														
Em um tweet do dia 28 de dezembro de 2018, dias
antes de assumir o cargo de Presidente da República, Jair Bolsonaro anuncia a ideia de aumentar o
prazo para a renovação da CNH de 5 para 10 anos.
Em resposta, a ABRAMET divulgou um Comunicado Oficial:
A IMPORTÂNCIA DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL
A Medicina de Tráfego é o ramo da ciência médica que trata da manutenção do bem-estar físico,
psíquico e social do ser humano que se desloca,
qualquer que seja o meio que propicie a sua mobilidade, cuidando também das interações deste deslocamento e dos mecanismos que o propiciam com
o homem, visando ao equilíbrio ecológico.
A Medicina de Tráfego, uma das 55 Especialidades Médicas reconhecidas pela Associação Médica Brasileira (AMB), pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM) e pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), se propõe a estudar as
causas do acidente de tráfego a fim de preveni-lo
ou mitigar suas consequências, além de contribuir
com subsídios técnicos para a elaboração do orde-

namento legal e a modificação do comportamento do
usuário do sistema de circulação viária.
Fundada em 1980, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego – ABRAMET é uma entidade médica sem fins lucrativos, que congrega os especialistas
em Medicina de Tráfego (Resolução do Conselho
Federal de Medicina - CFM nº. 2.221/2018), desenvolvendo ações, estudos e pesquisas visando a
prevenção de acidentes decorrentes da mobilidade
humana, procurando evitá-los ou mitigar a dor deles
decorrente.
Dentre as ações de vulto realizadas pela ABRAMET,
podemos citar:
•

Colaboração com o Poder Público fornecendo
subsídios necessários para aplicação de uma legislação adequada e eficiente relativa à segurança de tráfego:
Participação na elaboração da Lei nº 9.503,
novo Código de Trânsito Brasileiro – CTB;
Resolução nº 51 do CONTRAN de 21 de
maio de 1998;
Resolução nº 80 do CONTRAN de 19 de novembro 1998;
Portaria nº 48 do CONTRAN de 28 de agosto
de 2002;
NBR nº.14.970 da ABNT de julho de 2003;
Resolução nº 206 do CONTRAN de 20 de outubro de 2006;
Resolução nº 267 do CONTRAN de 15 de fevereiro 2008;
Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008;
Resolução nº 425 do CONTRAN de 27 de novembro de 2012;
Resolução nº 277 do CONTRAN (Lei das Cadeirinhas);
Leiº nº 12.760 de 20 de dezembro de 2012;
Resolução nº 432 do CONTRAN de 23 de janeiro de 2013;
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•

Elaboração de Diretrizes de Condutas relacionadas a Saúde e Direção Veicular, incorporadas ao acervo da Associação Médica Brasileira
e do Conselho Federal de Medicina:
“Avaliação de condutores e candidatos a
condutores com Epilepsia”;
“O uso do cinto de segurança durante a gravidez”;
“Segurança no Transporte veicular de crianças”- PARTE 1;
“Segurança no Transporte veicular de crianças”- PARTE 2;
“Alcoolemia e direção veicular segura”;
“Uso de Benzodiazepínicos e Risco de Acidente de Trânsito”;
“Efeito do Uso de Drogas (cannabis, anfetaminas, cocaína, opiáceos e alucinógenos)
sobre o Comportamento e a Cognição de
Motoristas”;
“Diretrizes Brasileiras para Direção Veicular em Portadores de Dispositivos
Cardíacos Eletrônicos Implantáveis e Arritmias Cardíacas”.

•

Elaboração de Consensos e Diretrizes para auxiliar o médico perito examinador:
“Protocolo para a Habilitação, como motorista, da pessoa com deficiência física motora”.
Publicações relevantes sobre a Epidemiologia
dos Acidentes de Trânsito:
“Acidentes de Trânsito no Brasil, um Atlas
da sua Distribuição”, (três edições de atualizações);
“Acidentes de Trânsito no Brasil: a situação
nas capitais”.

