurança.

Constatou-se, de acordo com o apresentado na

Tabela 1, uma predominância do sexo masculino com

500 (95%), principalmente aqueles com idade variando

entre 26 a 39 anos (46%).

Dados do DETRAN/RN, apresentam que a distribuição

total da frota de veículos no estado no ano de 2013 era

de 965.824, sendo que destes, 387.505 eram

motocicletas*. Porém, a frota atual de veículos é de

1.193.164 e 492.789 correspondem às motocicletas*

(DETRANNET, 2017).
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