
MEDIDAS CONTRA A DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL:
POR QUE ELAS SÃO IMPORTANTES?

O álcool é um importante 
fator de risco nas mortes 
e lesões no trânsito

Em 2016, cerca de 1,35 milhão de pessoas 
morreram globalmente por causa de 
acidentes de trânsito, dos quais 27% foram 
atribuídas ao uso de álcool. Isso corresponde 
a cerca de 370.000 mortes atribuíveis ao uso 
do álcool devido a acidentes de trânsito em 
todo o mundo.

A LIGAÇÃO ENTRE A CAS E A CONDUÇÃO

Em geral, o risco de colisões aumenta exponencialmente com a 
CAS. Quanto menor o limite legal da CAS em um país, menos 
mortes ocorrem por acidentes de trânsito atribuíveis ao álcool. O 
álcool reduz a atenção, interfere com a coordenação motora, altera 
a percepção de profundidade e o discernimento e pode causar 
visão embaçada. A habilidade de conduzir é cada vez mais 
prejudicada conforme o número de doses de bebida consumidas 
antes de dirigir, com reduções no desempenho ocorrendo a partir 
da segunda dose. Mesmo com uma CAS de apenas 0,05%, o 
discernimento e o tempo de reação são prejudicados, assim como 
o desempenho ao volante. 

Níveis mais baixos de CAS: há fortes evidências de 
que a redução do limite de CAS é uma intervenção e�caz 
para reduzir os acidentes de trânsito. Há também fortes 
evidências de que um limite mais baixo de CAS é e�caz 
em uma gama de níveis, ou seja, reduções nos limites de 

CAS de 0,10% para 0,08%, de 
0,08% para 0,05%, e de 0,05% 
para 0,03% ou 0,02% são 
todas e�cazes, e a redução do 
limite para jovens para 
qualquer quantidade 
mensurável de álcool é e�caz. 
Um nível de CAS de tolerância 
zero para todos os motoristas 
já está em vigor em 15 países 
(incluindo Uruguai e Brasil), e 
27 países têm limites de CAS 
baixos (<0,03%). 

Aplicação da lei: as evidências mostram que a �scalização 
do nível de CAS é um componente essencial da e�cácia. A 
aplicação da lei inibe a condução sob in�uência do álcool, 
aumentando a percepção do motorista em relação ao risco de 
detenção. As estratégias mais e�cazes para melhorar a 
aplicação da lei são:

Teste aleatório com etilômetro: qualquer motorista 
pode ser parado aleatoriamente pela polícia e obrigado a 
fazer um teste preliminar usando o bafômetro, mesmo sem 
suspeitas de contravenção. O teste aleatório do bafômetro 
é geralmente realizado de modo que seja claramente 
visível e amplamente divulgado. 

Operações de �scalização de trânsito para o 
controle do uso do álcool (Blitz da Lei Seca): as 
autoridades policiais param sistematicamente cada veículo 
(ou cada n veículos) passando por um local 
pré-determinado em uma via pública para veri�car se os 
motoristas podem estar dirigindo alcoolizados. A polícia 
decide se vai testar observando o comportamento e as 
respostas do motorista e se este demonstrar indícios de 
in�uência de álcool. Para ser e�caz, a �scalização precisa ser 
feita com frequência e bem divulgada.
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Rigor da punição: este tipo de medida 
normalmente é aplicado através da alteração das 
penalidades máximas ou pela introdução de 
penalidades mínimas obrigatórias. Há 
poucas evidências de que o 
aumento das sanções por si só 
reduza a direção sob in�uência do 
álcool ou acidentes relacionados 
ao álcool. 

Celeridade da punição: é a 
proximidade temporal da 
punição ao evento de dirigir 
embriagado. Quanto mais rápida 
a punição, menor a probabilidade 
de reincidência dos infratores.

Quais políticas são eficazes na redução de lesões e mortes
por condução sob a influência do álcool?

O que é concentração de álcool no sangue (CAS)?