•

Segundo o Relatório de Status Global Sobre Segurança Viária 2018, da ONU/OMS, refletindo informações de 180 países, o número total a cada ano
de mortes por acidentes de trânsito alcançou 1,35
milhão e o de feridos 50 milhões, a grande maioria
em países de baixa renda, como o Brasil. Os acidentes de trânsito representam agora a oitava principal causa de morte no mundo, embora pudessem
ser evitados.
As lesões no trânsito são hoje a principal causa de
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morte de crianças e adultos jovens de 5 a 29 anos e a
3ª na faixa de 30-44 anos de idade.
A OMS estima que, se nada for feito, devemos ter
1,9 milhão de mortes no trânsito em 2020 e 2,4 milhões em 2030. Entre 20 e 50 milhões sobrevivem
a estes acidentes com sequelas. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, no dia 2 de
março de 2010, proclamou oficialmente o período de
2011 a 2020 como a Década Mundial da Ação pela
Segurança no Trânsito, com o objetivo de estimular
esforços em todo o mundo para conter e reverter a
tendência crescente de fatalidades e ferimentos graves em acidentes de trânsito no planeta. Países bem
ranqueados nesta classificação, alguns europeus e
outros asiáticos, registram taxas em torno de 5 mortes por 100 mil habitantes.
No Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram
que no ano de 2017 morreram 32.615 pessoas (cerca
de 90, em média, por dia), com uma taxa de 18,1
óbitos por acidentes de trânsito para cada cem mil
habitantes.
Os acidentes de trânsito representam a 2ª. causa de
morte não natural no Brasil, sendo que em oito dos
seus Estados desponta como trágica liderança. Causam anualmente mais de 180.000 (cento e oitenta
mil) internações computadas só na rede já extremamente carente e demandada do SUS e acarretam sequelas em mais de quarenta e cinco mil vítimas.
No caso de ocorrência do acidente de trânsito, as
despesas com hospitais, médicos, infraestrutura, medicamentos, pronto-atendimento, entre outros, são
custeadas por meio dos impostos recolhidos dos
cidadãos brasileiros, impedindo que esses recursos
sejam direcionados para ações que resultariam em
melhorias para a população.
As lesões e mortes no trânsito são responsáveis por
consideráveis perdas econômicas às vítimas, suas
fa mílias e ao país em geral. O sofrimento humano,
combinado aos custos estimados em R$ 40 bilhões
ao ano só nas rodovias brasileiras , R$ 146 bilhões,
equivalente a 2,6% do PIB brasileiro em 2016, R$
12 bilhões anuais para o INSS, tornam a redução das
mortes e das lesões no trânsito prioridade urgente
para a nação brasileira.
A Organização Mundial da Saúde publicou o Relatório Global 2015 destacando cinco fatores de risco e
prevenção para os acidentes de trânsito, concluindo
que “nos últimos 3 anos, 17 países, representando
409 milhões de pessoas, alteraram as suas leis sobre

