SONO E DIREÇÃO NÃO COMBINAM.
Dormir ao volante está entre as principais causas de
mortes no trânsito.

														
Visitas Oficiais da ABRAMET

No dia 12 de março, a ABRAMET se reuniu com
o Ministro da Infraestrutura, Tarcisio Freitas para
tratar dos assuntos referentes às modificações da
CNH.
Estiveram presentes o Presidente Juarez Molinari, Diretor Científico Ricardo Hegele, Diretor de
Federadas Antônio Meira, Presidente da AMMETRA Arilson Souza, Presidente da ABRAMET DF
Geraldo Guttemberg acompanhados do Senador
Lasier Martins e Dep.Fed. Mauro Lopes.
Participaram do encontro a equipe técnica do Ministério da Infraestrutura e o Diretor do DENATRAN Jerry Adriane Dias Rodrigues. Foi explanado pelo Ministro acerca das intenções, motivos
e necessidades das alterações que estão em estudo
sobre habilitação e formação de condutores e garantiu-se a participação da ABRAMET nessa etapa
técnica do estudo.
A ABRAMET está totalmente mobilizada, com
uma grande equipe atuando em Brasília e com
apoio em São Paulo trabalhando junto aos Ministérios e órgãos governamentais e também junto
ao Senado e Câmara dos Deputados entregando

subsídios técnicos científicos para que, as mudanças
no ordenamento normativo, garantam a segurança e
preservem a vida no trânsito e que o trabalho dos
profissionais médicos e psicólogos seja reconhecido
e valorizado.

A ABRAMET foi recebida na Casa Civil pelo Chefe de Gabinete Sr. Marcos Rassier para tratar da
proposta governamental de modificações na CNH.
A participação da ABRAMET será efetiva para dar
suporte técnico e científico à equipe ministerial nos
ajustes que serão realizados na normativa da CNH.

Jornal da Medicina de Tráfego
Órgão Oficial de divulgação da ABRAMET - Volume 2, nº 02, 2019
Conselho Editorial: Alex Sander Camargos, Flávio Emir Adura, José H.C. Montal, Ricardo Irajá Hegele
Projeto Gráfico: Fernanda Melhado Aguilera, Tadeu Augusto Chainça Rodrigues
Diagramação: Tadeu Augusto Chainça Rodrigues
Publicação de periodicidade mensal, de caráter eletrônico, para divulgação gratuíta e dirigida a especialistas em Medicina de Tráfego e outras especialidades
médicas, Psicólogos, Engenheiros, Educadores, Advogados, Legisladores, Administradores e tácnicos da área de segurança viária, além de instituições de ensino
universitário do Brasil, Órgãos Públicos de Segurança e Transporte. As matérias
replicadas e divulgadas não representam, necessáriamente, a opinião da ABRAMET.

2

Rua Afonso Celso, 552 - Cj. 51/52 - Vila Mariana,
São Paulo - SP - CEP: 04119 - 002
Tel: (11) 50832458 - Whatsapp: (11) 974224441
www.abramet.com.br

														
Eventos

Durante o mês de março, a ABRAMET lançou a
camapanha “Olhos abertos para o sono na direção”, relacionada ao Sleep Day 2019, que ocorreu
no dia 15 desse mês.
Nas federadas do Rio Grande do Sul e da Bahia,
foram realizados eventos para a divulgação do
tema.