A concentração de álcool no sangue (CAS), ou 
alcoolemia, se refere à quantidade de álcool 

presente no sangue de uma pessoa que bebe. 
Ela pode ser medida usando um etilômetro 

(bafômetro) ou através de exame de sangue. 
Como as pessoas reagem de forma diferente 

aos efeitos do álcool, é muito difícil para uma 
pessoa julgar seu próprio nível de álcool no 

sangue. Apesar de não se sentir embriagada, a 
pessoa pode estar sob os efeitos do álcool de 

acordo com a lei. 
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Suspensão da habilitação por embriaguez: os 
acidentes relacionados ao álcool diminuem com as leis 

que suspendem o direito de dirigir, e são mais e�cazes 
na redução de infrações durante o período de 
suspensão da habilitação, o que 
presumivelmente re�ete em menos infratores 
conduzindo veículos ou uma condução mais 
cuidadosa quando o condutor não possui 
carteira de motorista válida.

As evidências internacionais indicam que as medidas contra 
direção sob influência de álcool são capazes de produzir, 

consistentemente, reduções da condução sob influência de 
álcool, dos acidentes relacionados ao álcool e das mortes a eles 

atribuíveis, a longo prazo e em toda a população.

 Juizados especiais: foram 
desenvolvidas abordagens alternativas 
direcionadas aos infratores de alto risco 
autuados por condução sob in�uência 
do álcool para garantir que eles recebam 
uma reabilitação e�caz. Tais juizados ou 
varas especiais podem ser e�cazes, mas 
as características das diferentes 
intervenções utilizadas podem afetar os 
resultados e a e�cácia.

DISPOSITIVOS DE INTERTRAVAMENTO.  
Os dispositivos de bloqueio de ignição impedem 
que um veículo seja ligado até que o motorista 
passe num teste de etilometria usando um 
equipamento especial instalado no automóvel. 
Programas de instalação de tais dispositivos, 
desde que bem implementados, são capazes de reduzir a 
reincidência em 65% ou mais, e se forem obrigatórios, 
podem reduzir acidentes fatais. 
 
PROGRAMAS DE SUPERVISÃO INTENSIVA. 
A supervisão intensiva (ou “24/7”) oferece uma alternativa à 
pena de reclusão para infratores por embriaguez ao volante 
e são e�cazes na redução da reincidência.

DEPOIMENTOS DE VÍTIMAS. Uma revisão sistemática 
determinou que não há evidência de e�cácia para a 
exposição de infratores aos depoimentos de vítimas. A inclusão das vítimas 
como conscientizadoras em programas de reincidência padrão não aumenta a 
e�cácia.

MOTORISTAS DESIGNADOS E SERVIÇOS DE CARONA SEGUROS. 
Programas de condutores designados foram desenvolvidos para diminuir a 
condução após o consumo de álcool, incentivando grupos de pessoas que bebem 
em locais públicos ou eventos sociais a selecionar um membro do grupo para 
servir como o condutor designado que permanecerá sóbrio. A evidência da 
e�cácia dessa intervenção é limitada. Os motoristas designados representam uma 
porcentagem relativamente pequena dos motoristas em dado momento; 
portanto, não foi comprovado que alterem os índices de acidentes envolvendo 
álcool ou outros resultados de condução sob efeito do álcool. 

EFEITOS DE OUTRAS POLÍTICAS PARA EVITAR QUE O CONDUTOR 
DIRIJA ALCOOLIZADO. As políticas de controle de bebidas alcoólicas, 
incluindo medidas como aumento nos impostos e restrições de oferta que afetam 
o nível geral do consumo de álcool, reduzem também as lesões e danos 
resultantes das colisões no trânsito.

As evidências mostram que 
limites mais baixos de 
alcoolemia, acesso tardio à plena 
habilitação e outras restrições 
para jovens motoristas podem 
ser estratégias e�cazes para 
reduzir a condução sob efeito do 
álcool e as fatalidades 
decorrentes entre os jovens. 
Tolerância mais baixas de CAS 
para motoristas novatos são 
relativamente comuns, com mais 
de 90 países estabelecendo 
limites de CAS para motoristas 
novatos entre 0% e 0,05%. 
 A habilitação gradativa impõe restrições 
aos motoristas jovens ou iniciantes (por 
exemplo, proíbe dirigir à noite, dirigir com 
outros jovens no veículo, dirigir sem um 
adulto no carro) a �m de obter alguns dos 
benefícios da habilitação tardia, levando a 
uma redução dos acidentes e das fatalidades 
entre os jovens.

Medidas para proteger os motoristas novatos
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