														
um ou mais fatores de risco de traumatismos ocorridos no trânsito, para alinhar a legislação com as
melhores práticas”.
Na sequência, por ocasião da 2ª Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito, realizada em Brasília, em 18 e 19 de novembro de
2015, a declaração assinada pelos Estados participantes, chamou a atenção para outros fatores de
risco, como condições médicas e medicamentos
que afetam a direção segura; fadiga; uso de narcóticos, drogas psicotrópicas e substâncias psicoativas; telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos e de mensagens de texto”. Tal recomendação
passou a fazer parte, expressamente, da nova edição da Resolução da Organização das Nações Unidas sobre Segurança Viária.
As evidências científicas fizeram com que a ONU/
OMS recomendassem a utilização da ciência médica e de seus profissionais no combate daquela
que é considerada a “Patologia do Século XXI”, o
trauma dos chamados “acidentes” de trânsito.
Doenças orgânicas dos motoristas são responsáveis por cerca de 12% dos acidentes de trânsito
fatais, elencando-se como principais as Cardiopatias, Epilepsia, Demências, Transtornos Mentais,
Hipoglicemias e Apneia Obstrutiva do Sono.
O Exame de Aptidão Física e mental é de fundamental importância, já que a adequada avaliação
médica permite o afastamento temporário ou definitivo do condutor ou candidato a condutor de veículo automotor, portador de doença de risco para
a segurança de trânsito, muitas delas incidindo em
adultos jovens, faixa etária mais comprometida
nos acidentes de trânsito.
Dirigir um veículo motorizado é uma tarefa complexa que envolve percepção, julgamento e tempo de reação adequado. Uma gama de condições
médicas, incapacidades e tratamentos podem influenciar estes pré-requisitos de condução segura.
O Exame de Aptidão Física e Mental objetiva a
redução da inaceitável morbimortalidade do trânsito brasileiro.
A avaliação médica, sempre iniciada com o candidato respondendo um “Questionário” sob pena
de responsabilidade (Anexo I da Resolução nº
425/12 do CONTRAN, que dispõe sobre o Exame
de Aptidão Física e Mental), informado que constitui crime previsto no art. 299, do Código Penal
Brasileiro, prestar declaração falsa com o fim de
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, confere um documento de
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suma importância no caso de ocorrência de uma sinistralidade no trânsito.
Ha muitas evidencias que determinadas condições
oftalmológicas aumentem o risco de acidentes de
tráfego. Revisões da literatura mais recentes demonstraram, com evidencias, esta correlação. Estudos indicam que indivíduos portadores de doenças
oftalmológicas dirigem com menos segurança e tem
alto risco de provocar acidentes. A avaliação oftalmológica é obrigatória e está prevista no Anexo II da
Resolução nº 425/12 do CONTRAN, que dispõe sobre o Exame de Aptidão Física e Mental.
Os motoristas devem ser capazes de detectar sons
externos de alertas como sirenes, buzinas, sinos,
alarmes, entre outros, bem como ruídos que denunciam avarias mecânicas. A avaliação otorrinolaringológica é obrigatória e está prevista nos Anexos III
e IV da Resolução nº 425/12 do CONTRAN, que
dispõe sobre o Exame de Aptidão Física e Mental.
Portadores de cardiopatias, quando na condução de
veículos automotores, podem sofrer incapacidades
súbitas, que os impedem de manter a margem de segurança necessária para evitar acidentes. Os efeitos
destrutivos da perda de controle de um caminhão de
dezenas de toneladas ou de um ônibus, em uma zona
povoada, podem ser devastadores. A avaliação cardiorrespiratória é obrigatória e está prevista nos
Anexos V, VI e VII da Resolução nº 425/12 do
CONTRAN, que dispõe sobre o Exame de Aptidão
Física e Mental.
Doenças neurológicas são importantes causas médicas de acidentes de trânsito. A condução de um
veículo requer capacidade para executar ações complexas em resposta a um ambiente que está continuamente mudando. Para conduzir um veículo com segurança, o motorista deve ser capaz de realizar, sem
hesitação, uma série contínua de movimentos musculares complexos, com grande precisão, quaisquer
que sejam as condições do clima e das vias. Toda
doença que altere a percepção, julgamento, vigilância e a capacidade de realizar ações necessárias para
controlar um veículo poderá prejudicar a aptidão de
um condutor, tornando a direção veicular insegura.
A avaliação neurológica é obrigatória e está prevista no Anexo VIII da Resolução nº 425/12 do CONTRAN, que dispõe sobre o Exame de Aptidão Física
e Mental.
A avaliação médica de pessoas com epilepsia que
pretendam se habilitar como motoristas deve ser