Em Porto Alegre, no dia 14 de março o encontro contou com a presença do Dr. Lincoln Lopes
Ferreira - Presidente da AMB, Dr. Juarez Molinari - Presidente da ABRAMET, Dr. Ricardo
Hegele -Diretor Científico da ABRAMET, Dra.
Regina Margis- Depto de Sono, Dra. Berenice
Werle- SBGG, Dr. Jacques Vissoky-SOGAMT,
Dra. Vera Alves -ABRAPSIT, Dra. Eunice Pinzetta-ABRAPSIT.
Em Salvador, no dia 16, a ABRAMET-BA, promoveu o encontro. Médicos de Tráfego, Otorrinolaringologistas, Geriatras e Especialistas em sono
estiveram reunidos na ABM (Associação Bahiana
de Medicina) para tratarem do tema: Sono, Envelhecimento e Direção.
Além dos citados, estiveram presentes representantes da SBGG-BA ( Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - BA) contando com o apoio
do CREMEB e ABM, na pessoa do Presidente, Dr.
Robson Moura. Na abertura do evento, tratou-se
da importância do tema sono, o segundo maior
causador de mortes no trânsito. O Conselheiro Dr.
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Jorge Cerqueira esteve representando o CREMEB,
juntamente com o Conselheiro Dr. Guilherme Lazzari.
Foi dada a palavra ao Dr. Jorge Cerqueira, que tem
uma participação importante na história da fundação
da ABRAMET. O mesmo discursou sobre a importância da instituição e sobre os trabalhos relevantes
que vem sendo realizados ao longo dos 39 anos de
existência da Associação. O evento contou com palestras sobre o sono. Dr. Amaury Gomes, chefe do
Departamento da área, na ABRAMET-BA, fez excelente explanação sobre a fisiologia e distúrbios do
sono e o Geriatra, Dr. Leonardo Oliva (Presidente da
SBGG-BA), falou sobre a importância do Sono no
Envelhecimento.

Tivemos ainda a participação do Dr. João Sobrinho,
(Médico de Tráfego e membro da ABRAMET-BA),
Dr. Manoel Edgard (Psiquiatra e Médico de Tráfego)
e Dr. Adriano Isabella (Diretor Científico da ABRAMET-BA), que falaram sobre os aspectos importantes para avaliação do motorista idoso. Dr. Adriano
Isabella encerrou o evento ressaltando a importância da campanha manter-se permanente, divulgando
cada vez mais os perigos de dirigir sobre a influência
de sono. A campanha, sobre coordenação da ABRAMET, terá presença marcante ao longo dos meses.
Agradecendo a presença de todos, conclamou os
Médicos de Tráfego a participar ativamente de um
objetivo comum: Reduzir a Morbimortalidade no
Trânsito.
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Notícias

No Dia Mundial do Sono, celebrado no dia 15, o
Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco
(Detran-PE), a Concessionária Rota do Atlântico,
em parceria com o Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), Magnum Tires e Safety Med, promoveram uma edição especial do projeto Cidadania na
Pista, uma blitz educativa com serviços de saúde e
orientações para um trânsito seguro, com distribuição de material informativo.
Técnicos da Coordenadoria de Educação para o
Trânsito do Detran fizeram abordagens sobre condução defensiva, leis de trânsito e a responsabilidade
de dirigir descansado. Agentes do BPRv realizarm
a sinalização da via, com o direcionamento dos veículos de modo a garantir a segurança no acesso ao
local do evento. Já a equipe da Magnum Tires fez
revisão de pneus e alertou sobre a importância da
inspeção preventiva desse item fundamental para o
sistema de segurança do automóvel.

Blitz educativa alerta para o
perigo de dirigir com sono nas
rodovias

“Acorda Motorista” antende a
caminhoneiros na madrugada
em Marília (SP)

Clique aqui e veja o vídeo na íntegra
Foi apresentado oficialmente no evento de Porto
Alegre, o primeiro dos vídeos produzidos pela
ABRAMET que serão divulgados no decorrer do
ano. No site da ABRAMET e no canal do YouTube, acesse o tema principal e seu conteúdo.

Encontro foi na base da Polícia Militar Rodoviária
na SP-294; motoristas puderam fazer testes rápidos
de saúde e receber orientações da equipe médica.
Fonte: Portal Estradas

Fonte: Diário de Pernambuco
Cerca de 20% dos acidentes de trânsito estão relacionados à sonolência. Essa é ainda uma das
principais causas de mortes nas rodovias. O dado
é da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET) e alerta para o perigo de dirigir com sono. A falta de descanso compromete
a direção em nível semelhante ao provocado pela
ingestão de bebida alcoólica.