														
iniciada com o candidato respondendo a um Questionário, sob pena de responsabilidade, que deve
conter dados e informações pessoais de relevância
para o Exame de aptidão Física e Mental, incluindo indagações sobre o uso de medicamentos antiepilépticos, epilepsia e convulsões. A avaliação da
pessoa com epilepsia está prevista no Anexo IX
da Resolução nº 425/12 do CONTRAN que dispõe
sobre o Exame de Aptidão Física e Mental.
O sono é uma das principais causas de acidentes
de trânsito. Cochilar ao volante é uma das situações mais perigosas, estimando-se que cerca de
30% dos acidentes rodoviários noturnos são provocados por motoristas que dormem na direção, o
que provocaria aproximadamente 20% das mortes
nas vias. O sono e as bebidas alcoólicas disputam,
praticamente de igual para igual, a liderança de
principal causa de acidentes. Cerca de 16% dos
motoristas profissionais admitem cochilar enquanto dirigem, mas a real proporção de profissionais
que já dormiram no volante chega a quase 50%.
A avaliação dos distúrbios do sono é obrigatória e
está prevista nos Anexos X e XI da Resolução nº
425/12 do CONTRAN, que dispõe sobre o Exame
de Aptidão Física e Mental.
A habilitação, como motorista, da pessoa com
deficiência deve atender o disposto na Resolução
nº 168 do CONTRAN de 14/12/2004, que regulamenta o processo de formação e habilitação de
condutores de veículos automotores, a Resolução
nº425/2012 do CONTRAN, que dispõe sobre o
Exame de Aptidão Física e Mental e os procedimentos regulamentados pela NBR nº 14.970/2003
da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT. A avaliação da pessoa com deficiência é
obrigatoriamente realizada por uma Junta Médica
Especial e está prevista no artigo 4º da Resolução
nº 425/12 do CONTRAN que dispõe sobre o Exame de Aptidão Física e Mental.
Em consonância com o interesse público, que obriga o Estado a cuidar das questões que ameacem
a coletividade e que tornou o Exame de Aptidão
Física e Mental um procedimento médico de natureza compulsória, a ser realizado por ocasião do
acesso ao universo do trânsito motorizado terrestre (muitas vezes único profissional médico a que
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tenham acesso), os médicos peritos examinadores
são instruídos pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego a orientar e aconselhar os candidatos
a motorista em consonância com as peculiaridades
de cada examinando ( motociclista, gestante, idoso,
jovem, diabético, que fazem uso de medicamentos
que interferem na condução veicular, imoderado de
álcool, entre outras).
Em decorrência das considerações acima elencadas, a Associação Brasileira de Medicina de
Tráfego – ABRAMET, considera despropositada, sem fundamentação científica e de altíssimo
risco individual e coletivo para a morbimortalidade nas vias brasileiras, que seja alterado para
maior o prazo de validade do Exame de Aptidão
previsto no artigo 2º do artigo nº 147 do CTB:
§ 2º O exame de aptidão física e mental será
preliminar e renovável a cada cinco anos, ou
a cada três anos para condutores com mais
de sessenta e cinco anos de idade, no local
de residência ou domicílio do examinado. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)
e art. 4º da Resolução nº 168, de 14 de dezembro de 2004:
Art. 4º O Exame de Aptidão Física e Mental será preliminar e renovável a cada cinco
anos, ou a cada três anos para condutores
com mais de sessenta e cinco anos de idade,
no local de residência ou domicílio do examinado
Ressalta-se que a desburocratização pretendida pode
ser alcançada com a alteração § 10 do art. 159 do
CTB, não mais condicionando a renovação da CNH
ao prazo de vigência do Exame de Aptidão Física e
Mental.
§ 10. A validade da Carteira Nacional de
Habilitação está condicionada ao prazo de
aptidão física e mental. (Incluído pela Lei nº
9.602, de 1998)
Cada país terá o número de mortos e feridos no trânsito que estiver disposto a suportar (OMS). Temos
certeza que o Brasil não está mais disposto a tolerar
tanto sofrimento e tragédias no asfalto.
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Visitas Oficiais da ABRAMET

No dia 30 de janeiro, foram realizadas reuniões envolvendo a ABRAMET, representada por diretores
e a presidência. Na sede do CFM – Conselho Federal de Medicina, em Brasília, houve a reunião da
Câmara Técnica de Medicina de Tráfego do CFM,
com o objetivo
de discutir a programação e os
detalhes do I Fórum de Medicina
de Tráfego do
CFM, que ocorrerá no dia 23 de
maio deste ano, na própria sede do Conselho.
Sobre o evento, o próprio CFM já lançou nota em
seu site, informando do período de inscrições para
o mesmo.

A ABRAMET também realizou, com a presença do
presidente da AMB, Dr. Lincoln Ferreira, reunião
para fortalecer a relação científica entre as entidades,
pensando em uma melhor valorização da especialidade de Medicina de Tráfego.

Nota Oficial do CFM:

A Câmara Técnica de Medicina do Tráfego do
Conselho Federal de Medicina (CFM) realizará,
no dia 23 de maio, em Brasília, o I Fórum de Medicina de Tráfego. O evento tem como foco discutir questões relacionadas à prática da especialidade, e contará com a participação de membros
da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego
(ABRAMET).
Para participar do encontro é necessário preencher
um formulário de inscrição que estará disponível
no portal do CFM, juntamente com a programação
preliminar, cerca de 30 dias antes da realização do
fórum.
Ainda com o CFM, contando com a presença de
seu presidente, Dr. Carlos Vital, a ABRAMET discorreu sobre melhorias para a Medicina de Tráfego
e outros assuntos pertinente à especialidade, além
do apoio ao XIII Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego, que ocorrerá de 12 a 15 de setembro
deste ano, no CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil), em Brasília.

A associação esteve, também, com o Ministro da
Secretaria de Governo, General Carlos Alberto Santos
Cruz,
no dia 30
de janeiro,
em Brasília.
O encontro
foi seguido
de um jantar com o
mesmo e a
Diretoria da
AMB, para reunião de análise da situação do trânsito
no país, bem como da medicina e saúde no Brasil,
ficando clara a disposição da ABRAMET e da AMB
em colaborar intensamente com o atual governo sob
o ponto de vista científico.
A entidade visitou,
em meados de fevereiro, o Presidente
do CREMESP, Dr.
Mario Jorge Tsuchiya e o Dr. Angelo
Vattimo, 1º Secretário. Representando
a ABRAMET, o Diretor de Qualidade Profissional,
Dr. Alberto Sabbag e o Presidente, Dr. Juarez Monteiro Molinari. Além dos cumprimentos pela recente

														
posse da atual diretoria, convidaram oficialmente
a presidência do CREMESP para participar da Jornada Paulista de Medicina de Tráfego, a ser realizada na cidade de Campinas, no próximo dia 27 de
abril, e no XIII Congresso Brasileiro de Medicina
de Tráfego. O CREMESP dará o apoio necessário
para a divulgação destes eventos bem como estará
devidamente representado.

Eventos
No dia 28 de fevereiro, foi realizado o I Fórum
Nacional de Imobilização no Trauma, promovido pela SBAIT - Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, no auditório da Associação Paulista de Medicina (APM), na
cidade de São Paulo.
Em função de recentes discussões sobre as imobilizações no trauma, assunto que têm atraído interesse de diversos profissionais e serviços de APH
no Brasil, algumas Sociedades Médicas foram
convidadas para participar dessa discussão, no intuito de que um Consenso possa ser formado para
servir de orientação técnica a esta demanda, pois
estamos falando aqui de uma possível mudança
de protocolos que até então tem sido seguindo em
nosso País.
A ABRAMET esteve presente, sendo representada
pelo Dr. Carlos Eid e a Dra. Josiene Germano, diretores do Departamento de APH.
O
evento
ainda contou
com a participação de
vários profissionais ali
presentes,
além da participação de
profissionais
que acompanharam o
evento por
transmissão por telemedicina, onde os seguintes
temas foram abordados:
O porquê de imobilizar e os primeiros questionamentos;
Estado atual de recomendações da imobilização;
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Resgate veicular: técnicas atuais de extricação;
Podemos aplicar inteiramente as recomendações?

Notícias

Trânsito Seguro | PRF realiza
parceria com MP para reduzir
crimes de trânsito em Rondonópolis
O foco da palestra é o trânsito seguro
Fonte: Agora Mato Grosso
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está desenvolvendo uma parceria com o Poder Judiciário e Ministério Público para tentar reduzir os crimes de trânsito
em Rondonópolis e região, especialmente os relacionados à embriaguez ao volante.
Motoristas envolvidos em crimes de trânsito menos
graves têm a possibilidade de cumprir pena alternativa e o processo suspenso, desde que cumpram alguns
requisitos, entre eles, participar de palestras educativas com a PRF.
O foco da palestra é o trânsito seguro. Os agentes
repassam informações sobre as infrações de trânsito
que mais causam acidentes como o não uso do cinto
de segurança, excesso de velocidade, ultrapassagens
indevidas e embriaguez ao volante. Vídeos e notícias
de acidentes reais são apresentados aos condutores
e a forma correta de agir no trânsito para evitar as
tragédias.
A ideia surgiu diante do número de delitos de trânsito, especialmente relacionados à embriaguez ao
volante, que tramitam na 2ª Vara Criminal de Rondonópolis e Ministério Público. A juíza Aline Luciane
Ribeiro Viana Quinto Bissoni colocou a participação
nas palestras como uma das condições para suspensão condicional do processo em alguns casos. A intenção é conscientizar os condutores sobre a importância de seguir as normas de trânsito a fim de evitar
os acidentes.
“A participação de pessoas denunciadas por crimes
de trânsito de médio potencial ofensivo nas palestras
ministradas pela Polícia Rodoviária Federal tem ensejado real sensibilização dos atores do trânsito, no