O programa “Acorda, Motorista” esteve em Marília
(SP), no dia 21, para atender ao motorista durante a
madrugada, no horário das 4h às 6h, período considerado propício à ocorrência de acidentes provocados muitas vezes pela sonolência do condutor.
O encontro com o motorista aconteceu na base da
Polícia Militar Rodoviária (PMRv), localizada no
km 452,6 da Rodovia João Ribeiro de Barros (SP294). No local foram realizados testes de glicemia e
aferição de pressão arterial.
Também foram oferecidas dicas de saúde com a
equipe médica da São Francisco Resgate, responsável pelo atendimento médico nas rodovias da Entrevias.

														
Pesquisa

Pesquisa realizada em 2017 pela Academia Brasileira de Neurologia, em conjunto com o Conselho
Regional de Medicina e a Associação Brasileira
de Medicina de Tráfego, entrevistou quase 500
motoristas e concluiu que mais de 20% deles costumam dirigir com sono.
Quase 40% conhecem alguém que já se envolveu
em acidente por esse motivo. “Os caminhoneiros,
principalmente, estão acostumados a ter uma vida
muito corrida e cuidar da saúde é sempre um desafio”, diz Fábio Ortega, gestor de Segurança Viária da empresa.
Segundo Ortega, a ação na madrugada tem como
objetivo atingir o maior número de pessoas para
que sejam conscientizadas sobre a redução de acidentes. E, para quem participar do evento, a concessionária irá oferecer um café da manhã.
Os acidentes de trânsito são os responsáveis pela
morte de cerca de três mil pessoas por dia em todo
o mundo. Se nada for feito, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 1,9 milhão de
pessoas perderão a vida no trânsito até 2020 e 2,4
milhões até 2030.

Rio Claro voltará a ter radares
para mais segurança no trânsito
Fonte: Grupo Rio Claro SP
Rio Claro quer reduzir os acidentes e as vítimas
do trânsito e, para isto, recorre a medidas preventivas e educativas. Com a média de quase
um veículo por habitante, o município precisa
intensificar a fiscalização para coibir excessos e
irregularidades que muitas vezes levam à morte. Por isso, em breve, o município voltará a ter
radares, instalados a partir de estudos técnicos.
“Nosso objetivo é preservar a vida, e para isso
contamos com o apoio de motoristas e pedestres
respeitando os limites de velocidade e a lei”, frisa
o secretário municipal de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Sistema Viário, Marco
Antonio Bellagamba, informando que, de acordo
com a Associação Brasileira de Medicina de Tra-
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fego (Abramet), de cada dez leitos ocupados no país,
seis são para vítimas de trânsito. “As pessoas que
se posicionam contra os radares ou outras medidas
de organização e segurança no trânsito, na verdade,
estão se posicionando contra a vida”, afirma.
De acordo com a Secretaria de Segurança, no ano
passado ocorreram 2.483 acidentes de trânsito em
Rio Claro. “Queremos reduzir esses números e os
radares serão um instrumento importante para atingirmos esse objetivo”, continua Bellagamba, lembrando que o município está incluído no Sistema
Nacional de Trânsito e integra o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito quel, juntamente com a
ONU, estabeleceu metas para diminuir o número de
acidentes com vítimas fatais.
Para isso, o município terá 24 pontos fixos de fiscalização eletrônica e mais três radares móveis. No dia
20, o município divulgou 65 locais de revezamento
dos três radares móveis. A relação está no site da
prefeitura (www.rioclaro.sp.gov.br). “Algumas pessoas disseram, de maneira equivocada, que seriam
65 pontos de radar, o que não é verdade, diariamente
serão três radares móveis em operação”, esclarece o
secretário de Segurança, orientando a população a
ter cautela com informações veiculadas em mídias
sociais, que frequentemente são desprovidas de caráter técnico e informações embasadas.
O critério de escolha dos pontos de fiscalização eletrônica não é somente a acidentalidade, mas inclui a
geografia do local, demanda de veículos, presença
de escolas, hospitais, indústrias, dentre outros fatores que podem gerar conflito no trânsito e, consequentemente, acidentes.
Uma das novidades da nova fiscalização eletrônica do município é que os equipamentos terão Leitor Automático de Placa (LAP), que vão identificar
veículos roubados e furtados. O investimento anual
do município na fiscalização eletrônica, que agora
inclui os LAP, é de R$ 4,6 milhões.
A prefeitura ressalta que o ideal é que todos respeitem as leis de trânsito. “Evidentemente, quem não
cometer infrações não será autuado”, ressalta Bellagamba. No caso de multas, os valores arrecadados
são destinados à investimentos no trânsito, conforme preconiza a Resolução 638/16 do Contran e o
Código de Trânsito Brasileiro. “O radar não tem finalidade arrecadatória, mas sim preventiva”, pontua
o secretário de Segurança.
Os valores arrecadados em Rio Claro são investidos
na sinalização e educação para o trânsito. Em 2018,