														
sentido de transformar seu comportamento e, com
isso, minorar a violência e os acidentes nesse âmbito. Criar um ambiente em que sejam apresentados dados e informações, de forma interativa e
dinâmica, certamente contribui – e muito – para
uma verdadeira reflexão daqueles que conduzem
veículos, primeiro passo para que haja uma real
transformação e redução das lesões e mortes no
nosso trânsito. Agradecemos a disponibilidade da
PRF, por meio do policial Jeferson Conturbia Neves, que permite que seja atendida essa importante condição proposta pelo Ministério Público nas
suspensões condicionais do processo”, destaca a
juíza.
Para a suspensão condicional do processo é preciso não ter outro registro criminal (ação penal
em andamento ou condenação). No prazo de dois
anos, também é necessário cumprir outras condições estabelecidas pelo juízo, que então, verificará
a possibilidade de extinguir a punibilidade.

Membros de mais três Câmaras Técnicas são empossados no
CREMEB
Fonte: CREMEB
Agora já são seis as Câmaras Técnicas empossadas
durante a gestão 2018/2023, depois que os novos
membros das câmaras de Cirurgia Plástica, Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Medicina de Tráfego assumiram as suas respectivas cadeiras, hoje (19), na
sede do Cremeb. O ato aconteceu durante sessão
plenária, coordenada pela presidente do Conselho,
Dra. Teresa Cristina Maltez.
Integrante da última Câmara Técnica de Medicina
doTráfego do Cremeb, o conselheiro Antônio Meira, agora, é o atual coordenador da citada câmara,
que conta com mais oito membros. “É preciso registrar também a importância do conselheiro Jorge
Cerqueira, que foi fundamental para o reconhecimento da nossa especialidade, e do conselheiro
Raimundo Pinheiro, que em momento oportuno
me instruiu como propor a criação da primeira câmara técnica de Medicina de Tráfego no Conselho
em 2016”, pontuou o Cons. Antônio Meira.
Já a Câmara Técnica de Cirurgia Plástica é composta por nove médicos, tendo o conselheiro Marcelo Cunha como coordenador, que durante sua fala
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fortificou o compromisso e capacitação dos colegas
de trabalho. À frente da Câmara Técnica de Cirurgia
de Cabeça e Pescoço está o conselheiro Evandro Goveia Sobrinho, coordenando mais seis profissionais
especialistas, que ressaltou o feito de integrar o primeiro médico do interior baiano (Feira de Santana)
em uma Câmara Técnica do Cremeb.
Criadas através da Resolução nº 262/2003, as câmaras técnicas se manifestam sobre problemas técnico-científicos por solicitação de conselheiros,
respondendo questões específicas formuladas pelo
conselheiro sindicante e/ou instrutor.

Dia Mundial do Sono
O Dia Mundial do Sono é um evento global promovido pela WASM (World Association of Sleep Medicine) e realizado anualmente na sexta-feira que antecede o primeiro equinócio do ano. Em 2019, será
celebrado em 15 de março. O Dia Mundial do Sono
tem o objetivo de destacar aspectos importantes relacionados ao sono; incluindo questões médicas, educacionais, sociais. Em 2019, o tema proposto aborda
sono e envelhecimento.
A interface Medicina do Sono e do Tráfego é evidente. A ressaltar que entre os prejuízos decorrentes da
má qualidade de sono estão os acidentes de trânsito.
As alterações de sono, assim como as atitudes que
provocam a restrição de sono, devem ser identificadas e adequadamente avaliadas por todos os profissionais da área da saúde; assim como os aspectos do
envelhecimento.
Ciente disso, na celebração do dia mundial do sono
do ano de 2019, o Departamento de Sono da ABRAMET quer, além de destacar a relevância de especial
atenção ao sono, ressaltar as alterações do sono que
são mais prevalentes no idoso, os prejuízos de tais
alterações no idoso condutor de veículos e no idoso
como pedestre e por fim lembrar que estamos envelhecendo a cada dia e que a boa qualidade de sono
nos auxiliará para um envelhecimento saudável.
Regina Margis
Psiquiatra, Especialista em Medicina do Sono e Medicina do Tráfego
Depto Medicina do Sono -ABRAMET

														

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

Inscrições abertas
www.congressoabramet.com.br
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