														
5.117 crianças da rede municipal de ensino foram
orientadas da importância da educação no trânsito. Vinte e cinco palestras sobre o assunto foram
realizadas com participação de 1.976 pessoas que
foram orientadas da importância da obediência à
sinalização de transito. Em outra ação, 1.380 antenas foram distribuídas gratuitamente aos motociclistas para evitar acidentes com linha de cerol.

Fórum de Medicina de Tráfego
do CFM discutirá redução da
mortalidade em acidentes
A contribuição da medicina para evitar que o Brasil seja um dos campeões mundiais em mortes no

trânsito será um dos temas da primeira edição do
Fórum de Medicina de Trafego do Conselho Federal de Medicina (CFM), que acontecerá em 23
de maio. Além da redução da morbimortalidade
no trânsito, o evento abordará outros tópicos importantes da especialidade, como distúrbios do
sono e direção veicular.
Os acidentes de trânsito matam cada vez mais
pessoas em todo o planeta, com 1,3 milhão de
óbitos por ano, segundo o último alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, os
dados mais recentes do Ministério da Saúde mostram que foram registradas mais de 37 mil mortes
de trânsito em 2016. O número é 15% menor do
que o registrado, por exemplo, em 2014, quando
ocorreram 43,8 mil óbitos no trânsito brasileiro.
A meta estabelecida pela Organização das Nações
Unidas (ONU) para 2020, no entanto, é não ultrapassar o número de 19 mil vítimas fatais por ano.
Para o coordenador da Câmara Técnica de Medicina do Tráfego do CFM, José Fernando Maia
Vinagre, os números mostram que os acidentes de
trânsito constituem um grave problema de saúde
pública. “É preciso reconhecer que houve um importante aprimoramento da legislação ao longo
dos anos e também um aumento na fiscalização,
especialmente após a Lei Seca, que neste ano
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completa 11 anos. No entanto, o número de mortes
e internações ainda precisamos avançar nas estratégias para tornar o trânsito brasileiro mais seguro”,
destacou.
Programação – Também irão compor a programação
do evento as discussões sobre a valorização do trabalho do Médico de Tráfego; a inclusão da pessoa
com deficiência no trânsito; os aspectos médicos,
éticos e previdenciários da avaliação do motorista
profissional; orientação de candidatos que fazem
uso de medicamentos, diabéticos, gestantes, idosos
e motociclistas no exame de aptidão física e mental;
entre outros.
Além do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e representantes do CFM, o evento deve contar
com a presença de convidados da Associação Médica Brasileira (AMB), da Associação Brasileira
de Medicina de Tráfego (ABRAMET), da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) e do Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran). Também constam
no rol de especialistas convidados membros da Organização Panamericana de Saúde (OPAS/OMS), da
Universidade Federal de São Paulo, da Associação
Nacional de Detrans e do Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito do Brasil.
Ao final do Fórum os membros da Câmara Técnica
de Medicina do Tráfego do CFM apresentarão aos
participantes a Cartilha “Transporte seguro de crianças em veículos automotores”.
Confira abaixo a programação preliminar completa
do evento.

I Fórum de Medicina de Trafego do
Conselho Federal de Medicina
Data: 23 de maio de 2019
Local: Sede do CFM – Brasília/DF
Inscrições: clique aqui
Programação preliminar

														
Jornadas

Clique Aqui
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12 a 15 de Setembro
Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB)

Inscrições abertas
www.congressoabramet.com.br
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